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Helse Nord          Oslo 14.8.20 

 

 

Angående justert oppdragsdokument for helseforetakene 2020 

 

Norsk Sykepleierforbund og Jordmorforbundet NSF har over tid jobbet for å belyse utfordringene i 

dagens fødselsomsorgs med en endret fødepopulasjon uten tilsvarende justert bemanning, 

kompetanse og finansiering. Det er med forventning vi nå ber om en redegjørelse for hvordan dere 

har planlagt å følge opp følgende punkt i justert oppdragsdokument for 2020: 

• De regionale helseforetakene skal følge opp kompetanse- og ressursbehov dokumentert i 

rapporten "Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og 

finansieringssystem" i utvikling av fødeinstitusjonene.  

Vi imøteser et snarlig svar og samarbeider gjerne om løsninger.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lill Sverresdatter Larsen     Hanne Charlotte Schjelderup 

Forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund   Leder i Jordmorforbundet NSF 

 

 

 

 



DEN NORSKE JORDMORFORENING 

TILSLUTTET: NORDISK JORDMORFORBUND    DET INTERNASJONALE JORDMORFORBUNDET (ICM) 

 

 

 

 

           Dato 11.08.20 

 

Henvendelse angående rapport Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og 

finansieringssystem. 

 

Viser til rapporten Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem som 

kom i mars og påfølgende nytt oppdrag til de regionale helseforetakene om å følge opp kompetanse- og 

ressursbehov dokumentert i rapporten. 

På vegne av Den norske jordmorforening ønsker vi å få et møte med de regionale helseforetakene angående 

hvordan det er planlagt å følge opp oppdraget. Fortrinnsvis ønsker vi oss et møte der vi stiller med 

representant sentralt fra Den norske jordmorforening og med en lokal representant i regionen. Dersom det 

ikke lar seg gjøre å få i stand et slikt møte ønsker vi oss en skriftlig redegjørelse fra det regionale 

helseforetaket.  

 

På vegne av Den norske jordmorforening 

Kari Aarø 

Politisk leder 

 

  

 

 
 
Rosenkrantzgate 7 
E-post: dnj@jordmorforeningen.no  
Web: www.jordmorforeningen.no 
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Heise Vest 
v/ Dlrekteren 

Haugesund, 17.08.20 

Ordfererne pa Haugalandet forventer at F(l)rde og Haugesund far sine 
PCR-maskiner til analyser av SARS-CoV-2. 

Regionradet for Haugalandet representerer 10 kommuner pa Haugalandet med 
120.000 mennesker og ber om at Heise Fonna og F(l)rde far sine PCR-maskiner til 
analyser av SARS-CoV-2. 

Etter at Norge langsomt begynte a apne landet igjen etter lukkingen 12. mars d.a., 
ser vi gjentatte mindre smitteutbrudd i var region. Dette er likt med hva vi ser mange 
steder ellers i landet. 

Ved disse smitteutbruddene, har kommunene opparbeidet seg gode rutiner pa 
smittesporing, na ogsa digitalt. Deter laget beredskapsplaner som gjer kommunene i 
stand til a ta ukentlig tester av opptil 5% av befolkningen. Dette er helt i trad med 
nasjonale myndigheters krav. 

Begrensningen er analyseresultatene og vi er bekymret for kapasiteten i regionen. 
Etter at Heise Vest bestemte at kun Bergen og Stavanger ska I analysere, har vi 
registrert at svarene pa testene kan ta opptil 5 degn, Normal ventetid er 2 degn, om 
Bergen og Stavanger selv har fa tester. A vente 5 degn, og derav holde opptil 300 
personer i karantene (som var tilfelle ved forrige smitteutbrudd i Haugesund) kan 
redusere lojaliteten til a felge karantenereglene. 

Om det er positive prever etter disse dagene, vanskeliggjer det smittesporingen av 
de nye positive svarene, da disse igjen kan ha mange i sin omgangskrets som ma- 
testes og holdes i karantene. I verste fall far vi samme situasjon som Ind re 0stfold. 
Kommunene ma stenge helt ned. 

Tidligere i sommer etterlyste ordferer Arne-Christian Mohn i Haugesund I 

analysekapasitet pa sykehuset i Haugesund. Heise Vest svarte via NRK at det'ikke var 
ekonomlsk forsvarlig. Etter at staten har brukt flere hundre milliarder for a 
kompensere for konsekvensene av koronaepidemien, virker det argumentet vel hult. 

