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1. Formål 
 

Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i styresak 

22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF 

 

RBU er  

- et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og brukerorganisasjonene  

- rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for 

tjenesteutforming og gjennomføring 

- forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene 

2. Sammensetting 
Styret i Helse Nord RHF oppnevnte RBU 2014 – 2016 i styresak 30-2014  for perioden 

2014-2016. 

I styresak 31-2016 ble nytt regionalt brukerutvalg oppnevnt  for perioden 6. april 2016 

– t.o.m. 31. mars 2018 

RBU følger styrets valgperiode.  

 
RBU har i 2016 hatt følgende sammensetning: 
 

 6 fra FFO     
 3 fra fylkeseldrerådene 
 1 fra SAFO  
 1 fra Rusfeltet 

 
 

2.1 Medlemmer i RBU i 2016 

2.1.1 Faste medlemmer til og med 5. april 2016 

Leder: 
Mildrid Pedersen, Bardufoss    FFO Troms 

Nestleder: 
Asbjørn Larsen, Tromsø    RIO 

Medlemmer: 
Bjørn Helge Hansen, Sandnessjøen   FFO Nordland 
Åse Almås Johansen, Hadsel   FFO Nordland 
Arnfinn Hansen, Skjervøy     FFO Troms 
Jørgen Dahl, Vadsø     FFO Finnmark 
Werner Johansen, Alta     FFO Finnmark 
 
Gunn Strand Hutchinson, Bodø   SAFO 
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Astri Daniloff, Bjørnevatn    Fylkeseldrerådet Finnmark 
Inge Hyld, Tromsø     Fylkeseldrerådet Troms 
May Anne Brand, Mosjøen    Fylkeseldrerådet Nordland 
 

2.1.2 Varamedlemmer til og med 5. april 2016: 

 
Bjørg Molander, Harstad    FFO Troms 
Bodil Slettli, Alta     FFO Finnmark 
Alv Ingulv Bjørn, Talvik    FFO Finnmark 
Arne Ketil Hafstad, Finnsnes   FFO Tromsø 
Randi Nilsen, Harstad    FFO Tromsø 
Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske  FFO Nordland 
 
Odd-Petter Tanke Jensen, Kabelvåg  SAFO 
 
Vidar Hårvik, Tromsø    Marborg 
 
Tore Bongo, Alta     Fylkeseldrerådet Finnmark 
Alvhild Marie Yttergård, Tromsø   Fylkeseldrerådet Troms 
Kari Sletten, Bodø     Fylkeseldrerådet Nordland 
 
 

2.1.3 Faste medlemmer fra og med 6. april 2016 

Leder: 
Arne Ketil Hafstad, Finnsnes   FFO Troms 
 
Nestleder: 
Gunn Strand Hutchinson, Bodø   SAFO 
Medlemmer: 
Bjørn Helge Hansen, Sandnessjøen   FFO Nordland 
Marit Sirijord, Hattfjelldal    FFO Nordland  
Randi Nilsen, Harstad    FFO Troms 
Else Marie Isaksen, Karasjok   FFO Finnmark 
Jørgen Dahl, Vadsø     FFO Finnmark 
 
Asbjørn Larsen,  Tromsø     RIO 

Kari Sletten, Bodø     Fylkeseldrerådet Nordland 
Inge Hyld, Tromsø     Fylkeseldrerådet, Troms 
Olaf. B. Johnsen, Varangerbotn   Fylkeseldrerådet Finnmark   

2.1.4 Varamedlemmer fra og med 6. april 2016 

Alf Ingulv Bjørn, Talvik    FFO Finnmark 

Knut Hartviksen, Gullesfjord   FFO Nordland 

Gunhild Berglen, Svanvik    FFO Finnmark 

Rigmor Sæternes, Tromsø    FFO Troms 
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Nina Danielsen, Sør- Varanger   FFO Troms 

Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske  FFO Nordland 

 

Liv Ellinor Hammer, Tana    SAFO 

 

Vidar Hårvik, Tromsø     M.A.R.B.O.R.G. 

