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Protokoll 

 
 
   
 
 

Vår ref.:     
2023/94-7 

Referent.: 
Cecilie Henriksen 

Dato: 
26.01.2023 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 26. januar 2023 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 15. mars 2023 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 

Gunnhild Berglen 
nestleder – deltok tom. behandling 
av sak 10-2023 

FFO 

Arne Vassbotn  medlem  Pensjonistforbundet 
Ernly Eriksen medlem - deltok digitalt pr. Teams FFO 
Ester Marie Fjellheim  medlem – deltok digitalt pr. Teams Samisk eldreråd 
Kitt Anne Jorid Hansen  medlem  RIO 
Marit Sørdal medlem SAFO 
Kitt Anne Jorid Hansen medlem RIO 
Nikolai Raabye Haugen  medlem  Unge funksjonshemmede 
Ole-Marius Minde Johnsen  medlem – deltok tom. sak 09-2023 Mental helse 
Åse Senning medlem - deltok digitalt pr. Teams FFO 

Leif Birger Mækinen 
møtende vara – deltok tom. 
behandling av sak 10-2023 

FFO 

   
Cecilie Henriksen rådgiver Helse Nord RHF 
Tina Eitran spesialrådgiver Helse Nord RHF 
Lisbet Tjønna fung. stabsdirektør Helse Nord RHF 
Tonje E. Hansen  spesialrådgiver - deltok under 

behandling av sak 03-2023 
Helse Nord RHF 

Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør - deltok 
under behandling av sak 03-2023 

Helse Nord RHF 

Ingrid Bredesen Hangaas kommunikasjonsrådgiver - deltok 
under behandling av sak 03-2023 

 

Erik Arne Hansen økonomidirektør – deltok under 
behandling av sak 03-2023 

Helse Nord RHF 

Tove Skjelvik seniorrådgiver – deltok under 
behandling av sak 04-2023 

 

Jon Tomas Finnsson avdelingsdirektør helsefag – deltok 
under behandling av sak 05-2023 
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Eirik Holand fagsjef kvalitet og analyse - deltok 
under behandling av sak 08-2023 

 

Tone Amundsen spesialrådgiver - deltok under 
behandling av sak 13-2023/A 

 

Geir Tollåli fagdirektør – delfrode tok under 
behandling av sak 13-2023/B 

 

Frode Eilertsen seksjonsleder eksterne 
helsetjenester - deltok under 
behandling av sak 13-2023/C 

 

Margaret A. Antonsen fagsjef – deltok under behandling av 
sak 11-2023/5 

SANO 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Morten Markussen  medlem  Kreftforeningen 



 

RBU-sak 01-2023  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 01-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 02-2023 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. 

november 2022 og 09. desember 2022 
Sak 03-2023 Nødvendig omstilling i regionen – tiltak som kan sikre bærekraft 
Sak 04-2023 Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene 
Sak 05-2023 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06/2021 Implementering 

av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord - handlingsplan 
Sak 06-2023 Årsrapport 2022 – Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 07-2023 Egenevaluering Regionalt brukerutvalg – avklaring av videre 

prosess 
Sak 08-2023 Ledelsens gjennomgang for 2022 - innspill 
Sak 09-2023 Brukerutvalget time i styret i Helse Nord RHF 
Sak 10-2023 Samarbeidsorgan for forskning og utdanning (USAM)- oppnevning 

av brukerobservatør 2023-2024 
Sak 11-2023 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte saker 
 4. Brukermidler i 2023 – orientering om prosess og status 
 5. Informasjon om legemiddelmangel etter pandemi og krig – 

muntlig 
 6. Regional utviklingsplan 2023-2038 – endelig innsendt innspill 

fra RBU (behandlet i sak 93-2022) 
 7. Digital strategi for Helse Nord 2023-2038 – endelig innsendt 

innspill fra RBU (behandlet i sak 94-2022) 
Sak 12-2023 Referatsaker 
 1. Ungdomsrådet Nordlandssykehuset – referat 07. desember 

2022 
 2. Brukerutvalget Nordlandssykehuset – referat 08. november 

2022 
 3. Brukerutvalget Finnmarkssykehuset – referat 13.12.2022 
 4. Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset – referat 30.11.2022 
 5. Årsmelding brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2022 
 6. Brukerutvalget UNN – referat 23.11.2022 
 7. Brukerutvalget Pasientreiser – referat 01.12.2022 
 8. Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 

RHF 19.01.2023 – protokoll 
Sak 13-2022 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 

  



 

RBU-sak 02-2023  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 10. november og     
 9. desember 2022 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 10. november 2022 og ekstraordinært 
møte 9. desember 2022 godkjennes. 
 

