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Bekymringsmelding knyttet til kliniske studier 

Helsetjenesten står i en krevende situasjon, og Kreftforeningen er kjent med at flere sykehus nedskalerer eller 

utsetter sine planlagte kliniske studier. I direkte kommunikasjon vi har mottatt fra OUS og Haukeland ser vi 

blant annet at oppstart av nye kliniske studier utsettes, og at rekruttering av nye pasienter til pågående studier 

med enkelte unntak stanses.  

Kreftforeningen har forståelse for at denne ekstraordinære situasjonen krever prioriteringer. Samtidig er vi 

opptatt av at man ikke ender opp med å gjøre gale prioriteringer. Alle alvorlig syke pasienter må sikres lik og 

forutsigbar mulighet til forsvarlig helsehjelp. Det kan være krevende når en enkeltdiagnose som Korona i en 

periode krever mye oppmerksomhet og ressurser. 

For enkelte alvorlig syke kreftpasienter kan deltakelse i kliniske studier være eneste mulighet for tilgang til 

livsforlengende, og i enkelte tilfeller kurativ, behandling. Vi er bekymret for at disse pasientene nå får svekket 

tilgang til livsnødvendige medisiner og vil oppleve prognosetap og død som følge av de innskrenkinger som er 

planlagt innført. Vi håper derfor helseforetakene vil strekke seg langt for å gjøre nødvendige unntak og bidra til 

at pasienter uten andre alternativer får tilgang til behandling gjennom studier. 

Til slutt vil vi påpeke at vi har forståelse for at man nå må få oversikt over situasjonen, og tid til å gjøre grundige 

vurderinger av hvordan den skal håndteres. Vi er samtidig opptatt av at man er tidlig ute med å få på plass 

kriterier for hva som må til for at man kan gjenoppta aktiviteten med kliniske studier som nå stopper opp, og at 

man sikter mot å gjøre nødvendige tiltak for å få dette til. I en situasjon som er svært usikker med tanke på 

hvor lenge koronapandemien vil vare, er det viktig at man har klare tanker om hva som må til, og at man ikke 

starter det arbeidet først når vi er gjennom krisen.  

En plan for hvordan man skal gjenoppta aktiviteten på dette området vil også skape forutsigbarhet for 

pasientene, forskningsmiljøene og næringen – noe vi er avhengige av på lang sikt dersom vi skal klare å gjøre 

Norge attraktivt for kliniske studier.  

Kreftforeningen oppfordrer til dialog og enda tettere samarbeid med de som representerer brukerstemmen, og 

stiller seg for øvrig til disposisjon dersom det er noe vi kan bidra med i den situasjonen vi nå står i. 

 

Med vennlig hilsen, 

Kreftforeningen 

 

Ingrid Stenstavold Ross 

generalsekretær 
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Utsatte barn og unges behov for helsetjenester i en tid med omfattende 
smittevernstiltak 
 

Utsatte barn og unge har ofte behov for tjenester fra flere sektorer. Dette gjelder særlig barn og unge som 

har tiltak fra barnevernet. Mange barn og unge i barnevernet har behov for helsehjelp, særlig for psykiske 

plager. De inngripende smittevernstiltakene som er iverksatt som følge av koronasituasjonen gjør at vi er 

bekymret for at utsatte barn og unge ikke får den helsehjelpen de har behov for.  

Tiltak må så langt som mulig opprettholdes 

Både barnevern og helsetjenestene har viktige oppgaver for å ivareta utsatte barn og unge, og vi er opptatt 

av at tjenestetilbudet opprettholdes så langt det er mulig også i en tid med omfattende smittevernstiltak.   

Som direktorat for barnevernstjenestene og ansvarlig for statlig barnevern har vi gitt klar beskjed om at det 

er svært viktig å ivareta utsatte barn og unge i tiden vi er inne i nå, og at det derfor må legges planer for å 

opprettholde tjenestene så langt som mulig.  

Vi har presisert at det kun er ved personalmangel som ikke kan løses ved bruk av vikarer, eller 

turnusendringer mv. at tjenestene kan nedskaleres. Vi har vært tydelig på at nødvendig oppfølgning som 

ikke kan utføres hjemmefra på telefon/video må opprettholdes med mindre særlige grunner tilsier noe 

annet. Dette er særlig viktig i dagens situasjon. I barneverninstitusjonene og i kommunalt barnevern hvor 

det er nødvendig med direkte kontakt, skal personalet utføre oppgavene innenfor de rammene og 

restriksjonene som helsemyndighetene gir til enhver tid. Vi har bedt om at det utøves godt skjønn, og at 

tjenestene har en proaktiv holdning til å oppsøke barn og deres familier i en vanskelig situasjon.  