 

Karsten Kristoffersen, Myre   Fylkeseldrerådet Nordland 

Francis(Saskia) Mennen, Tromsø   Fylkeseldrerådet Troms 

Gunvor Einvik, Honningsvåg   Fylkeseldrerådet Finnmark 

 

2.1.5 Fra administrasjonen 

Karin Paulke, stabsdirektør 

Randi Brendberg, fagsjef 

Hanne Husom Haukland, rådgiver  

Brite Jacobsen, rådgiver 

 

2.2 Medlemmer i arbeidsutvalget RBU i 2016 
Det er oppnevnt arbeidsutvalg for RBU som består av 3 medlemmer: Leder, nestleder og 

medlem av RBU.  

2.2.1 Arbeidsutvalget i RBU – t.o.m. 5. april 2016 

Leder Mildrid Pedersen 

Nestleder Asbjørn Larsen 

Medlem Bjørn Helge Hansen  

 

2.2.2 Arbeidsutvalget i RBU – f.o.m. 6. april 2016 

Leder Arne Ketil Hafstad 

Nestleder Gunn Strand Hutchinson 

Medlem Asbjørn Larsen 

1. varamedlem – Jørgen Dahl 

2. varamedlem – Randi Nilsen 

 

2.3 Styrerepresentasjon 
Leder av RBU er observatør med tale og forslagsrett i Helse Nord RHF sitt styre. (med to 

vararepresentanter) 

 

Leder og nestleder i RBU og ledere i BU blir invitert til å delta på styreseminarene i 

Helse Nord RHF 
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3. Plan for arbeidet 
RBU har i perioden arbeidet etter gjeldene mandat: 

 

1. Samarbeid og rådgivning 
- Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift i Helse Nord  
- Koordinere og behandle høringer i forhold til helsetilbud og planarbeid slik at 

brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og 
gjennomføring 

- Foreslå representanter til regionale råd og utvalg 
- Medvirke til gjennomføring av brukerundersøkelser og gi innspill til 

kvalitetsarbeidet 
- Være forum for tilbakemeldinger fra organisasjonene, pasienter og pårørende 

 

2. Kontakt med lokale brukerutvalg 
- Følge opp saker som har regional betydning 
- Bidra til koordinering av representasjon i råd og utvalg 
- Rådgivning og veiledning ved behov 

 

3. Fungere som bindeledd mellom Helse Nord og andre organisasjoner, forbund, 
råd og utvalg som har relasjoner og interesser i forhold til 
spesialisthelsetjenesten 
 

4. Bidra til helsepolitisk organisasjonsutvikling og samhandling i og mellom 
brukerorganisasjoner 

 

5. Være rådgivende for Helse Nord RHF ved fordeling av tilskudd til 
brukerorganisasjonene 

 

4. Saksbehandlingen  
 

Det er avholdt 7 RBU møter og det ble behandlet 94 saker (mot 86 i 2015) 

Administrerende direktør v/stabsdirektør deltar i møtene. I tillegg møter fagavdelingen 

med fagsjef og rådgivere/saksbehandlere møter å belyse saker som er til behandling og 

orientere om forskjellige temaer. 

 

Det er avholdt 2 møter i arbeidsutvalget (AU).  

4.1 Faste saker i RBU 

 Årlig melding 
 Oppdragsdokument  
 Budsjett  
 Høringer/saker med innspill til styrebehandling 

 Tilskudd til brukerorganisasjonene 
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4.2 Andre viktige saker i 2016 
 

 Sak 4/16: Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016 – 2020 
 Sak 9/16: Rehabiliteringstilbudet i regionen: Etablering av regionalt 

kvalitetsteam 
 Sak 22/16: Pasientreiser uten rekvisisjon – fremtidig organisering etter innføring 

av ny løsning Mine pasientreiser 
 Sak 32/16: Samisk helsepark – idé og konseptfase for bygg for somatiske 

spesialisthelsetjenester, styringsdokument og mandat 
 Sak 46/16: Pasienttransport – tiltak for å bedre kvaliteten, oppfølging av styresak 

23-2016/4 
 Sak 62/16: Samhandlingsreformen i Helse Nords befolkningsområde – utkast til 

mal for gjennomføring av evaluering 
 Sak 66/16: Brukerprisen i Helse Nord – kriterier for tildeling 
 Sak 67/16. Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner, forslag 
 Sak 76/16: Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå – høring 
 Sak 87/16: Medisinske kvalitetsregistre – pasientens reservasjonsrett vs. 

samtykke  

4.2.1 Saker som RBU har fremmet 

 

I tillegg til saker som er forelagt RBU og som utvalget har behandlet og i mange tilfeller 

kommet med forslag og merknader til har også RBU etterlyst eller bedt om at saker tas 

opp eller gis tilbakemelding på. 