A stenge ned en kommune vii veere langt mer kostbart enn a investere i 
analysemaskiner, som i tillegg kan brukes til and re prover deter behov for pa 
sykehusene. 
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Kravene fra ordfererne stettes av N<Eringsforeningen pa Haugalandet i tillegg til vare 
store hjernestensbedrlfter med pa Equinor pa Karst(I), Hydro pa karmev og Aibel i 
Haugesund. 

Vi ber derfor om at Heise Vest revurderer sitt vedtak og investerer i PCR-maskiner i 
Haugesund og Ferde. 

For regionradet pa Haugalandet 

sign. 
Arne-Christian Mohn 
Radsleder 

Karmsundgl. 51 - N-5531 Haugesund Tlf: 52 01 0810 e-post: post@h-vekst.nd. www.haugaland-vakst.no Org.nr. 987 637 013 mva REGIONENS, MULIGHETSUTVIKL�R 



  
 
  
 

Postadresse: 
Helse Vest RHF 
Postboks 303 Forus 

4066 Stavanger 

Elektronisk adresse: 

post@helse-vest.no 
www.helse-vest.no 

Besøksadresse: 
Nådlandskroken 11 
4066 Forus 

 

Generell informasjon: 

Sentralbord: 51 96 38 00 
Org.nr: 983 658 725 

 

 
HAUGALAND VEKST 
Øvregata 126 
5527 HAUGESUND 
 
 

Att.K. Tormod Karlsen 
 
 
 
 
 

Dykkar ref.: Vår ref.:  Sakshandsamar: Dato: 
 2020/647 - 5861/2020 Bente Aae 18.08.2020 

 

 
Ordførerne på Haugalandet forventer at Førde og Haugesund får sine PCR-maskiner til 
analyser av SARS-CoV-2 
 
Vi viser til brev der de ber Helse Vest om større lokal kapasitet på testing av SARS-CoV-2 og raskare 
prøvesvar.  
 
Det skal heilt unntaksvis vere lenger svartid på prøvar enn 48 timar. Vi undersøker no kvifor det tok så 
langt tid med dei omtalte prøvane. Årsaka til forseinkinga kan ligge på fleire områder, til dømes 
transport, analyse og utsending av svar. Dette skal vi finne ut av og rydde opp i.  
 
La oss slå fast at testkapasiteten på Vestlandet er god, og samarbeidet mellom føretaka gjer at ein 
utnytter testkapasiteten så godt som råd. Den største kapasiteten på testing er lagt som eit oppdrag til 
universitetssjukehusa i landet, i tråd med faglege råd, kompetanse, utstyr, bygg og meir. Stavanger og 
Haukeland universitetssjukehus kan til saman analysere opp mot 50 000 testar i veka. I veke 33 blei 
det utført 3 884 analyser totalt i Helse Vest. Dette er eit relativt lågt tal. 
 
Testkapasitet handlar om tekniske forhold som maskiner, men like mykje om kompetanse og 
laboratorieforhold. Kapasiteten på analyse av koronatestar ved sjukehusa i Haugesund og Førde er 
fyrst og fremst bygd opp for sjukehusa sine eigne behov. Ein god del prøver frå Haugalandet blir i dag 
altså sendt til Bergen eller Stavanger. Den som er testa finn svaret ved å logge seg inn på 
helsenorge.no.  
 
Helse Fonna har i tillegg bestilt ein maskin som skal auka testkapasiteten lokalt. Føretaket la inn ei 
bestilling sist vår og maskina er venta i midten av september. Maskina gjer at Haugesund sjukehus kan 
gjere fleire analyser lokalt. Det er bra. Blir det naudsynt å teste fem prosent av befolkninga per veke, 
som er eit større volum, vil framleis prøver måtte gå til dei større sjukehusa, i tråd med den nasjonale 
organiseringa. 
 
 
Vennleg helsing 
 
Ola Jøsendal 
Assisterande fagdirektør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent  
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POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

HELSE VEST RHF 
Postboks 303
4068 STAVANGER

Orgnr 983658725

Oppfølging av tilsyn - HELSE VEST RHF org.nr. 
983658725

Vi viser til tilsyn hos HELSE VEST RHF org.nr. 983658725

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets 
reaksjoner i saken.

