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Sak 73-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2018
Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner
til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat
Saksdokumentene var ettersendt.
Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - revisjon
Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), utkast
Regionalt fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - oppnevning
av brukerrepresentant
Helsetjenester for eldre – plan for samhandling mellom Helse Nord og
kommunehelsetjenesten, utkast
Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i
spesialisthelsetjenesten – informasjon
Pasientnær helsetjenesteforskning - regionalt forskningsprosjektet
Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor?, oppnevning av
brukerrepresentant til prosjektgruppe
Tertialrapport nr. 1-2018 - informasjon
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
 Interregional styringsgruppe for CRC-screening, oppnevning av
brukerrepresentant fra Helse Nord
 Felles møte for ledere av brukerutvalgene i Helse Nord og
Regionalt brukerutvalg 8. november 2018 - saker/temaer av
felles interesse for hele regionen?
4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte styresaker
Referatsaker
1. E-post av 4. juni 2018 med vedlegg fra Mariann H. Sundstrøm ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (koordinator for
ungdomsrådene i Helse Nord) ad. Søknad om støtte til samling av
ungdomsrådene ved helseforetakene i Nord-Norge og brev av 9. juli
2018 med tilbakemelding fra Regionalt brukerutvalg
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF 6.
juni 2018
3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset i NordNorge HF 12. og 13. juni 2018
4. Årsmelding 2017 - Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF
5. Årsmelding 2017 - Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF
6. Protokoll fra møte i Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF 13.
juni 2018
7. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 30. 31. mai 2018
8. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 21.
august 2018
9. Regional brukerkonferanse 11. - 12. oktober 2018 - program, utkast

Sak 74-2018

Eventuelt

Vedtak:
Innkallingen og sakslisten.

RBU-sak 63-2018

Godkjenning av protokoll fra møte i det
Regionale brukerutvalget 7. juni 2018

Vedtak
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 7. juni 2018 godkjennes.

RBU-sak 64-2018

Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i
kommunene som naturlig sogner til
Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat
Saksdokumentene var ettersendt.

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandat, organisering
og arbeidsform, slik det er lagt frem i utkast til mandat for et toårig
samarbeidsprosjekt mellom kommunene Loppa, Alta og Kautokeino,
Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF.
2. RBU støtter adm. direktørs vurdering at det er særlig viktig for
samarbeidsprosjektet å ha fokus på mulighetene innen ny
kommunikasjonsteknologi for å løse oppgaver på andre måter enn tidligere og slik
kanskje redusere behovet for transport bl.a. for pasienter som ofte er på sykehus.
3. RBU ber om at det oppnevnes brukerrepresentant fra Finnmarkssykehuset HF i
arbeidsgruppen.

RBU-sak 65-2018

Regional inntektsfordelingsmodell somatikk revisjon

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om forslag til regional
inntektsfordelingsmodell somatikk til orientering.

RBU-sak 66-2018

Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB), utkast

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om utkast til Regional
fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2018-2025 til
orientering.
2. RBU gir sin tilslutning til prosjektgruppens forslag til de tre viktigste
tiltaksområdene og utviklingsarbeidet som er foreslått for planperioden.
3. Planen foreslås lagt til grunn for arbeidet med videreutviklingen av fagområdet
tverrfaglig spesialisert rusbehandling for å sikre befolkningen i Nord-Norge
tilgangen til trygge og gode spesialisthelsetjenester innen TSB. RBU ber om at
innspill fra brukerorganisasjonene som er oversendt Helse Nord RHF tas med i det
videre arbeidet med fagplanen, før denne legges frem for styret i Helse Nord RHF.

RBU-sak 67-2018

Regionalt fagråd for infeksjon, smittevern og
mikrobiologi - oppnevning av
brukerrepresentant

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Arne Vassbotn som
brukerrepresentant i Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, smittevern og
mikrobiologi for perioden 1. september 2018 til 1. juni 2019.