Vår forventning er at også helsetjenestene er tilgjengelige for barn og unge. Etter det vi forstår er dette 

også forventningene Helsedirektoratet har til tjenestene som fremgår av notatet Prioritering av helsehjelp i 

Norge under covid-19 pandemien, datert 25. mars. Prioriteringer og nedbygning av helsehjelp bør kun skje 

dersom det er nødvendig grunnet personalmangel eller av andre grunner er strengt nødvendig. 

Vi oppfordrer helseforetakene til å sørge for at spesialisthelsetjenestetilbudet til barn og unge 

opprettholdes i så stor grad som mulig, herunder at det gjennomføres avtaler og oppfølgning av barn og 

unge som har behov for helsehjelp. Vi ber også om at RHFen og helseforetakene opprettholde det gode 

samarbeidet som er etabler med de kommunale barneverntjenestene og Bufet, blant annet gjennom 
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inngåtte samarbeidsavtaler, at slik at utsatte barn og unge får den hjelpen de har behov for. Vi forventer at 

de regionale helseforetakene, og/eller underliggende virksomheter, varsler kommunal barneverntjeneste 

og Bufetat dersom tjenestene må nedskaleres. Vi kan ikke akseptere at helsetjenestenes personell i denne 

vanskelige situasjon trekkes ut eller settes til andre oppgaver mens barn og unge overlates til kommunene 

eller til Bufetat.  

Det vises til direktoratets prioriteringsskriv til kommunalt barnevern, krisesentrene og statlig barnevern. 

 

 
 
Med hilsen 
 
 
Mari Trommald  
direktør Ingvild Aleksandersen 
 divisjonsdirektør 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.     

        
 
 
 
Kopi til: 
Barne- og familiedepartementet    
Statens helsetilsyn     
Helse- og omsorgsdepartementet    
Helsedirektoratet    
Fylkesmannen i Agder    
Fylkesmannen i Innlandet    
Fylkesmannen i Møre og Romsdal    
Fylkesmannen i Nordland    
Fylkesmannen i Oslo og Viken    
Fylkesmannen i Rogaland    
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Fylkesmannen i Trøndelag    
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark    
Fylkesmannen i Vestland    
Bufetat, region Midt-Norge    
Bufetat, region nord    
Bufetat, region sør    
Bufetat, region vest    
Bufetat, region øst    
 
 
 
 
Tenk miljø – velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no 
 
 
 

https://bufdir.no/aktuelt/temaside_koronavirus/profesjonelle/informasjonsskriv/den_kommunale_barneverntjenestens_prioriterte_oppgaver__i_en_tid_i_krise_og_beredskap/
https://bufdir.no/aktuelt/krisesentrene_er_viktigere_enn_noen_gang_under_koronapandemien/
https://bufdir.no/globalassets/temaside-koronavirus/prioritering-institusjon-covid--19-etat.pdf
http://www.norge.no/
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Møtereferat 
Til: Regionalt brukarutval (RBU) i Helse Vest  
Til stede:  Jan Oddvar Gjerde, Elisabet B. Salte, Joe R. Aseerwatham, Oddrun Strand 

Rangnes, Merete Hauge, Jostein Bildøy, Henrik Aasved, Karl Olaf Sundfør.  
Fråvær: Astrid Gytri og Anne Marie Auestad. 
Møteleiar: Henrik Aasved  
Møtesekretær: Lene Lie  
Møtedato:  04.03.2020 
Klokkeslett: 09.45-14.45 
Møtenr: 2/20 
Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Forus, Stavanger. Møterom Kjerag. 

          

 
Saksnr Emne  Ansvarleg 
9/20 Innkalling blei godkjent 04.03.2020 

 
Leiar  

10/20 
 

Referat frå førre møte i RBU 29.01.2020 
Referat blei godkjent.  
 

Leiar  

11/20 Saker til styremøte 11. mars 
https://helse-vest.no/om-oss/styredokument-skriv-
og-meldingar 
 
Fristbrot og ventetider 
Hilde Christiansen informerte om fristbrot og 
ventetider i Helse Vest. Det kom spørsmål om 
diskusjonen kring mangel på psykologar, noko som 
er ei utfordring. Det er ønskjeleg at 
avtalespesialistane skal rapportere på lik linje med 
resten av spesialisthelsetenesta.  
 
Det går føre seg eit arbeid saman med NPR og 
Helsedirektoratet for å betre rapporteringa. 
Målet er å avvikle unødvendig rapportering. Hilde 
viste kor ein finn styringsverktøya (Vestsida). 
Tanken er at kvar eining skal få eigne dashbord der 
dei kan gå inn å hente ut rapportar. RBU er oppmoda 
om å sette av ein halv dag til å sette seg inn i dette.  
 
RBU vert òg oppmoda om å utfordre 
avtalespesialistane på ventetider.  
 
Re-innlegging 
Når det gjeld re-innleggingar i vaksenpsykiatrien, er 
det ein markant endring dag 5. Dersom dei rette 
grepa vert gjort dagane i forkant, kan ein få til ein 
reduksjon i talet på re-innleggingar.  