# Reaksjon Status Frist

1 Pålegg - Verneombud - opplæring Oppfylt

4 Pålegg - Verneombud - inndeling i verneområder Oppfylt

5 Pålegg - Arbeidsmiljøutvalg - opplæring Vedtatt (frist utsatt) 01.10.2020

6 Pålegg - Arbeidsmiljøutvalg - oppgaver Oppfylt

8 Pålegg - Varsling - rutine Oppfylt

2 Pålegg - HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering Vedtatt (frist utsatt) 01.10.2020

3 Pålegg - HMS-arbeid - tiltak og plan Oppfylt

7 Pålegg - HMS-arbeid - utøve systematisk arbeid med 
helse, miljø og sikkerhet

Oppfylt

10 Pålegg - HMS arbeid - avviksrutine Oppfylt

9 Pålegg - HMS arbeid - gjennomgang av internkontrollen Oppfylt

11 Pålegg - HMS arbeid - opplæring i bruk av avvikssystem Oppfylt

Vi viser til tilsynsmøtet 07.05.2019, vedtak om pålegg gitt i brev av 26.06.2019, samt annen 
korrespondanse i tilsynssaken. Det ble i brev av 13.11.2019 gitt utsatt frist for 2 pålegg. Tilbakemelding 

http://www.arbeidstilsynet.no/post
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til Arbeidstilsynet 03.02.2020 ga ikke grunnlag for å lukke påleggene. Arbeidstilsynet utsatte fristen 
ytterligere, og det vises nå til tilbakemeldingene fra Helse Vest RHF av 05.06.2020 og 02.07.2020.

Det ble i brev fra Arbeidstilsynet 30.04.2020 etterspurt ytterligere tiltak og relevant dokumentasjon i 
henhold til oppgitte vilkår for 2 pålegg med frist 08.06.2020. 

Arbeidstilsynet ser av mottatt dokumentasjon at ikke alle vilkår er oppfylt på grunn av at saker skal 
behandles i AMU og ledermøte etter ferieavvikling. Dette gjelder opplæring i virksomhetens interne 
HMS arbeid og referat fra AMU hvor kartlegging og risikovurdering er behandlet. Arbeidstilsynet mener 
at saksbehandlingen av resultat fra kartleggingen av stillingskategorier skal innebære vurdering av tiltak. 
Det gis derfor enda en utsettelse av frist for 2 pålegg.

Ny frist settes til 01.10.2020.

Arbeidstilsynet gir i dette brevet  kommentarer til Helse Vest sin tilbakemelding. Dette på bakgrunn av 
påleggenes karakter og alvorlighet, samt resultat av den gjennomførte kartleggingen av 
ansettelsesforhold. 

 

Fristutsettelse
Fristutsettelsen gjelder følgende:

#5 Pålegg - Arbeidsmiljøutvalg - opplæring 
Arbeidsgiver skal sørge for at medlemmene i arbeidsmiljøutvalget får den opplæring som er nødvendig 
for å kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Innen 01.10.2020 må dere sende oss:

 Kursbevis med oversikt over faglig innhold og dokumentasjon på kursets lengde, normalt 
40 timer

 Kopi av forsvarlighetsvurdering og skriftlig bekreftelse på avtale om kortere opplæring 
dersom opplæringen ikke har 40 timers varighet

Vilkårene er innfridd når alle deler av opplæringen er dokumentert.

Arbeidstilsynet har i tilbakemeldingen fått informasjon om at at den del av opplæringen som omhandler 
virksomhetens interne HMS arbeid ikke er gjennomført. 

Dette er en vesentlig del av HMS-opplæringen. I dette tilsynet har manglende kunnskap og kompetanse i 
HMS-arbeid vært fremtredende, og gjort at tilsynsprosessen har tatt uvanlig lang tid. Kompetanse om 
virksomhetens interne HMS arbeid er helt grunnleggende for å kunne inneha rolle som ledelsens 
representanter i AMU. 
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#2 Pålegg - HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering
Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske 
helse og sikkerhet. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for skade eller fare 
for arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Innen 01.10.2020 må dere sende oss:

 Referat fra AMU hvor sak om kartlegging og risikovurdering av identifiserte utfordringer i 
arbeidsmiljøet er behandlet.