RBU-sak 03-2023 Nødvendig omstilling i regionen – tiltak som 
kan sikre bærekraft 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til grunnlag for videre 

arbeid med oppgave- og funksjonsdeling i Helse Nord RHF: 
a. Regionalt brukerutvalg vil oppfordre Helse Nord RHF til å iverksette mange 

piloter for å undersøke nye og radikalt annerledes måter å organisere 
helsetjenesten på. Helseforetak som iverksetter piloter bør få faglig bistand og 
annerkjennelse. 

b. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ønsker å fremheve at kommunikasjon 
vil være viktig i det videre omstillingsarbeidet. Dette innebærer kommunikasjon 
i linjene til og fra de ansatte i helseforetakene og med befolkningen. Møter 
mellom ledelsen i Helse Nord RHF og pasient- og brukerorganisasjoner i 
regionen er særskilt viktig i denne perioden. 

c. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF mener inntektsfordeling må være 
balansert i henhold til behov, og sikre likeverdige helsetjenester. Ulik 
praktisering av sparetiltak kan få uønskede konsekvenser for pasientene ved økt 
variasjon i tilbudet i regionen. 

d. Tettere samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og med 
tjenester slik som NAV vil være viktig for å bygge gode og helhetlige 
helsetjenester for pasienter. Særlig sykehusenes akuttberedskap er nødvendig 
for at de kommunale legevaktstjenestene skal opprettholdes i kommunene. RBU 
ber om at samarbeid om helsetilbud videreutvikles, særlig for de fire prioritere 
pasientgruppene. 

e. I rekrutteringssammenheng vil det være viktig å synliggjøre muligheter innenfor 
spesialisthelsetjenesten, men også muligheter utenfor arbeidsstedet slik som 
attraktive fritidstilbud. 

f. Riktig kompetanse bør tas i bruk til riktig tid. I denne sammenheng mener RBU 
at en bør se på muligheter for å ta i bruk uutnyttede ressurser utenfor 
spesialisthelsetjenesten. Dette kan for eksempel være tiltak for å få med 
personer som står utenfor arbeidslivet i dag og samarbeid med frivillige 
organisasjoner. 

g. Mulighet for å ta i bruk digitale konsultasjoner bør økes. Terskler for å ta disse i 
bruk må identifiseres, både på behandlersiden og hos pasientene. 

 
 
 
 



 

RBU-sak 04-2023 Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene 
 
Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg takker for orienteringen og for god brukermedvirkning i 

arbeidet med oppdragsdokumentet 2023. 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til forslag til krav og 

oppdrag i oppdragsdokument 2023 til helseforetakene. RBU er positiv til at et av 
våre innspill er tatt inn i oppdragsdokumentet. 

3. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF mener det er viktig å skjerme 
pasienttilbud, og er bekymret for at ulik praktisering av sparetiltak kan få uønskede 
konsekvenser for pasientene ved økt variasjon i tilbudet i regionen. 

4. Regionalt brukerutvalg ønsker et sterkere fokus på pårørende som ressurs og 
hvordan spesialisthelsetjenesten best mulig kan bidra til å ivareta pasienter og 
pårørendes behov for forståelig informasjon, opplæring og mestringskurs. 
Forebygging bedrer ikke bare pasientenes helse, det avlaster 
spesialisthelsetjenesten og bidrar til en mer bærekraftig helsetjeneste.  

5. RBU mener det bør være krav til brukermedvirkning ved anskaffelser, særlig ved 
innkjøp av medisinteknisk utstyr. Anskaffelsesområdet trenger bedre 
brukermedvirkningssystemer. 

 
  

RBU-sak 05-2023 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 
06/2021 Implementering av nasjonale 
helsefaglige retningslinjer i Helse Nord - 
handlingsplan 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar saken til orientering.  
 
 

RBU-sak 06-2023 Årsrapport 2022 – Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2022 – Regionalt 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

RBU-sak 07-2023 Egenevaluering Regionalt brukerutvalg – 
avklaring av videre prosess 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg ber om at administrasjonen lager et forslag til spørreskjema 

for egenevaluering av RBU, i samarbeid med representanter fra arbeidsutvalget i 
RBU. 

