
Referat frå møte i Brukarutvalet i Helse Bergen 

Tid og sted 09.05.2022 

Møte nr  

Tilstede Linda Haugland (FFO), Eli Sjo(FFO), Inger Margrethe Lingjerde 
(pensjonistforbundet), Ulrikke Tranberg (SAFO), Reidun Tjønn Rinde 
(FFO), Gunnar Langlo (SAFO), Everline  Mjømen(Vestlandsk 
Innvandrerråd), Atle Grung Eide (Kreftforeningen), Silje Edvardsdal 
Thon (FFO) 

Fravær Christine Lønne (ProLAR) 

Referent Linda Haugland 

 

Saksnr Saka gjeld 

46/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden er godkjent. 

47/22 Godkjenning av referat 
Referat frå møtet i april er godkjent. 

48/22 Velkommen og presentasjon; skifte av koordinator for Brukarutvalet 
Merete Eide Hernes har sin første arbeidsdag i Helse Bergen i dag. Hun skal jobbe 50% som 

koordinator for Brukarutvalet og koordinator for brukarmedverknad i føretaket. Hernes kjem frå 

jobben som avdelingsleiar for sjukepleiarane ved Bergen Legevakt, og har frå tidlegare lang fartstid i 

Helse Bergen. Presentasjonsrunde av brukarrepresentantane i Brukarutvalet.  

49/22 Kva rører seg i Helse Bergen for tiden, ved viseadministrerande direktør Randi-Luise Møgster 
I dag arrangeres Innspillskonferanse «Psykisk helsevern for fremtiden – barn og unge». Mange aktører 

tilstede fra både spesialisthelsetjenesten, kommunene og fra Ungdomsrådet. Flere pågående 

prosjekter slås sammen og danner «Psykisk helsevern for fremtiden – barn og unge»; 

samhandlingsforløp barn og unge, psykisk helsevern barn og unge og utviklingsprosjekt BUK. 

Brukerutvalget vil få anledning til å innspill på rapporten som etter hvert sendes på høring.  

Blant områdene det jobbes mye med nå er å redusere etterslep etter pandemien. Det er etterslep i 

flere fagområder, men spesielt innen kirurgi. Foretaket har flere tiltak for å redusere etterslepet, blant 

annet benyttes ledig tilgjengelig lokaliteter for kirurgi (Betanien, Voss og Haraldsplass), og det er lyst 

ut midler som klinikkene kan søke på for å øke aktiviteten og dermed redusere etterslepet. 

Situasjonen med ukrainske pasienter; pandemikoordineringsgruppen er nå blitt 

flyktningekoordineringsgruppe. Helse Bergen er ansvarlig for tuberkolusescreening, og samarbeider 

med kommunene i forhold til psykososial støtte. Pågående arbeid i foretaket med å oversette 

selvhjelpsverktøy (e-meistring/e-helse) som siden kan distribueres via kommunene. En del pasienter 

henvises til Helse Bergen, disse kan kategoriseres i to grupper; pasienter som henvises fra 

kommunen/mottakene, og pasienter som kommer direkte fra sykehus i Ukraina eller nærliggende 

land.  

Avgjerd: 

• Brukerutvalget tar sakene til orientering. 

50/22 Klinisk NorBERT 
Christian Autenried orienterte om IKT-prosjektet, som skal sjå på automatiserte løysingar og lage ein 

modell for gjenkjenning av problemstillingar i tekst. 

Avgjerd: 

• Representant til prosjektet frå Brukarutvalet; Atle Grung. 



• Brukarutvalet tar presentasjonen til orientering.  

51-
52/22 

Workshop og fagdag  Alrek Helseklynge; brukarmedverknad 
Eli Sjo presenterer og vil i etterkant sende ut og etterspørre innspel frå organisasjonane. 

Tema som kan være aktuelt; 

• Brukarmedverknad i forskning 

• Opplæring 

• Brukarbank 

• Samarbeid med organisasjonane 

Avgjerd: 

• Eli Sjo deltar ved workshop. 

• Brukarutvalet tar saken til orientering.  

53/22 Orienteringssak;  
Strålebehandling av smertefulle metastaser; prosjektgruppe og høyringsinnspel 
Innmeldt sak frå Kreft stråleterapi. 