RBU-sak 68-2018

Helsetjenester for eldre - plan for samhandling
mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten,
utkast

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helsetjenester for
eldre – Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten til
orientering.
2. RBU har følgende innspill til utkast til plan:
a) Styrke kompetansehevende tiltak både i kommune- og spesialisthelsetjenesten
(innen aldring og utviklingshemming, vold mot eldre, aldring og
hørselshemming, psykisk helse blant eldre)
b) Elektronisk meldingssystem mellom primær- og spesialisthelsetjenesten må
prioriteres.

c) Behovet for kreftkoordinator i kommunene må omtales.
d) Forhindre vold mot eldre i institusjon.
e) Det må presiseres at tolketjenesten som omtales under punkt 3.2, gjelder
tolketjenesten for alle språkgruppene i den samiske befolkningen.
f) Pårørende må få nødvendig informasjon om tolketjenesten for å øke bruken av
denne.
g) Pasientgruppen hørselshemmede pasienter som utvikler demens er økende, og
deres behandlingstilbud må også omtales i planen.
h) Kvænsk-finske pasienter må også få tilbud om tolketjenester ved behov.
i) Fastlegeordningen er under press, spesielt i mindre kommuner, noe som har
konsekvenser for kontinuiteten og samhandlingen mellom kommune- og
spesialisthelsetjenesten.
j) Intern undervisning med deltakelse fra brukerorganisasjoner

RBU-sak 69-2018

Veileder for brukermedvirkning i
helseforskning i spesialisthelsetjenesten –
informasjon

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Veileder for
brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten til orientering.

RBU-sak 70-2018

Pasientnær helsetjenesteforskning - regionalt
forskningsprosjektet Likeverdige helsetjenester
– uansett hvor du bor?, oppnevning av
brukerrepresentant til prosjektgruppe

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om pasientnær
helsetjenesteforskning - regionalt forskningsprosjektet Likeverdige helsetjenester –
uansett hvor du bor? til orientering.
2. RBU oppnevner Kate Margareth Adolfsen-Trabelsi (Stokmarknes) som
brukerrepresentant til prosjektgruppen for regionalt forskningsprosjekt Likeverdige
helsetjenester – uansett hvor du bor?
3. Arne Vassbotn oppnevnes som kontaktperson i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord
RHF for Kate Margareth Adolfsen-Trabelsi.

RBU-sak 71-2018

Tertialrapport nr. 1-2018 - informasjon

Vedtak:
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 12018 til orientering.
2. RBU vil påpeke at ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er
urovekkende høy og ber om at nødvendige tiltak iverksettes.
3. RBU gir uttrykk for bekymring med hensyn til hvordan ventetider registreres. RBU
ser frem til de nye indikatorene som skal måle tid til tjenestestart.

RBU-sak 72-2018

Orienteringssaker

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
Utgår på grunn av forfall.
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson
 Deltakelse i nasjonal gruppe som har utarbeidet rapport Nasjonal
behandlingslinje for barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet
hjerneskade. Rapporten er ferdigstilt og oversendt Helse- og
omsorgsdepartementet.
 RBU-AU-møter 15. august 2018 i Bodø og 5. september 2018 pr. telefon:
Planlegging av brukerkonferanse i oktober 2018
 Telefonmøte med opptreningssentret i Finnmark 22. august 2018 ad.
kvalitetsarbeid
- RBU-medlem Elisabeth Sundkvist
 Nasjonalt erfaringsmøte om sykehusenes koordinering omkring pasienter med
behov for langvarige og komplekse tjenester 28. august 2018 i
Helsedirektoratets lokaler, Oslo: Informasjon om møtet - deltok sammen med
RBU-medlem Gunnhild Berglen.
- RBU-medlem Ole-Marius Minde Johnsen
 Oppstart med NHSP (Nasjonal Helse og Sykehusplan) i henhold til oppnevnt
representant på vegne av Regionalt brukerutvalg. Utkast til arbeidsdokument
er utarbeidet av Jon T. Finnsson, seksjonsleder psykisk helsevern og
rusbehandling, med første frist på skriftlig tilbakemelding 20. september
2018, og felles skypemøte med helseregionene 21. september 2018 om
prosessen videre. Møte på Gardermoen 19. oktober 2018 med alle i de fire
arbeidsgruppene.
 Invitert til å holde innlegg ved lansering av pakkeforløp i rus- og psykiatri
Bodø 8. oktober 2018 og Tromsø 9. oktober 2018.
 Invitert til KVAM-dag (Kvalitets og arbeidsmiljøutvalg) på UNN 10. oktober
2018 som brukerrepresentant. Deltakelse ikke avgjort.
 Tett samarbeid med ulike aktører i Tromsø med gjennomføring av
Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2018.