 
 

RBU-sak 08-2023 Ledelsens gjennomgang for 2022 - innspill 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til ledelsens 

gjennomgang for 2022; 
 
Regionalt brukerutvalg viser til et godt samarbeid med administrerende direktør og 
administrasjonen i Helse Nord RHF i 2022. Det er ønskelig at administrerende 
direktør fortsatt prioriterer å stille i RBU-møtene. I 2022 har det vært grundigere 
prosesser enn tidligere år med ulike møtepunkt både i arbeidsutvalget, RBU, og 
arbeids- og styringsgrupper. RBU har kommet tidligere inn i prosessen og bidratt 
med skriftlige innspill til viktige og omfattende saker formulert av RBU-medlemmer. 
 
Regionalt brukerutvalg ønsker gjerne å synliggjøre arbeidet i RBU. Et samarbeid 
med kommunikasjonsavdelingen i Helse Nord RHF kan bidra til dette. RBU stiller 
seg positive til leseveiledning i forkant av RBU-møtene og ønsker at dette 
videreføres. RBU ønsker å få saksdokumenter tilsendt i wordformat, slik at det blir 
mulig å få bruke program for opplesing av dokumenter. 
 
Regionalt brukerutvalg mener det er positivt at administrerende direktør prioriterte 
gjennomføringen av Regional brukerkonferanse fysisk i 2022 til tross for den 
økonomiske situasjonen. Det anses som positivt at administrerende direktør valgte 
å delta på konferansen under utdelingen av Brukerprisen 2022. Videre fikk både 
ungdomsrepresentanten og administrasjon mulighet til å delta fysisk på det 
nasjonale seminaret for ungdomsråd på sykehus i Tromsø. 
 
RBU viser til styreinstruksen for Helse Nord RHF, og ber om at det gjøres en 
vurdering om det kan oppnevnes to representanter som observatører til styret, slik 
som i Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF. Det er ønskelig med 
likebehandling på tvers av helseforetakene. 

 
En del arbeidsgrupper, utvalg og fagråd som det utnevnes brukerrepresentanter til 
er lite fulgt opp. I noen tilfeller kommer det ikke ut innkalling til nye møter og 
beskjed om at arbeidet er avsluttet. Det er ønskelig at Helse Nord RHF følger opp 
dette, og sørger for at brukerrepresentantene får tilstrekkelig informasjon i 
arbeidet. Det er ønskelig å få en årsrapport fra eksempelvis fagrådene. 

 

  



 

RBU-sak 09-2023 Brukerutvalget time i styret i Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg diskuterte innspill under møtet. Arbeidsutvalget i RBU lager 

en presentasjon til møtet basert på innspillene.  
 

 

RBU-sak 10-2023 Samarbeidsorgan for forskning og utdanning 
(USAM)- oppnevning av brukerobservatør 
2023-2024 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg oppnevner Gunnhild Berglen som observatør til 

samarbeidsorganet for forskning og innovasjon i perioden 2023-2024. 
2. Regionalt brukerutvalg oppnevner Ernly Eriksen som vara observatør til 

samarbeidsorganet for forskning og innovasjon i perioden 2023-2024. 
 
 

RBU-sak 11-2023  Orienteringssaker 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- 12.12.2022 Interregionalt fagdirektørmøte 
- 12.12.2022 Beslutningsforum for nye metoder 
- 13.12.2022 Nye metoder – Brukermedvirkning 
- 13.12.2022 Tematime for styret i Helse Nord RHF 
- 14.12.2022 Styremøte i Helse Nord RHF 
- 21.12.2022 Rekruttering AD. Helse Nord RHF 
- 22.11.2022 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet i interregionalt RBU 
- 06.01.2023 Nye metoder – Brukermedvirkning 
- 16.01.2023 Nye metoder – samtale/intervju til årsrapport 
- 17.-18.01.2023 Helseministers sykehustale og Styreseminar i Helse Nord RHF 
- 20.01.2023 Gjennomgang sakene til Beslutningsforum 
- 23.01.2023 Beslutningsforum for nye metoder 
- 23.01.2023 Styringsgruppemøte Tykktarm screening 
- 23.01.2023 Fagdirektørmøte 
- Møter i AU RBU 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBUs nestleder Gunnhild Berglen 

