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Protokoll 

 
 
   
 
 

Vår ref.:     
 

Referent.: 
Tina Eitran 

Dato: 
16.3.2022 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 16. mars 2022 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 7. april 2022 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Laila Edvardsen  nestleder - Teams FFO 
Arne Vassbotn  medlem  Pensjonistforbundet 
Ester Marie Fjellheim  medlem  Samisk eldreråd 
Gunnhild Berglen  medlem - Teams FFO 
Kitt Anne Jorid Hansen  medlem  RIO 
Leif Birger Mækinen  medlem  FFO 
Nikolai Raabye Haugen  medlem – Teams Unge funksjonshemmede 
Ole-Marius Minde Johnsen  medlem  Mental helse 
Åse Senning  medlem - Teams FFO 
   
Cecilie Daae administrerende direktør – deltok 

under behandling av sak 24-2022-3 
Helse Nord RHF 

Tina Eitran spesialrådgiver Helse Nord RHF 
Nina Brå rådgiver Helse Nord RHF 
Anne-Stina Nordmo stabsdirektør – deltok under 

behandling av sak 24-2022-3 
Helse Nord RHF 

Hilde Rolandsen eierdirektør - deltok under 
behandling av sak 18-2022 

Helse Nord RHF 

Jon Tomas Finnsson avdelingsdirektør helsefag - deltok 
under behandling av sak 18-2022 

Helse Nord RHF 

Eirik Holand  kvalitetssjef - deltok under 
behandling av sak 18-2022 

Helse Nord RHF 

Jann Hårek Lillevoll rådgiver - deltok under behandling 
av sak 18-2022 

Helse Nord RHF 

Erik Arne Hansen økonomidirektør - deltok under 
behandling av sak 19-2022 

Helse Nord RHF 

Kari Bøckmann seniorrådgiver – deltok under 
behandling av sak 21-2022, 22-2022 
og 23-2022 

Helse Nord RHF 

 

mailto:postmottak@helse-nord.no
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Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Barbro Holmstad  medlem  SAFO 

 
 

 
RBU-sak 16-2022  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 16-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 17-2022 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. 

januar 2022 
Sak 18-2022 Årlig melding 2021 
Sak 19-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkludert rullering av 

investeringsplan 
Sak 20-2022 Legemiddelstrategi for Helse Nord RHF - status 
Sak 21-2022 Årsrapport – Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 

Vedlegget var ettersendt 
Sak 22-2022 Retningslinje for honorering av brukerrepresentasjon i Helse Nord 

- revisjon 
Sak 23-2022 Brukerkonferansen 2022 
Sak 24-2022 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen– muntlig 
 4. Møteplan 2022 for Regionalt brukerutvalg - oppdatert 
 5. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
 6. Regionalt tilbud om intensiv habilitering - oppnevning av 

brukerrepresentanter til arbeidsgruppe 
 7. Økonomisk situasjon i Helse Nord, omstillingstiltak – 

pasientnære tilbud, oppfølging av RBU-sak 15-2022B - muntlig 
Sak 25-2022 Referatsaker 
 1. Møte i Nordlandssykehusets ungdomsråd 2. desember 2021 - 

referat  
 2. Møte i Finnmarkssykehusets ungdomsråd 24. januar 2022 - 

referat  
 3. Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 9. 

februar 2022 – protokoll  
 4. Møte i Nordlandssykehusets brukerutvalg 10. februar 2022 – 

referat  
 5. Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 8. 

mars 2022 – protokoll  
 6. Årsmelding 2021 - Finnmarkssykehusets ungdomsråd  
 7. Høringssvar fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF: 

Evaluering av Nasjonalt organ for rådgivning ved alvorlig 
livsforkortende sykdom (ekspertpanelet) 

  



 

Sak 26-2022 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 

RBU-sak 17-2022  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 20. januar 2022 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. januar 2022 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 18-2022 Årlig melding 2021 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast for Årlig melding 2021 og 

Årlig melding 2021 - Vedlegg til RHF-styret og slutter seg til at rapporteringen gir et 
riktig bilde av aktiviteten i Helse Nord for 2021.  
 

2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF påpeker at rapporteringen fra 
helseforetakene i liten grad viser måloppnåelse, og hvilke tiltak som er satt i gang 
dersom målet ikke er nådd. Regionalt brukerutvalg ber om at rapportering som ikke 
viser måloppnåelse blir fulgt opp fra Helse Nord RHF. 

