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Møtereferat 
Til: Regionalt brukarutval (RBU) i Helse Vest  
 
Til stede:  Jan Oddvar Gjerde, Henrik Aasved, Vidar Myren, Anne Marie Auestad 

(deler av møtet), Anne-Grethe Høisæther, Sonja Ljostveit, Jostein Bildøy 
(deler av møtet), Sigrun Marit Hansen, Atle Lunde.  

Møteleiar: Jan Oddvar Gjerde  
Sekretær:  Lene Lie  
Møtedato:  11.05.2022 
Klokkeslett: 09.45 – 14.45  
Møtenr: 5/22   
Møtestad: Digitalt møte på Teams  
 

 
        

Saksnr Emne  Ansvarleg 
30/22 Godkjenning av innkalling og melding av eventuelt-

saker. 
Innkallinga blei godkjent. 
 

 

31/22 Godkjenning av referat frå førre møte 
Referatet blei godkjent.  
 

 

32/22 Førebuing av fellesmøte med styret 13. juni 
Møtet startar til normal møtetid kl. 09.45 for å diskutere 
igjennom sakane til styremøtet. RBU deltek i styremøte frå 
kl. 10.45 – 11.45 og møter fysisk på Tinghaug. Nestleiar vil 
leie møtet i RBU etter fellesmøtet sidan leiar deltek i 
styremøtet. RBU-medlemmer er oppmoda om å delta 
fysisk denne dagen.  
 
Det er to saker RBU ønskjer å ta opp med styret:  

- Likeverdig behandling av pasientgrupper  
Det blei ikkje avklart i møtet kven som skal innleie. 

- Oppfølging av vedtak i store og kompliserte 
styresaker (eks kreftkirurgi).  
 

Konklusjon: Begge sakene blir satt opp. Likeverd som sak 
nr. 1 og oppfølging av omfattande styrevedtak (med 
eksempel frå kreftkirurgi) som sak nr. 2. Sak nr. 1 får den 
tida den treng. Oppmodar medlemmene til å kome med 
eksempel i diskusjonen. Henrik melder tilbake til Astrid, 
Karl Olaf og Merete kva RBU blei einige om. Jan Oddvar 
korrigerer skrivefeil og sender til Torunn, og skriver 
samtidig at RBU har ein sak nr. 2.  
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Saksnr Emne  Ansvarleg 
33/22 Brev/invitasjonar/høyringar til/frå brukarutvalet 

 Avtaleverk kliniske studiar - saksframlegg til 
Brukerutvalg orientering mars 2022 (vedlegg 4). 

 Støtte til innovasjonsprosjekt i offentlig sektor – 
Forskningsrådet (16. Juni) (vedlegg 5). 

 FAGDAG Brukermedvirkning i helse, forskning og 
innovasjon 18. mai + andre arrangement (sendt på 
e-post).  

 Invitasjon til seminar om brukermedvirkning i 
forskning 16. juni (Samarbeidsorganet for 
forskning og innovasjon i Helse Vest) (vedlegg 6). 
Anne-Grethe Høisæther og Vidar Myren deltek.  
Påmelding til mariana.qamile.rod@helse-bergen.no 
innan 20. mai.  

 Høyring – prehospitale tenester (vedlegg 7 og 8). 
RBU tar høyringa til informasjon.  
 

 

34/22 Deltaking i prosjekt 
 Internrevisjon – uønskt variasjon i pasientforløp 

(BUP) – brukarrepresentant (vedlegg 3). (Kontakt: 
Bjørn Munthe). Astrid er oppnemnt.  

 Jostein sine prosjekt (vedlegg 10 og 11). 
- Referansegruppe leddprotesar og hoftebrot –               

Sigrun Marit har tatt over som fast medlem.   
- Regionalt fagnettverk for barn og unge med 

hjerneskade – hovudarbeidet, mandat på 10 punkt 
som er henta frå 4 større rapporter på arbeid som 
er gjort. Hovudfokus nå er å lage eit pakkeforløp i 
fem fasar og korleis følge opp mellom fasane. 
Jostein fortsetter i prosjektet.  