Disse er: 

 

1. RBU-sak 6-2016, pkt. 1, Regional inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling og psykisk helse, gjennomgang og oppdatering  

 

RBU ber om avklaring på hva som er forsvarlig belegg i psykisk helse. 

Svar kom i RBU-sak 28-2016 under eventuelt, A.  

RHF-ledelsen orienterte om at 80-95% belegg anses som forsvarlig i døgnenheter. Det 

må skilles mellom akutte og elektive poster. Ved akuttposter bør belegget være 80-

85%. Det skal være kapasitet til å kunne ta imot akutte innleggelser. Ved elektive 

poster/DPS-er med lite akutt innleggelser kan belegget være rundt 95%. 

 

2. RBU-sak 18-2016 Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i Helse Nord 2016-2025, vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter de vurderingene som er gjort i 

utkast til Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i Helse Nord 2016-2025. RBU er fornøyd med at 

utviklingsplanen gir innhold til begrepet pasientens helsetjeneste, og at 

brukerrepresentanter har vært aktivt involvert i utarbeidelsen av 

plandokumentet. 
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2. RBU har følgende innspill til utviklingsplanen: 

a. Satse på alderspsykiatri 

b. Planen må legge vekt på barn som pårørende. 

c. Planen må legge vekt på migrasjonshelse/helse for innbyggere fra fremmede 

kulturer. 

d. RBU vil uttrykke bekymring for reduksjon av sosialfaglig kompetanse i psykisk 

helsevern. Det er viktig å forstå rusmisbruk og psykiske lidelser også i relasjon til 

samfunnsmessige og miljømessige forhold. Sosialfaglig kompetanse må derfor være 

en del av psykisk helsevern. 

e. RBU anbefaler at personer med utviklingshemming og psykiske lidelser må få 

tilgang på samme tjenester som andre i psykisk helsevern, for barn, ungdom og 

voksne. Det har de ikke i dag, og det legges heller ikke opp til det i utviklingsplanen 

fram til 2025. Det er ikke nok med noen døgnplasser. Kompetansen om 

utviklingshemming og psykiske lidelser må styrkes både i DPS- ene, i BUP og ved 

sentraliserte sykehusfunksjoner for voksne. Slik det er i dag er de utestengte, og dette 

er i strid med FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med 

funksjonsnedsettelser (CRPD) som Norge har ratifisert i 2013, jf. artikkel 25 om 

Helse. Vi er forpliktet til å ta hensyn til konvensjonen. 

 

3. RBU-sak 41-2016 under eventuelt, B – Pasientreiser- ledsager/pasient:  

RBU ber om at dette spørsmålet (problematikk rundt referansenummer der pasient og 

ledsager får forskjellige referansenummer som gir utfordringer ved innsjekk, evt. 

ombookinger mm) ses nærmere på og at det gis tilbakemelding til RBU. 

 

Tilbakemelding ble gitt i RBU-sak 9-2017 Pasientreiser - ledsager/pasient, 

oppfølging av 

RBU-sak 58-2016 

 

Bakgrunn og formål 

I RBU-sak 58-2016 Pasientreiser – ledsager/pasient, oppfølging av RBU-sak 41-2016 

Eventuelt - sak B, jf. RBU-sak 51-2016/3 (RBU-møte 14. september 2016) ble det 

orientert om at når en pasient/ledsager henvender seg til pasientreiser for å endre 

billetten, ser ikke operatørene (heller ikke de ansatte hos VIA Egencia) at det er flere 

som reiser sammen. Dette skyldes at alle som reiser får hvert sitt referansenummer 

(PNR). 

