Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale
kompetansetjenester
Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er
beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper. Frist for tilbakemelding: Senest 1. mars

Navn på tjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for
inkontinens og bekkenbunnssykdommer

Om referansegruppen
Navn på referansegruppens leder:

JoneTrovik

Navn på brukerrepresentant

Trine Norvåg

Dersom brukerrepresentant ikke
er oppnevnt, gi nærmere
informasjon om dette.

☐ Brukerrepresentant skal oppnevnes.
☐ Brukerrepresentasjon er vurdert.
Kommentarer: Klikk her for å skrive inn tekst.

Referansegruppens godkjenning
av årsrapporten

☒ Årsrapporten er godkjent.
☐ Årsrapporten er ikke godkjent.

Tilbakemelding fra de regionale representantene, knyttet til
aktiviteten i egen region
Ta utgangspunkt i følgende punkter:
1.

Understøtte gjennomføring av kliniske forskningsprosjekt og innrapportering til pasientregistre
fra egen region.
2. Ved problemer knyttet kompetansetjenestens funksjon eller organisering internt i egen region
bør de regionale medlemmer informere eget RHF om dette.

Referansegruppens tilbakemelding:
Referansegruppen synes å fungere godt og innen intensjonen mhp å gjennomføre kliniske
forskningsprosjekt og innrapportering til registre innen sin region.

Tilbakemelding fra referansegruppen som helhet
Ta utgangspunkt i følgende punkter:
3.
4.
5.
6.

Bidra til at oppdatert informasjon til brukere i hele landet (enkeltpasienter, pårørende,
pasientorganisasjoner, HF, fagmiljø) er elektronisk tilgjengelig.
Tilrettelegging for kliniske studier.
Tilrettelegging for pasientregistre knyttet til forskning eller kvalitetskontroll.
Fange opp problemer og svakheter ved tjenestens funksjon slik det oppleves i landet som helhet.
Basert på dette bringe inn krav og ønsker til kompetansetjenesten.

Referansegruppens tilbakemelding:
Kompetansetjenesten har en oppdatert og velfungernde nettside egnet for å formidle
informasjon utover til fagmiljø, brukergrupper og organisasjoner.
Det arrangeres konferanse med nasjonal (og internasjonal) deltagelse.
Referansegruppen var invitert til å delta der og samtidig ble det avhold
referansegruppemøte. Det var en nyttig gjennomgang med god kommunikasjon og gjensidig
læringsmulighet for både kompetansetjenesten og brukergruppen.
De har tilrettelagt og gjennomført kliniske studier både med nasjonalt og internasjonalt
tilsnitt.Det kan nok tilstrebes ytterlig deltagelse fra flere helseregioner i slik forskning. Det
vil styrke tjenesten!
Det er opprettet helseregister med mål om nasjonal dekningsgrad. Det har her vært
utfordringer med å få implementert dette i alle helseregioner. Leder av referansegruppen
har tilbudt seg å medvirke for å øke dekningsgrad fra Helse-Vest og møte med
representanter for fagmiljøet der er bebudet. Dette bør arbeides med.

