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Møtereferat 
Til: Regionalt brukarutval (RBU) i Helse Vest  
 
Til stede:  Annbjørg Hellestræ (vara), Grete Müller, Elisabet B. Salte, Kari Toftøy-

Andersen, Merete Hauge, Gunnar Ekeland, Jostein Bildøy, Henrik Aasved, 
Charlotta Schaefer (sekretær). 

Forfall: Linn Bæra, Kristoffer Skjolden og Anders Sundbotten 
Møteleiar: Nestleiar Grete Müller  
Møtedato:  23.02.2017 
Klokkeslett: 10.00-15.00 
Møtenr: 2/17 
Møtestad: Helse Vest RHF, Møterom Kjerag 
Arkivref:  -  
 
Saksnr. Emne Ansvarlig 
11/17 Godkjenning av innkalling, og melding av eventuelt-

saker. 
 
Innkalling godkjent. Ingen kommentarar.  
 
Tre saker til eventuelt:  

1. Annbjørg ønskjer å orientere RBU om 
prosjekta «Tidlig utskriving i ambulante 
tenestar», der hun deltek som 
brukarrepresentant.  

 
2. Grete melder sak: Manglande transportavtale 

for pasientreiser i Stavanger-området. Brev 
frå FFO Rogaland som Helse Vest mottok 
22.02.2017.  
 

3. Merete Hauge ønskjer å diskutere kjøreregler 
for å delta i arbeidsgrupper/prosjekter.  

Nestleiar Grete 
Müller 

12/17 Referat frå førre møte i RBU den 26. januar 2017.  
 
 Referat godkjent. Ingen kommentarar.  

Nestleiar 

13/17 Deltaking i prosjekter. Tas under sak 15/17. 
 
RBU bestemte at lista over deltaking i prosjekter blir 
gjennomgått i anna kvar møte og ikkje kvar gong.  

Nestleiar 

14/17 Fagdirektør Baard-Christian Schem deltok i møte.  
 
Styresak 02217 
Fagdirektøren gjorde greie for Helse Vest sitt 
høyringssvar til Kvinnslandsutvalets rapport. 
Rapporten beskriv fire alternativ for organisering av 
spesialisthelsetenesta. Dei tre første alternativ vil 

Fagdirektør Baard-
Christian Schem 
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adle bidra til ei sentralisering av 
spesialisthelsetenesta, meiner Schem.  
 
Innsatsstyrt finansiering (ISF) og 
helseføretaksmodellen blandas ofte samen, då dei 
blei oppretta omtrent samtidig. ISF vil ikkje 
forsvinne ved en eventuell alternativ organisering til 
helseføretaksmodellen.  Schem meiner at 
utfordringar med ISF ofte blir tilskrevet RHF-ane, 
noko som er feil. Investering og drift bør ses i 
samanheng. 
 
Førespurnad om samvalsverktøy: 
I Oppdragsdokumentet for 2017 er det stilt krav til å 
utvikle samvalsverktøy. Informasjon om 
samvalsverktøy skal publiseras på helsenorge.no og 
gi pasientar støtte til å ta val om behandling basert 
på evidensbasert kunnskap.  
 
Utviklinga av samvalsverktøy er i en start fase og det 
er førebels ikkje tatt avgjerd kva områder det skal 
satsas på.  
 
Det kan eventuelt vere lurt å engasjera 
legeforeningen og andre fagforbund i arbeida med å 
utvikle samvalsverktøy, da en åtferdsendring 
sannsynlig må til for at leger og helsepersonell tar 
samvalsverktøy i bruk.   

15/17 Invitasjonar til deltaking i 
prosjekt/arbeidsgrupper: 

• Nasjonalt leddproteseregister: Jostein Bildøy 
• «Medikamentfri behandling»: Annbjørg 

Hellestræ. Linn Bæra vara. 
• Sykehusbygg: Merete Hauge. Kristoffer 

Skjolden vara.  
 
Charlotta melder informasjonen vidare til dei 
ansvarlige for respektive gruppe/prosjekt.  

Nestleiar Grete Müller 

16/17 Høyringssvar Kvinnlandsutvalets rapport 
Linn Bæra arbeider med RBU sitt høyringssvar til 
Kvinnslandsutvalets rapport. Høyringssvar blir sendt 
innan 3. mars 2017. Representantane i brukarutvalet 
oppmodas å tenke over brukarmedverknad i de ulike 
alternativ som er skissert i Kvinnslands-rapporten 
og sende sine kommentarar til Linn.  
 
Årleg melding 
Orientering om RBU sin årleg melding og 
kommentarar til Helse Vest sin årleg melding. Kvar 

Nestleir Grete Müller 
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brukarrepresentant rapporter frå sine 
arbeidsgrupper/prosjektdeltakingar som leggs til 
grunn for innhaldet i årleg melding.  
 
