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Pensjonistforbundet Rogaland 



Medlemmer av Helse- og sosialutvalget 
 
 

Verv Navn Yrke/erfaring 
Leder Kirsten Refsnes Vernepleier 

Medlem Mari Ørstavik Aanestad Fysioterapeut 
Medlem Anne Hylland Lege  

Medlem Gunnbjørg Bruntveit 
Sykepleier 

 

Samtlige av medlemmene har lang erfaring fra helsevesenet. 

Helse- og sosialutvalget gir innspill til Brukerutvalget - SUS. 
Det er også viktig at Helse- og sosialutvalget kan ta kontakt med Pasientombudet 
ved behov. 
Helse- og sosialutvalget gir viktige innspill til reformer og lovendringer sentralt, 
som berører eldre. 
Helse- og sosialutvalget kan gi bistand til lokalforeningene i saker som gjelder 
eldre og til eldreråd i kommunene. Det presiseres at Helse- og sosialutvalget 
ikke skal saksbehandle enkeltsaker. 
Leder møter på møtene som 1 vara for Pensjonistforbundet, i pasientreiser 
HF. 
Leder Kirsten Refsnes ble valgt på møte i helse- og sosialutvalget 13.02.20. 
Leder tiltrår fylkesstyret i Pensjonistforbundet Rogaland med forslag og talerett. 

 
Retningslinjer for Helse- og sosialutvalget 

 
- Behandle saker som kommer fra Pensjonistforbundet sentralt og lokalt. 
- Behandle saker som utvalget selv tar opp. 

 
 

 

 
Helse- og sosialutvalget ønsker god kontakt med lokalforeningene i 

fylket slik at vi sammen kan medvirke til en aktiv og verdig alderdom. 
Dersom det er saker som opptar medlemmene i lokalforeningene som 

dere ønsker vi skal arbeide med, ta kontakt med oss. 



På grunn av koronasituasjonen hadde helse- og sosialutvalget lite 
møtevirksomhet i starten av 2022. 
 

Saker: 
 
Brosjyre/folder - etterlatte 
Stavanger Aftenblad hadde den 17.02.22 en artikkel om økonomien til etterlatte 
etter dødsfall av ektefelle/samboer.  
Med dette som bakgrunn ble det vedtatt å sende en forespørsel til forbundet 
sentralt og be dem utarbeide en brosjyre/folder om hvordan en kan gå frem for å 
rydde opp i økonomien etter dødsfall.  
Saken ble oversendt Anne Hanshuus, leder i Helseutvalget sentralt.  
Tilbakemeldingen fra Hanshuus er at denne saken arbeides det med i 
Helsedirektoratet.  
 
Temamøte « Dette skjer ikke! Eller gjør det.»   
Barn og overgrep er det forsket noe på, mens overgrep på eldre er det forsket 
minimalt på. Vi vet at vold mot eldre i sykehjem er underrapportert. Med denne 
problematikken som bakgrunn arrangerte helse- og sosialutvalget et åpent møte i 
Gamle slakthuset i Haugesund 06. oktober 2022.  Vi hadde engasjert gode 
forelesere og oppmøte må vurderes som bra.  
 
Dialogkonferanse  
Tre av helse- og sosialutvalgets medlemmer deltok på dialogkonferanse i det 
sentrale helseutvalget på Gardemoen. Med formål om å bli bedre kjent, drøfte 
aktuelle saker og legge planer framover, må konferansen å betegnes som positiv for 
oss. Som fagligt innhold hadde vi forventet at fokus skulle være på fylkets 
helseutvalg sine arbeidsoppgaver. Det vi opplevde var at foredragsholdere og 
gruppeoppgavene i stor grad handlet om lokalforeningenes arbeid. Dette ga vi alle 
tre tilbakemelding på, og håper blir bedre til neste konferanse.  

 
Sykkelturen – Kandidater til trekning av sykkel 
Pensjonistforbundet sentralt ønsket innspill med navn på to sykehjem eller 
dagsenter, fra hvert fylke som bør være med i trekningen av 2 sykler. Søknadene 
må ha en kort begrunnelse om hvorfor akkurat disse er kvalifisert for å vinne sykkel. 
Lokalforeningene i Rogaland ble invitert til å komme med forslag til kandidater ute i 
kommunene, men ingen forslag kom inn. Det ble derfor ikke sendt inn forslag på 
kandidater fra Rogaland.  

 
 



 

Helse- og sosialutvalget – kartlegging digital kompetanse 
For å kartlegge digital kompetanse og ensomhet blandt eldre, ble det sendt ut en 
forespørsel til lederne i foreningene for å kartlegge evt. behov for tiltak når det gjaldt 
dette. Her fikk vi tilbakemelding fra Pensjonistforbundet Sandnes Lokalforening, som 
gikk på digital komptense og hva som blir gjort i foreningen. 
                                        

Leder i helse- og sosialutvalget har også deltatt som representant fra fylket på 
årsmøter i noen  lokalforeninger. 
 
 

Stavanger, 21.02.2023 
Kirsten Refsnes 
Leder 

 

Forslag til vedtak: Årsberetningen fra Helse- og sosialutvalget for 2022 ble tatt til orientering. 
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