Det ble informert om at leverandøren jobbet med en løsning på dette, som ville bli 

implementert i en ny versjon av bookingportalen i løpet av høsten. 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 2: RBU ber 

om å 

bli orientert, når den nye tekniske løsning for å håndtere endringer i billetter har vært 

i drift et halvt års tid for å få informasjon om brukernes erfaringer med den nye 

løsningen. 

Ny bookingportal for bestilling av pasientreiser med fly ble implementert i november 

2016. I den nye portalen får operatøren informasjon om eventuelle medreisende, slik 

at saksbehandler blir klar over at det er flere som reiser sammen uten at det må 

opplyses fra innringer. 

Erfaringene så langt er at dette fungerer bra og at problematikken dermed er løst. 
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Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om funksjonaliteten i ny 

versjon av bookingportalen for bestilling av pasientreiser til orientering. 

 

4. I RBU-sak 52-2016 Referatsaker, sak nr. 5, ad.brev fra LHL klinikkene Skibotn 

av 10.mars 2016 ad. Overvektsytelsene i Helse Nord vedtok RBU følgende:  

RBU viser til oppdragsdokument2016 hvor reduksjon av unødvendig venting og 

vaiasjon i kapasitetsutnyttelsen er fremhevet som et overordnet mål, og ber adm. 

direktør i Helse Nord om å gi en nærmere orientering omkring de forhold som 

påpekes i nevnte brev i et senere RBU møte. 

Svar ble gitt i RBU-sak 63-2016 og følgende vedtak ble gjort: 

 RBU tar redegjørelsen til orientering. 

 RBU ber Helse Nord om å opprette helhetlig pasientforløp for denne 

pasientgruppen slik kravet fra Oppdragsdokument 2016 har gitt pålegg om. 

 Videre ber RBU om at det enkelte helseforetak iverksetter konkrete tiltak for å 

redusere flaskehalsene i pasientforløpene, og dermed redusere ventetiden. 

 

 

5. RBU-sak 54-2016, Eventuelt B – Implementering av FN-konvensjonen for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

RBU ber om en tilbakemelding om implementering av FN-konvensjonen for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne i foretaksgruppen. 

 

Tilbakemelding kom i RBU-sak 78-2016 FN-konvensjonen for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, implementering - oppfølging av RBU-sak 54-2016, sak B. 

RBU fattet følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om implementering av FN-
konvensjonen 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering. 
2. RBU ber om en utfyllende informasjon om hvordan det jobbes i foretaksgruppen 
med implementeringen av FN-konvensjonen om rettigheter til personer med 
nedsatt funksjonsevne og hvem som har det ledelsesmessige ansvaret for 
implementeringen. 

 

6. RBU-sak 59-2016 Tertialrapport 1-2016, pkt. 3.: 

RBU ber om en orientering om status på ventetider/fristbrudd for fagfeltet 

habilitering herunder registrering. 

Svar ble gitt i RBU- sak 60-2016 og dette vedtak fattet av RBU: 

RBU-sak 60-2016 Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, en handlingsplan – rapport fra 

utredningen, oppfølging av RBU-sak 7-2016 

 RBU tar informasjon om utredningen av fagområdet klinisk nevrofysiologi til 

orientering. 

 RBU er bekymret for ulikhetene i tilbudet innen klinisk nevrofysiologi i Helse 

Nord, spesielt at tilbudet ved Nordlandssykehuset HF ansees som sårbart. 
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 RBU støtter adm. direktørs anmodning til fagsjefene i HF-ene om å gjennomgå 

rapporten og vurdere ulike løsninger for å sikre en god tjeneste for denne 

pasientgruppen i regionen. 

 RBU ber om å få lagt fram en sak, når rapporten er gjennomgått av fagsjefene i 

HF-ene og ulike løsninger er vurdert. 

 

7. RBU-sak 71-2016 Eventuelt , B – Ventetid hos audiografer 

RBU ber om å få lagt fram en redegjørelse om kapasiteten hos audiografene i 

foretaksgruppen og hvilke tiltak som ev. iverksettes for å øke kapasiteten. 