NHSP-møte 12. oktober 2018 på Gardermoen for å koordinere innspill fra de
fire arbeidsgruppene. Deltakelse ikke påkrevd, men vurderes fortløpende.
 FFO Troms og Finnmark arrangerer erfaringskonferanse for
brukermedvirkere-/representanter i fylkene 12.-13. oktober 2018.
- RBU-medlem Else Marie Isaksen
 Styringsgruppemøte Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til
den samiske befolkningen i Bodø 31.august 2018. Alle helseregionene i Norge
er representert. Informasjon om møtet og møteplanen fremover.
 Temakonferanse Hørsel og psykisk helse 10. oktober 2018 i Karasjok: Fra
Regionalt brukerutvalg deltar Leif Birger Mækinen.

RBU-medlem Asbjørn Larsen
 Møter i Regionalt arbeid om implementering pakkeforløp psykisk helse og rus
 Møter i arbeidsgruppe ad. lanseringskonferanser 8. oktober i Bodø og 9.
oktober Tromsø - leder Bodø, kanskje Tromsø
 Programkomite for lanseringskonferanse psykisk helse rus, arbeidsgruppe
 Møte i referansegruppe Pasientsikkerhetskonferansen 2019
 Prosjektgruppe regional fagplan TSB - vara arbeidsgruppe
 Møte fagrådet rehabilitering
 Rehabilitering Nord-Norge, deltatt på to møter
 Fagråd TSB
 Møte i RBU-AU ad. planlegging av brukerkonferansen
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
- Interregional styringsgruppe for CRC-screening, oppnevning av
brukerrepresentant fra Helse Nord: RBU-leder Knut G. Hartviksen ble oppnevnt
som brukerrepresentant i styringsgruppen.
- Felles møte for ledere av brukerutvalgene i Helse Nord og Regionalt brukerutvalg
8. november 2018 - saker/temaer av felles interesse for hele regionen?
a) Dialogen mellom Regionalt brukerutvalg og brukerutvalgene i Helse Nord
b) Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske
befolkning - informasjon.
- Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet ved UNN – PwC-rapport:
Informasjon om rapportens konklusjon og forslag til tiltak. Rapporten
behandles av styret i Helse Nord RHF i styremøte 26. september 2018.
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker


Vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

RBU-sak 73-2018

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:
1. E-post av 4. juni 2018 med vedlegg fra Mariann H. Sundstrøm ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (koordinator for ungdomsrådene i Helse
Nord) ad. Søknad om støtte til samling av ungdomsrådene ved helseforetakene i
Nord-Norge og brev av 9. juli 2018 med tilbakemelding fra Regionalt brukerutvalg
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF 6. juni 2018
3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 12. og
13. juni 2018
4. Årsmelding 2017 - Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF
5. Årsmelding 2017 - Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF
6. Protokoll fra møte i Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF 13. juni 2018
7. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 30. - 31. mai 2018
8. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 21. august 2018
9. Regional brukerkonferanse 11. - 12. oktober 2018 - program, utkast
Vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

RBU-sak 74-2018

Eventuelt
Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, den 20. september 2018
godkjent av Gunn S. Hutchinson,
i etterkant av RBU-møtet,
den 20SEP2018 – kl. 14.45
____________________
Gunn Strand Hutchinson
RBUs nestleder