• Ukentlig programkomitémøte Pasientsikkerhetskonferansen 
• 16.11.2022 Møte med administrerende direktør om interregionalt RBU 
• 22.11.2022 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet i interregionalt RBU 
• 01.12.2022 Brukerutvalg Pasientreiser HF 
• 06.12.2022 Prosjektstyremøte Digitale innbyggertjenester 
• 07.12.2022 Ny rekvisisjonspraksis Pasientreiser 
• 08.12.2022 Styremøte Pasientreiser 
• 14.12.2022 Ny rekvisisjonsprakis Pasientreiser 
• 21.12.2022 Møte om rekruttering ny administrerende direktør 
• 17.01.2023 Sykehustalen 2023 



 

• 17.01.2023 Styreseminar  
• 18.01.2023 Styreseminar 
• 18.01.2023 Prosjekt sikkerhetspsykiatri 
• 19.01.2023 Styremøte Pasientreiser HF 
• 25.01.2023 Brukerpanel digitale tjenester i nord 
• Møter i AU RBU  

- RBU-medlem Ernly Eriksen 
• 19.01.2023 Nasjonalt møte framskrivningsmodell somatikk 
• 11.11.2022 Pasientsikkerhetskonferanse 
• 30.11.2022 Faggruppe framskrivningsmodell somatiske tjenester 
• 17.01.2023 Faggruppe framskrivningsmodell somatiske tjenester 

- RBU-medlem Ester Fjellheim 
• 25.02.2023 Samisk kompetansenettverk 

- RBU-medlem Åse Senning 
• Ingen møter siden sist  

- RBU-medlem Nikolai Raabye Haugen 
• 25.01.2023 Brukerpanel digitale tjenester 
• Møter i AU RBU 

- RBU-medlem Leif Birger Mækinen 
• 29.11.2022 Tildelingsutvalget 
• 01.12.2022 Brukerutvalg pasientreiser 
• 08.12.2022 Spesialistgruppemøte medisininnkjøp 
• 18.01.2023 Pasientreiser 

- RBU-medlem Kitt Anne Jorid Hansen 
• 20.10.2022 Sykehusapotek Nord 

- RBU-medlem Marit Sørdal 
• Ukentlige møter behandlingshjelpemidler 
• Møter i AU RBU  

- RBU-medlem Arne Vassbotn 
• 15.12.2022 Persontilpasset medisin 

- RBU-medlem Ole Marius Minde Johnsen 
• 01.12.2022 REK-møte 
• 06.12.2022 Styringsgruppemøte for digitale innbygger- og 

samhandlingstjenester  
3. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
4. Brukermidler i 2023 – orientering om prosess og status 
5. Informasjon om legemiddelmangel etter pandemi og krig – muntlig 

Sykehusapotek Nord orienterte om årsaker til legemiddelmangel. Klarer å sørge for at 
pasienter får behandling. I noen tilfeller må imidlertid legemidler erstattes med 
alternative legemidler. 

6. Regional utviklingsplan 2023-2038 – endelig innsendt innspill fra RBU (behandlet i 
sak 93-2022) 

7. Digital strategi for Helse Nord 2023-2038 – endelig innsendt innspill fra RBU 
(behandlet i sak 94-2022) 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 



 

RBU-sak 12-2023  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Ungdomsrådet Nordlandssykehuset – referat 07. desember 2022 
2. Brukerutvalget Nordlandssykehuset – referat 08. november 2022 
3. Brukerutvalget Finnmarkssykehuset – referat 13.12.2022 
4. Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset – referat 30.11.2022 
5. Årsmelding brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2022 
6. Brukerutvalget UNN – referat 23.11.2022 
7. Brukerutvalget Pasientreiser – referat 01.12.2022 
8. Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 19.01.2023 – 

protokoll 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 13-2023  Eventuelt 
 
A. Finnmarkssykehuset 2.0 

Det ble orientert om Finnmarkssykehusets planlagte omorganisering til fagklinikker i 
stedet for organisering i henhold til geografisk tilhørighet. Mandat for arbeidet er ikke 
vedtatt, og arbeidsgruppen har ikke startet opp. RBU ytret bekymring for betydning 
for Sámi klinihkka. 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar saken til orientering og ber om ny 
orientering når mandatet er vedtatt. 
 
 
B. Oppnevning av representant til styringsgruppen for Trygg Akuttmedisin. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Åse Senning som representant til styringsgruppen 
for Trygg Akuttmedisin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C. Anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester - 
orientering 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar saken til orientering og ber om ny 
orientering når anskaffelsen er ferdig. 
 
 
Bodø, den 26. januar 2023 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 27.01.2023 – kl. 17.37 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
 