Disse vilkårene vurderes oppfylt:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av identifiserte utfordringer  gjennom 
medarbeidersamtaler, ForBedringsundersøkelser og arbeidsmiljøundersøkelser i 2018 og 
2019. (Organisatoriske og psykososiale forhold, herunder arbeidsmengde/arbeidstid)

 I denne kartleggingen må virksomheten vurdere ansettelsesforholdet til de 49 personene 
som er ansatt i særlige uavhengige stillinger. Spørsmålet er om alle disse personene faller 
inn under unntaksbestemmelsen i § 10-12 (2). Vi viser til tidligere redegjørelse av innholdet 
i denne bestemmelsen.

 Kartleggingen skal vise hva som har blitt gjort, til hvilket tidspunkt og hva som ble 
resultatet.

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket.

 

 

Tilbakemeldingen viser at en del stillinger ikke oppfyller kriteriene for unntak fra arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. I kartleggingen fremkommer det at ikke alle ansettelsesforhold i Helse Vest RHF oppfyller 
kriteriene for særlig uavhengig stilling, selv om de ansatte innehar en slik stilling.

En viktig bakgrunn for reglene i kapittel 10 er å verne arbeidstakerne mot den belastningen lang 
arbeidstid kan medføre. Unntaksbestemmelsen i 10-12 har derfor et snevert anvendelsesområde, og 
poenget med unntaket er at det finnes stillinger som krever en form for fleksibilitet som 
arbeidstidsreglene ikke kan gi.

Manglende registrering og kontroll av arbeidstid påvirker i tillegg ledelsens muligheter for oppfølging og 
øker ansattes risiko for belastninger.

Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt pålegg innen fristen. Tilbakemeldingen 
skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av 
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
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Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi 
referansenummer 2019/6965. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber 
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. 

Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-
oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Guro Fykse
seksjonsleder

                                                    

Dette brevet er elektronisk signert.

Kari Galaasen
seniorinspektør

Kopi til:
Styret Helse Vest RHF , Postboks 303, 4066 STAVANGER

www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
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Møtereferat 
Til: Regionalt brukarutval (RBU) i Helse Vest  
 
Til stede:  Jan Oddvar Gjerde, Elisabet B. Salte, Joe R. Aseerwatham, Astrid Gytri, 

Anne Marie Auestad, Oddrun Strand Rangnes, Merete Hauge, Jostein 
Bildøy, Henrik Aasved, Karl Olaf Sundfør. 

Møteleiar: Jan Oddvar Gjerde  
Sekretær:  Lene Lie  
Møtedato:  08.06.2020 
Klokkeslett: 09.45-12.30 
Møtenr: 5/20 
Møtestad: Skype-møte 

          

 
Saksnr Emne  Ansvarleg 
30/20 Godkjenning av innkalling og melding av 

eventuelt-saker.  
Innkalling godkjent.  
 

Leiar Jan Oddvar 
Gjerde 

31/20 
 

Godkjenning av referat frå førre møte. 
Referat blei godkjent.  
  

Leiar  

32/20 Styresaker til styremøte 17. juni 2020 
 
https://helse-vest.no/om-oss/styredokument-skriv-og-
meldingar 
 
Bente orienterte om saker til komande styremøte.  
 
Orientering om styresaker til styremøte 17. juni.  
AD si orientering 
Det har ikkje vore pasientar med covid-19 i regionen dei 
siste vekene. Helse Vest forhold seg til FHI sine tal og 
eigne tal. Dersom smitta brer om seg, vil det truleg skje i 
bølgjer. Sidan det no er rolig, har ein moglegheit til å 
evaluere. Det er òg anledning til å bygge opp lagre av 
smittevernutstyr. Beredskapseininga har laga ei 
risikoanalysemetodikk og det er identifisert ulike 
risikoområder. Blant desse er tillit til sjukehusa og tillit til 
avgjersler i forbindelse med pandemien. Denne vert 
presentert for styret.  
 
Arbeidsmiljøundersøkinga (Forbetring), viser gode 
resultat. Denne blir gjennomgått i alle avdelingar i 
sjukehusa og i RHF-et.  
 
Den elektive aktiviteten er redusert grunna covid-19. 
Mange pasientar har fått flytta avtaler. Det er gjort ei 

Bente Aae  
10.00 – 10.30 
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Saksnr Emne  Ansvarleg 
befolkningsundersøking og resultata av denne kom på 
fredag. Helse Vest scorar bra på informasjon frå 
sjukehusa. Når det gjeld ventetider og fristbrot er det 
etterslep i pakkeforløpa. Her rapporterast det månadleg 
til styret. Det er satt opp eit eige prosjekt på pakkeforløp 
for kreft. På psykisk helse og rus jobbar ein fortsatt med å 
implementere og forbetre pakkeforløpa.  
 
