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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Hallfrid Kristoffersen, Berit T. Skifttun, Johannes Tonning, Rigmor Lilleland, Stein Are 
Osnes, Geir Tonning, Gro Harestad, Marianne Secher, Anne Tyldum, Gro Harestad 
 
Forfall:  
Geir Inge Sivertsen, Vibeke Kaarstad 
 
Kopimottakere:  
Ottar Bjerkeset, Sissel Hauge, Kaja Rein Brevig 
 
Møteleder: Hallfrid Kristoffersen  
Møtedato:  22.11.2022 
Klokkeslett: 1500-1800 
Møtenr: 07/22 
Møtested: Gløden 
Arkivref: 2022/1225 -  108029/2022  

  

 

Møtereferat Brukerutvalget 22.11.2022 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
37/22 Godkjenning av innkalling og referat fra 25.10.22 

Innkalling og referat godkjent.  
 

   
38/22 Kvinnespesifikk rusbehandling – forbedringsarbeid i SUS 

Karin Jensvold, Rådgiver i seksjon for kvalitet- og 
pasientsikkerhet presenterte prosjektet.  
Dette er et tilbud til kvinner som er i rusbehandling. 
Behandlingen er spisset for kvinner. Det er etablert et 
læringsnettverk med ulike tiltak som er tilpasset fasen de 
trenger oppfølging i.  

 

   
39/22 Orientering om TOBA, bakgrunn og erfaringene så langt.  

Anita Lyngøy, Avd.sjef, mottaksklinikken/prosjektleder 
presenterte prosjektet.  
Presentasjonen er vedlagt.  

 

   
40/22 Gjennomgang av styresakene til styremøte 23.11.2022 

 v/ Johannes Tonning 
https://helse-stavanger.no/om-oss/styret-i-helse-stavanger 
 

 

   
41/22 Status Helsefellesskap v/Fagsjef Sissel Hauge 

orienterer om tjenestemodellgruppene 
brukerrepresentantene deltar i:  
 

 

https://helse-stavanger.no/om-oss/styret-i-helse-stavanger


 
 
 

Side 2 av 2 
 

Barn og unge - Anne Tyldum:  
Har hatt noen møter, men det er ikke kommet noe konkret ut 
av det enda.  
 
Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer – 
Marianne Secher og Gro Harestad:  
Gruppen har hatt flere møter. Mandatet oversendes FSU i 
disse dager, sendes videre på høring i kommunene og HF før 
endelig godkjenning i SSU 
 
Personer med flere kroniske lidelser – Berit T. Skiftun:  
Mandatet er sendt på høring til alle kommunene og HF 
 
Skrøpelige eldre 
Brukerrepresentant er Anne Hylland fra pensjonistforbundet.  
Gruppen har hatt flere møter og vil levere forslag til mandat 
over nyttår.  
 

   
42/22 Status Ungdomsrådet Helse Stavanger 

v/leder Anne Tyldum 
Ungdomsrådet består i dag av 8 aktive medlemmer. Har hatt 
noen utfordringer mtp rekruttering i det siste. Leder ønsker å 
delta i Brukerutvalgsmøtene fremover og ønsker å jobbe 
aktivt med brukermedvirkning.  
Anne er invitert til å delta i et ungdomspanel hos 
Statsforvalteren.  
Ungdomsrådet ønsker konkrete saker fra SUS som de kan 
jobbe med og at det blir en toveiskommunikasjon.  
 
Ungdomsrådet har utarbeidet en brosjyre og en plakat som 
har fokus på det å snakke med barn og unge. Det er usikkert 
hvorvidt brosjyrene blir benyttet.  

 

   
 Orienteringssak:  

Det inviteres til møte med pasient- og brukerorganisasjonene  
23. februar, kl. 17-19 i aulaen. Agenda: Status byggeprosjektet 
Nye SUS. Hold av datoen, invitasjon vil bli sendt ut.   

 

   
 Eventuelt 

Ingen saker 
 

 
 
Karin Irene Eide 
referent 
 