- Inter-regionalt prosjekt - modell for utfasing av 
behandlingsmetodar. Dette prosjektet blei avslutta 
i mars og treng inga oppfølging..  

 Arbeidsgruppe - psykisk helsevern barn og unge, 
(Kontakt: Carina Paulsen). Astrid er oppnemnt.  

 Deltakar frå RBU til styringsgruppe for prosjektet 
Koordinator i sjukehus. Prosjektperiode september 
2022 – juni 2023. (kontakt: Hilde Rudlang). Atle er 
oppnemnt.  
 

  

35/22 RBU si time 
 Tidspunkt for fellessamling for brukarutval i Helse 

Vest er satt til 19. og 20. oktober (lunsj til lunsj). 
Sekretærene for brukarutvala er bedt om å be 
medlemmene om å kome med innspel til program.  
Programmet diskuterast i junimøtet og må være 
klart til august.  
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Saksnr Emne  Ansvarleg 
 Inter-regionalt RBU er invitert inn i AD-møtet. 

Planleggingsmøte 24. juni.  
 RBU ønskjer ein gjennomgang av brukarutval i 

felleseide selskap. Sak frå Helse Sør-Øst er lagt ved 
sakspapir til junimøtet. 

 Jostein blei takka av i møtet for innsatsen han har 
gjort for RBU gjennom ei årrekkje. Jostein sin vara, 
Sonja Ljostveit, kjem inn som fast medlem i RBU.  

 Informasjon om leiarforum 9. juni. Forumet består 
av leiar og nestleiar i kvart RBU + Haraldsplass. 
Medlemmer er bede om å kome med innspel til 
tema. Agenda blir satt opp etter innspel. Betanien 
har brukarutval og spør om dei kan delta i 
leiarmøtet og på fellessamlingane. Leiarmøtet bør 
ha ein oppfatning av dette. Haraldsplass har som 
funksjon å representere dei sju private ideelle. 
Dersom det er semje i leiarforum, er det ikkje 
nokon grunn å ta saka tilbake til RBU igjen. Da er 
det bare å svare Betanien.  
 

EVT Eventuelt  
 

 

 Link til styresaker: 
 
https://helse-vest.no/om-oss/styredokument-skriv-og-
meldingar 
 

 

 
NB!- Møteinnkalling blir sendt ut ei veke før møtet, slik at dersom dykk ønskjer å ta opp 
saker må dette meldast til leiar og sekretær av RBU innan den tid slik at det kjem på 
agendaen.  

Regionalt brukarutval har eit eiget elektronisk møterom (videosamtale). 
Alle i brukarutvalet kan bruka møterommet ved behov. Gå inn på nettleser 
og skriv: Join.nhn.no og ring: 996004.   
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Saker under arbeid: 
Sak Ansvar Tidsfrist 
Medlemmene ønskjer 
informasjon om Helse Vest 
forskingsmidlar.  

Sekretariatet tar kontakt med 
Sølvi Lerfald, Helse Bergen. 

Utsatt 

Innovasjonsprosjekt (sjå sak 
11/20) 

Lena Forgaard  Ikkje bestemt 

Styringsverktøya – Vestsida (sak 
11/20) 

Hilde Christiansen Ikkje bestemt 

Orientering til RBU om 
medarbeidarundersøking gjort 
etter covid-19. 
 

Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Utsatt 
 
 

eMeistring 
 

Carina Mæland  Utsatt 

Barn og unges helseteneste 
 

Carina Mæland 
 

Utsatt 

Kunstig intelligens 
 

Ola Jøsendal Utsatt 

Orientering på området hørsel  
 

 

Sikkerheitspsykiatri – 
oppnemning av 
brukarrepresentant. Orientering 
om arbeidet og kva en kan 
forvente.  

Carina Mæland Utsatt 
 

Gjennomgang av planer for 
korleis spesialisthelsetenesta skal 
sikre tilstrekkelig personell med 
riktig kompetanse i eit 10-års 
perspektiv.  

Hilde Christiansen Ikkje bestemt 

 

 
 