Økonomisaker 

 Revidert nasjonalbudsjett 2020 
 Resultatkrav for 2021 
 Økonomisk langtidsplan 

 
Resultatet er 214 mill. lågare enn budsjettert grunna 
covid-19 pandemien. Økonomisk langtidsplan og revidert 
nasjonalbudsjett 2020 blei lagt fram 12. mai og skal 
behandlast i juni. Det blir behandla i styret i kvart føretak 
og deretter blir det gjort ei regional samanstilling.  
 
Private kommersielle kan søke om kompensasjon for 
omsetningssvikt. Private ideelle kan ikkje nytte seg av 
denne ordninga.  
 
Nasjonale kvalitetsindikatorar pr. 3. tertial 
Helse Vest scorar godt på indikatorane. Desse blir brukt i 
forbetringsarbeid i HF-a. Det er 98 nasjonale 
kvalitetsindikatorar og totalt sett er resultata betre 
samanlikna med førre måling.  
 
Det kom spørsmål om kva Helse Vest gjer med tanke på 
pasientar (spesielt eldre) som er engstelige for å møte 
opp til time. Bente kjem tilbake til dette etter å ha sjekka 
med føretaka kva dei gjer med denne problematikken.  
 
Det kom òg spørsmål om nasjonale kvalitetsindikatorar 
og om det finst tilsvarande på regionalt nivå. 
Indikatorane blir sortert på regionalt nivå og føretaksnivå 
og samanstilt nasjonalt (NPR). 
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsin
dikatorer 
 

33/20 Deltaking i prosjekt/arbeidsgruppe 
Oversikt lagt ved. 

 Oppnemning av brukarrepresentantar til LIS - 
onkologisk spesialistgruppe (interregional) 
Oppstart haust, men første møte er 16. juni. 
Henrik Aasved deltar i dette arbeidet.    
 

 

34/20 Brev/invitasjon til/frå brukarutvalet  
Ingen invitasjonar.  
 
 

Leiar 
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Saksnr Emne  Ansvarleg 
36/20 Videokonsultasjoner 

HV og Alle møter har arbeida med dette over tid. Det er 
satt inn ekstra ressursar for å få dette på plass nå under 
korona-pandemien. Pasienten kan starte konsultasjonen 
frå helsenorge.no. Det er lagt opp til at fleire instansar 
kan delta. Det er òg tolketeneste og deltaking er frivillig.   
 
Det er laga ei statistikk/rapport i styringsportalen som 
blant anna viser talet på konsultasjonar for dei ulike 
fagområda. Spesielt innan psykiatri er det stor bruk av 
videokonsultasjonar.  
 
Det kom spørsmål om pasienten må betale dersom 
vedkomande ikkje greier å kople seg opp. Foreløpig må 
ikkje pasienten betale. Korleis dette skal handterast 
framover, til dømes dersom ein pasient gløymer 
videokonsultasjonen, er noko som vil bli vurdert.  
 
Det kom òg spørsmål om det er vurdert å utarbeide 
brukarveiledning på engelsk (i tillegg til 
bokmål/nynorsk). Foreløpig er ikkje dette vurdert, men 
det kan godt tenkast at det kjem.  
 
Vidare blei det spurt om kva aldersgrupper som bruker 
tenesta. Foreløpig er det ikkje statistikk av 
aldersfordeling å vise til, men det er flest unge som har 
tatt det i bruk. Om lag halvparten av konsultasjonane er 
innanfor psykiatri for barn og unge.  
 
RHF-et ser på moglegheita for «assisterte videorom». Dei 
må være lydtette og med begrensa innsyn. Det er usikkert 
om det er behov for dette. 
 
Det kom spørsmål om korleis videokonsultasjonar har 
fungert for hørselshemma. Her har det ikkje kome nokon 
tilbakemelding. Finn Olav har sjekka opp og i følgje 
prosjektleiar for Vestlandspasienten har dei fått respons 
frå alle videokoordinatorer og dette er ei ukjent 
problemstilling. Altså inga erfaringar så lang i prosjektet.  
 