 

Svar ble gitt i RBU-sak 7-2017 og RBU fattet følgende vedtak: 

1.Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om ventetid og 

kapasitet hos audiografer til orientering.  

 

2. RBU ber om at Helse Nord RHF følger opp ventetidsutviklingen hos audiografer for 

å sikre at brukerne i Helse Nord får tilbud på hørselsutredning og tilpasning av 

høreapparater innenfor akseptabel gjennomsnittlig ventetid på opptil 60 dager. Det 

gjelder spesielt de helseforetak som har dokumentert ventetid på godt over 60 dager. 

RBU ber om tilbakemelding på ventetidsutviklingen.  

 

4.3 Brukerkonferansen 20. oktober 2016  
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4.4 Samhandling med brukerutvalgene i HF 
Møte med leder og nestleder i HF BU og RBU den 9. november, gjennomført for 7. år 
på rad. 

o Tematime: Barn som pårørende v/ Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste, 
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.  

o Bordet rundt – innspill fra BU 
 

4.5 Samarbeid med RBU i de andre regionene 

 
To ganger i året møtes ledere, nestledere og sekretærer i de regionale 

brukerutvalgene for å diskutere saker som er felles for alle regionene.  

I 2016 var møtene lagt til henholdsvis Værnes 13. og 14. april og Bergen 28. – 29. 

september.  

Av sakene på møtet nevnes: 

 Felles oppnevning av brukerrepresentanter til nasjonale råd og utvalg. 
 Pasientens helsetjeneste – bruker med virkning. Dialog med statssekretær 

Anne Grethe Erlandsen. 
 Nasjonale retningslinjer for tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner. 
 Kvinnslands-utvalget – innspill. 
 Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i helseforetak. 
 Formalisering og forankring av Interregionalt nettverk for regionale 

brukerutvalg (IR RBU). 
 Medisinske kvalitetsregistre - reservasjonsrett versus samtykke. 

Innspill til Oppdragsdokument 2017. 

4.6 Møte med HOD 

 13. april:  ”Pasientens helsetjeneste – bruker med virkning” – dialog med 
statssekretær Anne Grethe Erlandsen. 

 26. oktober: Møte vedr. oppdragsdokument 2017.  
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4.7 Oversikt over brukerrepresentasjon i råd, utvalg, komiteer og 

arbeidsgrupper: 

4.7.1 Regional nivå:  

Utvalg/råd/referansegruppe Representant 

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens 

og bekkenbunnsykdommer 

Trine Norvåg, Tromsø 

 

Samarbeidsorganet med de to universitetene i 
regionen (USAM)  

Knut Hartviksen (observatør) 
Jørgen Dahl vararepresentant 
 

Helse Nords forskningsmidler - tildelingsutvalg 

2015-2016 

Gunnhild Berglen  

Prosjekt Helsetjenester for eldre Kari Sletten og Else Marie Isaksen 

FAGRÅD i Helse Nord  

Regionalt fagråd for hjerneslag  Ingen aktivitet – skal reoppnevnes i 

2017 

Regionalt fagråd radiologi Marianne P. Brekke 

Regionalt fagråd for ortopedi  Saskia Mennen 

Regionalt fagråd for gynekologi og 
fødselshjelp  

Randi Nilsen,  

Regionalt fagråd psykisk helse for voksne  Åse Almås Johansen, RBU 

Regionalt fagråd tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB)  

Asbjørn Larsen, RIO 

Regionalt fagråd for diabetes Nina Skille,  Norges Diabetesforbund  
Vararepresentant: Knut Hartviksen 

Regionalt fagråd for geriatri Kari Sletten 

Regionalt fagråd for rehabilitering Asbjørn Larsen 

Regionalt fagråd for intensivmedisin Bjørn Helge Hansen 

Regionalt fagråd nyremedisin Per Nordnes, Rognan, 

Landsforeningen for nyrepasienter 

og transplanterte  

Regionalt fagråd lungemedisin, Nina Danielsen, Kirkenes. NAAF 

Nord 

Regionalt fagråd revmatologi Randi Nilsen 

Regionalt fagråd for øyefaget Ernly Eriksen 

Regionalt fagråd for hudfaget Else Marie Isaksen  

Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, 

smittevern og mikrobiologi 

Jørgen Dahl 

Regionalt fagråd akuttmedisin Bjørn Helge Hansen  
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Utvalg/råd/referansegruppe Representant 

