
 

 

 

Møtedato: 19.08.2022   Saksbeh/tlf: KRJ   Sted, dato 14.07.22 
    

           

 

Brukerutvalgssak -2022  

Invitasjon til brukermedvirkning i AA-CC studien 

 

 
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehusets vedtak: 
 
Brukerutvalget oppnevner XXX (fylles ut av brukerutvalget) som brukerutvalgets 
representant til oppdraget 
 
Formål: 

Pasienter, brukere og pårørende skal aktivt involveres i forbedringsarbeid. Formålet med 
oppnevnelsen av brukerrepresentanten er å sørge for at erfaringer fra pasienter, brukere og 
pårørende blir innhentet og tatt i bruk av Helgelandssykehuset. 

Dette er en registerstudie for å undersøke sammenheng mellom akutt blindtarmbetennelse 
og senere kolon kreft (AA-CC) Man har observert en sammenheng, og denne sammenhengen 
øker med økende alder. Vi ønsker å analysere og bestemme den aldersjusterte forekomsten 
av AA-CC. Studien er planlagt som en kombinasjon av PhD studier og LIS utdanning i kirurgi.  
 
Bakgrunnsinformasjon/Sammendrag: 
 
Hva arbeidet gjelder: Registerstudie PhD  
 
Forventninger til kandidater: Målsettingen er å ta en doktorgrad, melde opp til 
Universitetet i Tromsø 
 
Når og hvor første møte skal være: Medio august før vi sender inn søknad til Helse Nord 
 
Forventet antall møter: 6 møter, en gang i året 

Til Brukerutvalget i Helgelandssykehuset 

Fra Knut Magne Augestad 

Dato 7. Juli 2022 

Saksbehandler Knut Roar Johnsen 



 

 
Kontaktperson/leder av oppdraget:  

• E-post:  Knut Magne Augestad 

• Telefon: 97499442 
 
Oppgi øvrig representasjon i oppdraget:  

• Ghous Gondal, Overlege og gastrokirurg Sykehuset Østfold 

• Arne Wibe. Professor i kirurgi St. Olavs hospital 

• Hartwig Kørner, Professor i kirurgi UiB (universitetet i Bergen) 

• Ingeborg Steinholt, PhD kandidat og LIS i kirurgi 
 
 
Brukerrepresentantens plikter og rettigheter: 

a) Brukerrepresentanten skal møte i AA-CC prosjektet  
b) Sende reiseregning og honorarkrav umiddelbart etter gjennomført reise/møte, 

a. fortrinnsvis elektronisk til kontaktperson for prosjektet. 
c) Gi beskjed til kontaktperson i prosjektet ved fravær eller andre forhold som er 
d) relevant for representantens rolle i utvalget 
e) Gi beskjed til leder i brukerutvalget dersom du ikke lenger kan ivareta ditt verv i 
f) prosjektet 

 
Honorar (informasjon til brukerrepresentanten): 

• Det honoreres utfra gjeldene regler for brukermedvirkning på 
systemnivå/brukerutvalgsmøter. 

Pr. i dag gjelder følgende satser: 

• Fysiske møter, uansett varighet: kr. 2080,- 

• Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer ifølge oppsatt møtetid: kr. 2080,- 

• Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer ifølge oppsatt møtetid: kr 1040,- 
 
Dekking av reise og oppholdsutgifter: 

• Prosjektet dekker nødvendige reiseutgifter utfra muligheter i prosjektets rammer. 
Reise avklares med kontaktperson på forhånd. Statens reiseregulativ brukes ved 
refusjon av utgifter. 

 
 
Vedlegg:  Protokoll på studien 
 
 
 

 
 

 
 