 
3. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ønsker å bli inkludert tidlig i prosessen for 

årlig melding, og mulighet til å skrive et avsnitt i årlig melding framover. 
 

4. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF påpekte viktigheten av styrke psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i regionen. 

 
 

RBU-sak 19-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkludert 
rullering av investeringsplan 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om oppstart og prosesser i rullering av 

Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030, 
til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg ønsker å gi innspill til rulleringen på følgende måte: 
a. Prioriteringer på overordnet nivå i Helse Nord – drift og investering – møte i 

april eller mai 2022. 
b. Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl. rullering av investeringsplan 2023-

2030 settes opp til endelig behandling i møte juni 2022. 



 

 
3. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF påpeker at god brukermedvirkning i 

økonomiske prioriteringer i regionen kan være et godt økonomisk tiltak. 
 
 

RBU-sak 20-2022 Legemiddelstrategi for Helse Nord RHF - status 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord tar informasjonen om legemiddelstrategiarbeidet 
til orientering og har følgende innspill til det videre strategiarbeidet: 
1. Nedbrytning av legemidler – genetisk forskjell i nedbrytningshastigheter.  
2. Persontilpasset medisin både i somatikk og psykiatrien. Satses på bruk av 

nedbrytningsanalyser. 
 
 

RBU-sak 21-2022 Årsrapport – Regionalt brukerutvalg i Helse 
Nord RHF 

 Vedlegget til saken var ettersendt 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2021 - Regionalt 

brukerutvalg i Helse Nord RHF med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 

 
2. Regionalt brukerutvalg ber om at årsrapporten legges frem for styret i Helse Nord 

RHF. 
 
 

RBU-sak 22-2022 Retningslinje for honorering av 
brukerrepresentasjon i Helse Nord - revisjon 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar forslaget til revisjon av retningslinjer 

for honorering av brukermedvirkning i Helse Nord til orientering.  
 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF påpeker at det har vært en god prosess i 

revisjon av retningslinje for honorering av brukerrepresentasjon i Helse Nord, og 
setter pris på at retningslinjene ivaretar en stor bredde av brukermedvirkere og 
funksjoner. 

 
 

  



 

RBU-sak 23-2022 Brukerkonferansen 2022 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til innhold i og gjennomføring av 

Brukerkonferansen 2022: 
a. Gjenbruke suksessfaktorer fra 2019 
b. Forslag til tema: ettervirkning av pandemien, tiltak for å bedre rekruttering, 

befolkningens helsekompetanse og kommunikasjon med pasienter, ev. ny 
rekvisisjonspraksis for pasientreiser, erfaringskonsulenter i sykehusene. 

c. Viktig å sende ut forhåndsvarsel på dato og hvor mange som kan delta fra 
organisasjonene. 

 
2. Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende programkomité for Brukerkonferansen 

2022: Kari Bøckmann (Helse Nord RHF), Nina Brå (Helse Nord RHF), Nikolai Raabye 
Haugen, Ole-Marius Minde Johnsen og Leif Birger Mækinen. 

 
 

RBU-sak 24-2022  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Ukentlig regionalt møte om Korona-viruset (og Ukraina) (24.1.2022, 7.2.2022, 
14.2.2022, 21.2.2022, 28.2.2022, 7.3.2022 og 14.3.2022): Utveksling av 
informasjon - samordning av planer og tiltak i Helse Nord 

- Regional Utviklingsplan 2038 Styringsgruppemøte nr. 4 (1.2.2022 og 1.3.2022) 
- Tematime for styret i Helse Nord RHF (1.2.2022 og 22.2.2022) 
- Styremøte i Helse Nord RHF (2.2.2022 og 23.2.2022) 
- Foretaksmøte med helseforetakene i regionen (2.2.2022) 
- AU-møte i Regionalt brukerutvalg (9.2.2022 og 8.3.2022) 
- Pasientsamarbeid: Bivirkninger, livskvalitet og brukermedvirkning (9.2.2022) 
- Beslutningsforum – gjennomgang av sakene (11.2.2022) 
- Beslutningsforum for nye metoder (14.2.2022) 
- Styringsgruppemøte – Tarmscreeningprogrammer (14.2.2022) 
- Samarbeidsorgan for utdanning (24.2.2022) 
- Nasjonalt servicemiljø – referansegruppemøte (10.3.2022) 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBUs nestleder Laila Edvardsen 