Regionalt fagråd psykisk helsevern barn og 

unge 

Arne Ketil Hafstad 

Regionalt fagråd for habilitering Gunn Strand Hutchinson 

Regionalt fagråd for kreft Mildrid Pedersen  

Regionalt fagråd for hjertemedisin Skal reoppnevnes i 2017 

Regionalt fagråd for laboratoriemedisin Sovende fagråd 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert 

trombocyttimmunologi 

Barbro Jøtulhaug 
 

Kvalitetsteam private 

rehabiliteringsinstitusjoner 

Gunn S. Hutchinson  
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4.7.2 Deltagelser interregionalt samarbeid   
     

Oppdrag Navn Status Tidspunkt RBU 

Nasjonal IKT HF / Observatørplass  Øistein Winje Pågår   Helse Sør-Øst 

Nasjonale prioriteringsveiledere "pri 2" Mildrid Pedersen Pågår Ut juni 2017 Helse Nord 

Pasientreiser ANS, observatør i styret  Werner Johansen Pågår Ut juni 2017 Helse Nord 

Pasientreiser ANS, observatør i styret  Grete Müller Pågår   Helse Vest 

Pasientreiser ANS, observatør i styret , 

vara Mildrid Pedersen Pågår Ut juni 2017 Helse Nord 

Pasientreiser ANS, observatør i styret , 

vara Njål Idsø  Pågår   Helse Vest 

Pasientreiser ANS, brukerpanelet 

Leif Larsen, vara 

Øystein Kydand Pågår fra mai 2015 Helse Sør-Øst 

Pasientreiser ANS, brukerpanelet 

Mona Sundnes, vara 

Mette Nonseth Pågår fra mai 2015 Helse Midt-Norge 

LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeidet) 

spesialistgruppe for Alfa-TNF hemmere Njål Idsø  Pågår   Helse Vest 

Beslutningsforum  Øistein Winje Pågår   Helse Sør-Øst  

Styringsgruppe for BarnsBeste  Nina Roland Pågår   Helse Sør-Øst 

Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, 

styringsgruppe Snorre Nes Pågår   Helse Midt-Norge 

Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, 

utvidet prosjektgruppe  Jørn Pettersen Pågår   Helse Sør-Øst 

Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, 

prosjektgruppe  Elisabeth Salte pågår   Helse Vest  

Relevanskomite for RHF-enes felles 

forskningsmidler  Jørgen Dahl  Pågår avsluttet Helse Nord 

Relevanskomite for RHF-enes felles 

forskningsmidler  Mona Sundnes  Pågår avsluttet Helse Midt-Norge 

Relevanskomite for RHF-enes felles 

forskningsmidler  Pål Berger  Pågår avsluttet Helse Vest  

Relevanskomite for RHF-enes felles 

forskningsmidler  Maria Bjerke Pågår avsluttet Helse Sør-Øst  

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring 

og helse Astri Daniloff Pågår   Helse Nord 

Gastronet styringsgruppe Mildrid Pedersen Pågår 

sjekke 

aktivitet Helse Nord 

Referansegruppen i prosjekt DIS-2015 Linn Bæra  Pågår   Helse Vest 

Nasjonal arbeidsgruppe felles 

retningslinjer Forskningsprosjekter Bjørn Helge Hansen Pågår   Helse Nord 

Nasjonal arbeidsgruppe felles 

retningslinjer Forskningsprosjekter Maria Bjerke Pågår   Helse Sør-Øst 

Aarbeidsgruppe vedr. program for klinisk 

behandlingsforskning Ingunn W. Jolma Pågår   Helse Vest 

Arbeidsgruppe vedr. program for klinisk 

behandlingsforskning Snorre Nes Pågår   Helse Midt-Norge 
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Referansegruppe - ny legespesialisering Kari Meby Pågår   Helse Sør-Øst 