Vidare kom det spørsmål om det er samarbeid kring 
videokonsultasjonar og medisinsk avstandsoppfølging. 
Her er det eit tett samarbeid. Konseptet med assisterte 
videorom var noko som Alle Møter blei bedt om å sjå på. 
Helseministeren var ikkje så glad i omgrepet «medisinsk 
avstandsoppfølging» - medisinsk heimeoppfølging er eit 
betre omgrep.  
 
Presentasjonen til Finn Olav er lagt ved.   
 
 
 

Finn Olav Mjærum 
11.00 – 11.30 
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Saksnr Emne  Ansvarleg 
37/20 RBU si time 

Det blei bestemt at septembermøtet blir på Skype, men at 
ein satsar på eit fysisk RBU-møte i oktober.  
 

 

Leiar  

EVT Eventuelt 
Innføring av åpen, vektbærende (stående) MR i Norge  
RBU ønskjer eit svar anten i ei orientering eller skriftlig. 
Det må ikkje gå fram som at dette er noko RBU meiner 
bør være eit tilbod. Det har ikkje RBU 
kompetanse/grunnlag for. RBU ber om å få vite litt meir/ 
få ein orientering. Jostein er med i interregional gruppe: 
Modell for utfasing av behandlingsmetodar (Jostein løfter 
det inn i denne gruppa). Baard-Christian er oppført til å 
orientere om dette i oktober (sjå saker under arbeid).  
 
Brukarrepresentantar blir involvert for seint i 
prosjekt 
Det er eit kjent problem at brukarrepresentantar kjem for 
seint inn i prosjekter. Dette er ikkje god 
brukarmedverknad. Dette er òg påpeika i årleg melding. 
Det er store skilnader i brukarmedverknad mellom 
helseføretaka. Dette ser ein mellom anna når det gjeld 
avdelingsråd og erfaringskonsulentar. 
Brukarmedverknad står på vedtatt revisjonsplan for 
2020–2021.  

 
Koronasituasjonen 
Bekymring knytt til slitne tilsette ved Helse Stavanger 
blei tatt opp. Det blei stilt spørsmål til om dette òg gjeld 
for dei andre føretaka. Bente fortalte at det er gjort ein 
arbeidsmiljøundersøking i Helse Vest, men denne blei 
avslutta før Helse Vest gikk i covid-19 beredskap. Det er 
òg gjort ei ny undersøking nå. RBU ønskjer ei orientering 
om denne undersøkinga. 
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/nadqOa/tillitsvalgt
e-pa-sus-treffer-gratende-sykepleiere-pa-medisinrommet 
 
Overdosedødsfall under koronapandemien 
Det er stor bekymring knytt til overdosedødsfall under 
koronapandemien. Det er usikkert om det finst statistikk 
på dette. Kommuneleger og sjukehusleger seier at dei 
ikkje har tal på dette. RBU-medlem fortel at han fekk tal 
frå politiet. Det burde ligge under helsetenesta. Karl Olaf 
løfter dette som ein bekymring og kjem tilbake til dette.    
 
 

Leiar  
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Saker under arbeid: 
Sak Ansvar Tidsfrist 
Helse Vest IKT prosjekt om 
medisinsk 
avstandsoppfølging. 

 Utsatt 

Medlemmene ønskjer 
informasjon om Helse Vest 
forskingsmidlar.  

Sekretariatet tar kontakt 
med Sølvi Lerfald, Helse 
Bergen. 

Utsatt 

Prioriteringar innafor 
forskinga. 
Forskings- og 
innovasjonsstrategi og  
innretning for forskinga. 

Avtale med Baard-Christian Utsatt 

Kontaktlegeordninga. RBU 
ønskjer å vite kva Helse Vest 
har tenkt å gjere all den tid 
ordninga er ein lovfesta rett 
for ein del pasientgrupper.  

Ola Jøsendal / Baard-
Christian Schem 

 

Utsatt 

Vektbærande (ståande) MR  Avtale med Baard-Christian Oktober 
Innovasjonsprosjekt (sjå sak 
11/20) 

Hilde Christiansen  Ikkje bestemt 

Styringsverktøya – Vestsida 
(sak 11/20) 

Hilde Christiansen Ikkje bestemt 

Plan for habilitering og 
rehabilitering (sak 15/20). 

Hilde Rudlang RBU-møte 3. september 

Tarmscreening Gjertrud Jacobsen Haust 2020 
Kreftkirurgi  Haust 2020 
Orientering til RBU om 
medarbeiderundersøking 
gjort etter covid-19. 

Bente Aae Haust 2020 

 