Høyringssvar Odda sjukehus 
Orientering om høyringssvar Odda sjukehus. Viktig 
at brukarrepresentantar samordnar seg slik at det 
blir en felles stemme frå brukarutvala. Det blir 
kommentert at det bør stelles krav til pre-hospitale 
tenestar i Odda, om vedtaka om legg ned 
akuttkirurgien ved sjukehuset blir en realitet. 

17/17 Prosjektet «Vel møtt» - seniorrådgivar Finn Olav 
Mjærum orienterte RBU i møtet.  
Vel møtt er et delprosjekt av «Alle møter». 
 
Prosjekta er inne i ei anskaffingsprosess. Tre 
delområder: 
-finne frem 
-innsjekk og betaling 
-styring av pasientflyt og ressursar.  
 
Samhandling mellom ulike system, forsøk om å 
knytte system samen. Tilbodsfrist 27. mars. Ønskjer 
tilbakemelding frå RBU på arbeida som er gjort sa 
langt. 
 
Kommentarar frå RBU: 
 

- Har prosjektet tatt stilling til blinde? 
Terminalene må kunne være tilpasset blinde 
og svaksynte. Går det an å aktivere en stemme 
som kan veilede bruker til rett poliklinikk? 

- Kva med ledlinjar i gulv for svaksynte. 
- Prosjekta legg opp til bruk av mobiltelefon for 

å sjekke inn. Adle har ikkje mobiltelefon. Like 
vel er bruk av mobiltelefon svært vanlig og 
det vil berre auke når kommande generasjon 
vokser opp. Stort potensiale i mobiltelefon 
som selvbetjeningsverktøy. 

- Viktig med hyggelig bemøtende uansett om 
det er et menneske eller en maskin.  

- Poliklinikkar er ofte forsinket. Er det mogleig 
å få informasjon om forsinkelser når en 
sjekker inn? 

- Viktig å koordinere disse tenester til 
pasientar med fleire lidingar, som mottar 
tenestar frå fleire poliklinikkar.  

Finn-Olav Mjærum 

18/17 Raskere tilbake - seniorrådgivar Hilde Rudlang 
orienterte RBU i møtet. 

Hilde Rudlang 
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Oppdragsdokumentet i 2017 legg føyringer på at 
«Raskere tilbake» skal gå inn i den ordinære drifta og 
ikkje lengre drives som prosjekt. HOD har då bedt de 
regionale helseføretaka og gi råd 
om kva tilbod innan «Raskere tilbake» som skal 
vidareførast. Tilrådinga som blir utarbeidet vil 
sendast til høring i april 2017.  
 
Blei innført som prosjekt i 2007. Noen har blitt 
administrert via sjukehusene og noe via Nav. 
Vektlegger pasientgrupper som er ofte sjukemeldte, 
særs muskel-skjelett og lettere psykiske lidingar.  

 
19/17 Drøfting av sak frå fagavdelinga i Helse Vest 

gjeldande brukarrepresentasjon.  
 
RBU meiner det ikkje skal vere mogleg å 
representere RBU når ein har meldt seg ut av 
brukarorganisasjonen sin. RBU vil ta saka vidare til 
interregionalt brukarutvalsmøte (3. mai i Oslo) og 
foreslår at en ny representant overtar verv frå den 
representant som har meldt seg ut.   
Sekretær for RBU tar kontakt med RIO.   
  

Nestleiar 

20/17 RBU sin time. Eventuelt punkt 3 blei diskutert.  
 
Korleis i vareta rollen som brukarrepresentant i 
prosjekter og utval? Ved utfordringar i 
arbeidsgrupper og utval bør det tas opp med leiar. 
RBU-møter kan også ta opp slike problemstillingar 
og vere et rom for drøfting.  
 
Om ei representant ønskjer å fortelle om arbeidet i 
prosjektgrupper meldes det inn til leiar og sekretær 
som sak til neste møte.   

Nestleiar  

21/17 Felles opplæringsseminar 29.03.2017 
 
Påmelding til sekretær (Charlotta) innan den 15. 
mars. Invitasjon er også sendt til vara-
representantar.  

Sekretær Charlotta 
Schaefer 

22/17 Eventuelt 
 
Sak 1. Annbjørg ber om kommentarar og ideer til 
arbeidsgruppa «Tidlig utskriving ved ambulante 
tenester». Det er behov for ny teknologi for å komme 
vidare i dette felt. Helseopplysingar via digital 
teknikk blei diskutert i møtet.    
 

Nestleiar Grete Müller 
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Sak 2. Det manglar avtalar på pasienttransport i 
Stavanger. Dette går ut over svake pasientar som 
treng hjelp å kjem seg til behandling. RBU vil skrive 
eit brev til Helse Vest om sin uro om saka. 

 
Neste møte i det regionale brukarutvalet er den 27. mars i Stavanger.  