styringsgruppe for nasjonalt samordnet 

spesialistutdanning for leger Mildrid Pedersen  Pågår   Helse Nord 

I trygge hender 24-7: deltakelse i 

ekspertgruppe for pasientsikkerhets-

programmet Astri Myhrvang Pågår  Helse Sør-Øst  

Arbeid knyttet til Nasjonalt forum for 

indikatorutvikling og metodeutveksling 

mellom regionale helseforetak og 

Helsedirektoratet Knut Magne Ellingsen Pågår   Helse Sør-Øst 

Arbeid knyttet til Nasjonalt forum for 

indikatorutvikling og metodeutveksling 

mellom regionale helseforetak og 

Helsedirektoratet Grete Müller Pågår   Helse Vest 

Styringsgruppe for Utredning av 

nasjonalt sykehusapotekforetak Arne Lyngstad  Pågår   Helse Midt-Norge 

Prosjektgruppe for utredning av nasjonalt 

sykehusapotekforetak Arild Slettebakken  Pågår   Helse Sør-Øst 

Arbeidsgruppe for nasjonal forsknings- 

og innovasjonsrapport 2016 Anne Lisbeth Syvertsen Pågår   Helse Sør-Øst 

Barns Beste - Nasjonale nettverk for 

koordinatorer av barn som pårørende 

arbeid i spesialisthelsetjenesten Arne Ketil Hafstad Pågår ok Helse Nord 

Nasjonal klinisk behandlingsforskning  Ny   
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4.8 RBU medlemmer har deltatt på aktuelle konferanser som for 

eksempel: 

 Styreseminar 19-20. mai i Bodø. 

 Brukeropplæring 2016 for RBU Helse Nord RHF 8. juni i Bodø. 

 Pasientsikkerhetskonferansen 2016, 21–22. september i Tromsø. 
 ”Helse i utvikling 16” – Konferanse om prioritering, 13. oktober i Oslo 

 Regional brukerkonferanse i Tromsø 19. – 20. oktober. 

5. Avslutning 
Historien om helsevesenet er lang, mens historien om brukermedvirkning er       

tilsvarende kort. Til neste år kan RBU feire 15 års jubileum. Vi mener det er 

god grunn til å hevde at brukermedvirkningen i Helse Nord RHF har gjort 

store fremskritt i denne perioden. 

 

Samarbeidet med administrasjonen er godt. Vi opplever å bli tatt imot på en 

god måte, og oppdragsgiver både lytter og tar hensyn til våre innspill. Vi har 

forskjellige roller i arbeidet for å skape et best mulig tilbud for pasienter og 

pårørende. Erfaring og kunnskap er forskjellig, men når vi setter oss ned som 

likeverdige parter og lærer av hverandre, så øker alle sin kompetanse. På 

denne måten får vi et bedre grunnlag til å ta de avgjørelsene som står foran 

oss. 

Dette er helt i tråd med Helse Nords strategi: Forbedring gjennom samarbeid. 

 

RBU består av 11 medlemmer og 11 varamedlemmer med mye kunnskap og 

erfaring. Vi har et godt miljø uten energitappende spenninger, og vi leverer 

gode råd. Vi er på rett vei, men vi har fremdeles et stykke vei å gå før 

pasientens helsevesen er en realitet. Noen områder hvor vi har 

forbedringspotensiale peker seg ut: 

 Helhetsansvaret og den regionale tenkningen. 
 Plan og prioritering i forhold til egne innspill. 
 Betydningen av styrende dokumenter (muligheter og begrensninger). 
 Fordeling av oppgaver. 
 Oppfølging av brukerrepresentanter i råd og utvalg. 
 Kommunikasjon med brukerorganisasjonene. 
 Informasjon om Helse Nord RHF og virksomheten vår 

(markedsføring). 
 Større fokus på det Helse Nord har lykkes med (suksesshistorier). 

RBUs historie er kort, og ting tar tid. Gjennom tålmodig og planmessig arbeid 

vil     vi fortsette den positive utviklingen som forgjengerne våre har skapt. 

 

 

Arne Ketil Hafstad      
leder RBU     


