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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Hallfrid Kristoffersen, Berit Skiftun Torgersen, Geir Inge Sivertsen, Gro Harestad, 
Johannes Tonning, Marianne Secher, Rigmor Lilleland, Agnes Omdal (vara for Vibeke 
Kaarstad)  
 
Forfall:  
Geir Tonning, Vibeke Kaarstad, Stein Are Osnes 
 
Kopimottakere:  
Eldar Søreide, Sissel Hauge, Kaja Rein Brevig 
 
Møteleder: Hallfrid Kristoffersen 
Møtedato:  18.05.2022 
Klokkeslett: 1500-1800 
Møtenr: 03/22 
Møtested: Gløden 
Arkivref: 2022/1225 -  50536/2022  

  

 

Møtereferat Brukerutvalget 18.05.2022 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
12/22 Godkjenning av referat fra møte 21.03.2022 og innkalling.  

Godkjent med kommentar om at Geir Inge Sivertsen ikke sto 
som deltager i referatet, dette er nå korrigert.  

 

   
13/22 Div. informasjon ang. saker i media 

v/Fagdirektør Eldar Søreide 
 

 Sak ang. foretaksstraff for dødsfall grunnet feil med 
ernæringssonde i Sandnes kommune og SUS:  
Helse Stavanger er ansvarlig for alt utstyr som 
utleveres av avdeling for behandlingshjelpemidler, 
enten bruken er i primærhelsetjenesten eller på 
sykehus.  
Pasient fikk med seg feil ernæringsslange ut fra 
sykehuset i forhold til ernæringspumpen hjemme og 
dermed gikk ernæringsvæsken inn for fort, pasienten 
kastet opp til lungene og døde. I ettertid har det blitt 
gjort forbedringsarbeid og samarbeidet med 
kommunene har blitt bedre. Helsetilsynet har gått 
igjennom saken for å se hva som gikk galt. Politiet har 
også etterforsket saken.  Både Sandnes kommune og 
SUS har fått foretaksstraff for at vi ikke ivaretok 
etoverordnede ansvar for opplæring.  
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Det har vært mye fokus på forbedring og opplæring  
knyttet til alt medisinsk utstyr i etterkant av denne 
hendelsen.   
 
Pårørende har i tillegg fått billighetserstatning fra 
sykehus og kommune. 

 
 

 Byggetrinn I og II Nye SUS:  
Sykehusøkonomien påvirkes av situasjonen ellers i 
samfunnet. Det er en stor utfordring å drive sykehus og 
samtidig bygge nytt sykehus.  
 
Norwait studien:  
Helsetilsynet har åpnet tilsyn som går på om SUS som 
nasjonalt koordinerende institusjon og nasjonal 
prosjektleder ansatt på SUS har ivaretatt ansvaret sitt i 
forhold til helseforskningsloven godt nok. Helsetilsynet 
har også anmeldt studien til politiet. Konklusjonen på 
saken ligger et godt stykke frem i tid.  
 
Sengeplasser i Psykisk helsevern:  
Helse Stavanger her et pågående prosjekt ang.  økning 
av sikkerhetsposten.  
 
H-resepter:  
Saker i media hvor enkeltpersoner har klaget på 
avgjørelse om at de ikke får dekket kostnader til 
medisiner som ikke er godkjent i Beslutningsforum 
grunnet for høy pris. Avgjørelsene i Beslutningsforum 
blir tatt ut fra tre kriterier; alvorlighet og dermed 
påvirkning av livsprognose, effekt og 
kostnadseffektivitet.        
 

   
14/22 Presentasjon av de planlagte navnene på skilt Nye SUS /v 

Ingrid Aukland, Kommunikasjonsavdelingen og Inger 
Skjæveland, Nye SUS.  
Presentasjon vedlagt.  
 
Kommunikasjonsavdelingen ønsker å invitere BU til å komme 
til Ullandhaug og teste ut skiltingen, de vil komme tilbake til 
dette.  
 

 

   
15/22 Presentasjon av forskningsprosjekter på SUS v/Kirsten 

Lode 
Utsettes til neste møte 

 

   
16/22 Hvilke klinikker skal inviteres i Brukerutvalget   
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Nevrologisk avd. inviteres til møte i høst.  
 

   
17/22 Gjennomgang av styresakene v/Geir Inge Sivertsen 

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

 

   
 Eventuelt 

Ingen saker meldt 
 

 
 
Karin Irene Eide 
referent 
 


