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Pensjonistforbundet Rogaland 



 
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. 

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. 
  Helse- og sosialutvalgetskal har spesiellt fokus på overordna helse- og 
   samfunnsmedisinske spørsmål.  

Helse- og sosiautvalget skal holde seg oppdatert og gi innspill på tidsaktuelle 
helse- og sosialpolitiske saker som angår eldre  
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 

 
Leder Kirsten Refsnes ble valgt på møte i Helse- og sosialutvalget 13.02.2021. 
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. 

Det presiseres at Helse- og sosialutvalget ikke skal saksbehandle enkeltsaker. 
 
 
 



Saker 
 

Helse- og sosialutvalget har vært sterkt prega av koronasituasjonen i 2021 og 
har dermed kun avholdt 2 møter hvor en har behandlet 10 saker. 
Viktigst her har vært : 

- Innspill til Høring Nasjonal og digital samhandling.  
- Organisering av utvalget.. 
- Valg av representant til brukerutvalg for «skrøpelige eldre».  

Lege Anne Hylland ble valgt til å representere Pensjonistforbundet i 
Rogaland i dette utvalget.  
 

Annen aktivitet: 
Helse- og sosialutvalget deltok med 3 delegater på helse- og dialogkonferanse på 
Gardemoen 20. og 21. oktober. En svært inspirerende og god konfranse som var 
tenkt å gi oss inspirasjon til å satse for fullt utover høsten. Slik gikk det dessverre ikke. 
Pandemien satte en stopper for vårt arbeid igjen. 
 
Saksgang:  
Helse- og sosialutvalgets vedtak i høringsforslag oversendes fylkesstyret som 
vurderer om Helse- og sosialutvalgets forslag skal sendes videre til 
Pensjonistforbundet sentralt, evt. om sakene skal behandles videre i regi av 
Pensjonistforbundet 
 
 

Stavanger, 23.02.2022  
 Kirsten Refsnes 
Leder 

 

Forslag til vedtak: Årsberetning for 2021 ble tatt til orientering av årsmøtet 22. mars 2022. 
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