Avgjerd: 

• Saka er sendt til Kreftforeininga som har funnet brukarmedverkerar med eigenerfaring.  

• Brukarutvalet tar saken til orientering.  

54/22 Kunstig intelligens som avgjerdsstøtte; deltaking i arbeidsgruppe 
Arbeidet med kunstig intelligens er ein del av Pasientsentrerte Helsetenesteteam (PSHT) som krevjar 

meir samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og kommunane. Verktøyet er på plass, i arbeidsgruppen 

blir trolig temaer man jobber med; bruk av verktøyet, hvordan ta dataene i bruk for å oppnå ønsket 

gevinst; redusere uønsket re-innleggelser 

Avgjerd: 

• Inger Margrethe Lingjerde blir representant på systemnivå.  

• Brukarutvalet tar saken til orientering.  

55/22 Universell utforming i eldre bygg 
Brukarutvalet informerast om at helseføretaket skal pusse opp eldre bygg og har behov for 
brukarmedverkar i styringsgruppa. 
 
Oppfølging: 

• Linda Haugland informerer Ungdomsrådet slik at dei også deltek i prosjektet. 
Avgjerd: 

• Silje Edvardsdal Thon blir representant i styringsgruppa, Gunnar Langlo stiller som vara på 
første møte 20 mai.  

• Brukarutvalet tar saken til orientering. 

56/22 Nye puter og putetrekk i pasientsenger 
Linda Haugland og Eli Sjo informerte om nytt prosjekt som er utbytte av putar og putetrekk til bruk i 

helseføretaket. Det blei diskutert ulike utfordringar og løysingar knytta til prosjektet.  

Avgjerd: 

• Everline Mjømen deltar som brukarmedverkar i prosjektet.  

• Brukarutvalet tar saka til orientering. 

 



57/22 Markering på «Kva er viktig for deg?»-dagen 9. juni 
Trude Hjortland informerer om «Kva er viktig for deg dagen?» som arrangerast 9 juni. Dette er ei viktig 

anledning til å markere brukarmedverknad i helseføretaket.  

Brukarutvalet og Ungdomsrådet ønsker å markere denne dagen.  

Vedtak: 

• Brukerutvalget tar saken til orientering. 

• Ei arbeidsgruppe førebur markeringa 

• Silje Edvardsdal Thon, Reidun Tjønn Rinde og Ulrikke Tranberg deltar ved markering. 

58/22 Prosjektliste; oppnevning av brukarrepresentantar til utvalg/råd (erstatte tidlegare representanter) 
Eli Sjo informerer om prosjektlisten, og det velges inn brukarmedverkar til KPU Ortopedisk klinikk og 
KPU Mottaksklinikken 
Avgjerd:  

• Atle blir oppnemnd som brukarrepresentant til KPU Ortopedisk klinikk. 

• Eli blir oppnemnd som brukarrepresentant til KPU Mottaksklinikken. 

• Brukarutvalet tar saka til orientering.  

59/22 Forskningsprosjekt «pasientens egen sjekkliste» 
Informasjon frå Arvid Steinar Haugen, Åshild Teigland og Hilde Valen Wæhle om utprøving av 

intervjuguide på helsekompetanse og ernæringsrisiko. Ein ønsker å innføre og gjere ei forskingsstudie 

på dette for å vurdere risiko i forkant av kirurgiske inngrep. 

Prosjektet treng 1-2 brukarmedverkerar som kan teste og komme med innspel på intervjuguiden ved å 

delta på pilot-intervju. 

Avgjerd: 

• Brukarutvalet tar saka til orientering. 

• Representantar frå Brukarutvalet deltar direkte etter tilsvar på doodle på valg av tidspunkt.  

60/22 Diverse saker til informasjon 
Informasjon vedrørande pc’er til brukarrepresentantane; Mette Herstein Monsen ved Seksjon for 

samhandling ber representantane ta kontakt med henne.  

Rehabiliteringskonferanse i Haugesund.  

Møtedato for neste brukarutvalsmøte i juni flyttast frå 20. juni til 13. juni 

Avgjerd:  

• Brukerutvalget tar sakene til orientering. 

• Linda Haugland får tilbakemelding frå representantane i Brukarutvalet om kven som ønskjer å 

delta på rehabiliteringskonferansen i Haugesund og meldar inn deltaking til arrangør.  

 

 

 

 