Hilde Christiansen 
/MOT-direktør 
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Innovasjonsprosjekt 
Det blei vist til resultat frå innovasjonsprosjekt om 
pasientar som ikkje møter til timane. Ulike 
datamodeller er  tatt i bruk for å hjelpe fagområda. 
Tilbøyelegheita er størst for ikkje å møte når 
pasienten får tildelt tentativ time. Prosjektet har 
nytta prediksjonsmodellar for å føresjå kven som 
ikkje møter. Det vert laga ringelister ut frå 
modellane. Hilde ønskjer å kome tilbake og diskutere 
dette nøyare når RBU er fulltalige.  
 

12/20 Deltaking i prosjekt/arbeidsgrupper 
 Regional plan for TSB 2020 – 2025 – Karl Olaf 

Sundfør er oppnemnt.  
 Referansegruppe for Regionalt 

kompetansesenter for habilitering og 
rehabilitering - Anne Marie Auestad er 
oppnemnt.  

 Regional klinisk ressursgruppe for barn og 
unge med CFS/ME – Merete Hauge er 
oppnemnt.  

 Fagnettverk revmatologi – Oddrun er 
oppnemnt. 
 

Leiar  

13/20 Brev/invitasjon til/frå brukarutvalet  
 Innspel Sykehusinnkjøp - frist 7. april – 

Jostein ser nærare på denne saken og kjem 
tilbake.  

 Høyring Organdonasjon – frist 15. april –  
RBU er einig i metodevurderinga og tar saka 
til orientering.   

 Seminar om revurdering av metoder i 
helsetjenesten – 23. mars  
Jostein deltar her.  

 

Leiar 

14/20 Regional plan for TSB 2020 – 2025 
Brita informerte om rullering av plan for TSB. Feltet 
er prega av mange private aktørar. Det kom innspel 
om kvifor RBU ikkje er med i prosessen med 
vurdering av tilbod. Brita tar med dette vidare når 
gruppa skal etablerast.  
 
Det var ønskje frå RBU om å bli oppdatert på 
analyse-/grunnlagsmateriale og ein orientering når 
tal ligg føre. RBU ønskjer òg å vite kva som skjer med 
dei som blir tilvist. Det blei sagt at det er få som blir 
avvist på rusområdet.  
 
 

Brita M. Næss 
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15/20 Forprosjekt Læring og mestring  
Dette er eit interregionalt prosjekt som vert leia av  
Helse Sør-Øst. Brukarmedverknaden i prosjektet har 
vore styrka. Temaet er aktuelt til fellesmøtet i mai 
der òg vararepresentantane er med. Hilde kan då 
kome å informere om resultata så langt.  
 
ParkinsonNet 
Dette er òg eit interregionalt prosjekt og det er eit 
tett samarbeid med brukar og 
brukarorganisasjonane. Ein skal i første omgang få 
på plass dei overordna strukturane, før modellen blir 
satt i verk. Dette er eit felles oppdrag til RHF-a frå 
HOD i Oppdragsdokument 2020.  
 
Plan for habilitering og rehabilitering 
Det er snakk om å vidareføre eksisterande plan. 
Dette tas opp igjen til hausten og er satt opp på 
agendaen på RBU-møtet 3. september.  
 

Hilde Rudlang  

16/20  RBU si time 
 RBU sin kommentar til Helse Vest si årlege 

melding er ferdig og sendt til orientering.  
 RBU sitt innspel til Pasientreiser – lagt fram 

til informasjon.  
 Jostein viste bilete og fortalte om den nye 

registerskjermen som er installert 
v/laboratoriet ved Førde sentralsjukehus. 
Dette er eit tiltak under Vel Møtt-prosjektet.  
 

Leiar  

EVT Eventuelt 
 
Fellesmøtet 11. mai 
Det blei bestemt at fellesmøte med 
vararepresentantar blir 11. mai. Både RBU-
medlemmer og vara-medlemmer må kome med 
innspel til program. Det er satt opp på planen for 
aprilmøtet at agenda for mai-møtet må diskuterast.   
 
Møteplan/årshjul 
Ny og oppdatert møteplan/årshjul vert lagt ut på 
Helse Vest si internettside.  
 
Deltaking i prosjekt 
Oppdatert oversikt over deltaking i prosjekt følgjer 
vedlagt.  
 
Nytte kompetansen som er ute i organisasjonane 

Leiar  
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RBU må bli betre til å nytte organisasjonane og den 
kompetansen som er der ute. Det kom innspel om at 
ein kanskje bør ha en prosedyre for dette. Viktig å få 
dette forankra inn i styret. Enkelte prosjekt kan godt 
slås saman, som til dømes revmatologi og 
lungesykdom.  
 

 