• AU-møte i Regionalt brukerutvalg (9.2.2022 og 8.3.2022) 
• Veiledende behandlingsplaner – styringsgruppe (10.2.2022) 

- RBU-medlem Nikolai Raabye Haugen 
• AU-møte i Regionalt brukerutvalg (9.2.2022 og 8.3.2022) 
• Pasientsikkerhetskonferanse 2022 – programkomite og innleder 
• Brukerpanel digitale helsetjenester i nord (26.1.2022 og 1.3.2022) 
• tittel: tekst  

- RBU-medlem Gunnhild Berglen 
• Brukerpanel digitale helsetjenester i nord (26.1.2022 og 1.3.2022) 
• Styremøte Pasientreiser HF (27.1.2022) 
• Prosjektstyremøte digitale helsetjenester i nord (31.1.2022) 



 

• Rekvisisjonspraksis pasientreiser - arbeidsgruppe (3.2.2022, 17.2.2022 og 
9.3.2022)  

• Styringsgruppe medisinsk koordinering av ambulansefly (3.2.2022) 
• AU-møte i Regionalt brukerutvalg (9.2.2022 og 8.3.2022) 

- RBU-medlem Ester Marie Fjellheim 
• Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - arbeidsgruppe (16-

17.2.2022) 
- RBU-medlem Arne Vassbotn 

• Strategi intensivmedisin (21.1.2022 og 14.2.2022). 
• Kunstig intelligens – radiologi (26.1.2022). 
• KI Radiologi (21.2.2022) 
• SAMUT (24.2.2022) 

- RBU-medlem Ole-Marius Minde Johnsen 
• Felles henvisningsmottak for avtalespesialister– styringsgruppe (24.1.2022) 

- RBU-medlem Leif Birger Mækinen 
• Styringsgruppemøte Regional Utviklingsplan 2038 (1.3.2022) 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Beredskap pandemi og Ukraina - status: Det ble orientert om innlagte med Covid-

19 i regionen, og hvilken belastning det har på foretaksgruppen. Det ble også 
orientert om sykefraværet grunnet egen og barns sykdom. Det ble orientert om 
tiltak knyttet til Ukraina herunder tiltak knyttet til informasjonssikkerhet og 
planverk for ulike hendelser og smittsomme sykdommer. Kartlegging av 
regionens kapasitet for å ta imot pasienter fra Ukraina ble nevnt.  

- Foretaksgruppens økonomi - status: Det ble orientert om den økonomiske 
situasjonen i foretaksgruppen. Hovedutfordringen er økt bemanning de siste to 
årene, i tillegg til at man ikke har økt aktiviteten. Det sees på fire områder: 
innleie, aktivitet (herunder operasjon- og radiologikapasitet), digitale 
konsultasjoner og løsninger som kan løse noe på kort sikt uten store 
investeringer. Man kan ikke bruke penger man ikke har. 

4. Møteplan 2022 for Regionalt brukerutvalg - oppdatert  
5. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker  
6. Regionalt tilbud om intensiv habilitering - oppnevning av brukerrepresentanter til 

arbeidsgruppe 
7. Økonomisk situasjon i Helse Nord, omstillingstiltak – pasientnære tilbud, oppfølging 

av RBU-sak 15-2022B - muntlig 
- Virksomhetstall for Helse Nord pr. februar 2022. 

• Resultatregnskap  
• Sykefravær egen og barn sykdom 
• Felles mål om å komme tilbake til 2019-tall 
• Endring i antall årsverk og fordeling mellom faste og variable månedsverk 
• Innleie 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

  



 

RBU-sak 25-2022  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Møte i Nordlandssykehusets ungdomsråd 2. desember 2021 - referat 
2. Møte i Finnmarkssykehusets ungdomsråd 24. januar 2022 - referat  
3. Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 9. februar 2022 – 

protokoll  
4. Møte i Nordlandssykehusets brukerutvalg 10. februar 2022 – referat 
5. Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 8. mars 2022 – 

protokoll 
6. Årsmelding 2021 - Finnmarkssykehusets ungdomsråd 
7. Høringssvar fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF: Evaluering av Nasjonalt 

organ for rådgivning ved alvorlig livsforkortende sykdom (ekspertpanelet) 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 26-2022  Eventuelt 
   Ingen saker ble fremmet. 
 
 
 
Bodø, den 16. mars 2022 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 17. mars 2022 – kl. 08.24 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
 


