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NORD

Møte
Regionalt Brukerutvalg
i Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter
Dato:

8. november 2018

Kl.:

12.15 til ca. 15.00

Sted:

Radisson BLU Hotel, Tromsø

HELSE

NORD

Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF
- medlemmer og varamedlemmer
Lars Vorland
Saksbehandlere/ledere, jf. sakslisten

Deres ref.:

Vår ref.:
2018/2

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hanne H. Haukland/75512900

Sted/Dato:
Bodø, 29.10.2018

Møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. november 2018 - innkalling
Vi viser til tidligere avtalt møteplan. I samråd med lederen for det Regionale brukerutvalget
innkalles det herved til møte i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF
torsdag, den 8. november 2018 - fra kl. 12.15
på Radisson BLU Hotel, Tromsø.
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet.
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Unn Hamran på tlf.
90690425 eller pr. e-post til unn.hamran@helse-nord.no

Vennlig hilsen
Brevet er godkjent elektronisk.
Karin Paulke
Stabsdirektør

Kopi:

Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord
Leder for brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord
Brukerorganisasjonene i Nord-Norge
Pasientombudene i Nord-Norge

Vedlegg

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:
2018/2

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00

RBU-sak 86-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 29.10.2018

I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til
å vedta følgende saksliste for møtet, den 8. november 2018:
Sak 86-2018
Sak 87-2018
Sak 88-2018
Sak 89-2018
Sak 90-2018
Sak 91-2018
Sak 92-2018
Sak 93-2018
Sak 94-2018

Sak 95-2018
Sak 96-2018

Sak 97-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i
Regionalt brukerutvalg 11. oktober 2018
Mål for risikostyring - målområde A:
Sikre god pasient- og brukermedvirkning - RBUs forslag
til delmål/indikatorer
Regional utviklingsplan 2035 - utkast
Saksdokumentene ettersendes.
Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene - RBUs
innspill til første utkast
Tertialrapport nr. 2-2018 - informasjon
Pilotprosjekter ad. rettighetsvurdering i tilknytning til
avtalespesialistpraksis
Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF - valg av
representant fra RBU
Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (SørTroms/Nordre Nordland), utredning og anbefaling av ny
lokalisering - prosjektgruppe, oppnevning av
brukerrepresentant
Årsplan 2019 for Regionalt brukerutvalg
i Helse Nord RHF
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om
planlagte styresaker
Referatsaker
1. Referat fra møte i Brukerutvalget ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 12. og 13.
september 2018
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved
Nordlandssykehuset HF 1. oktober 2018
3. E-post av 26. oktober 2018 fra RBU-medlem Hedvig
Hegna ad. Bekymringsmelding fra medlem av
eldrerådet i Harstad vedr. ambulansebåten

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
08NOV2018 - saksdokumenter

Side
Side

1
3

Side

11

Side

16

Side

17

Side
Side

19
22

Side

24

Side

25

Side

27

Side

30

Side

31

Side

33

side 1

Sak 98-2018

Eventuelt

Side

48

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
Bodø, den 29. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
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HELSE

NORD

Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:
2018/2

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland/75512900

RBU-sak 87-2018

Godkjenning av protokoll fra møte i det

Sted/Dato:
Bodø, 29.10.2018

Regionale brukerutvalget 11. oktober 2018

Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 11.oktober 2018
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 11. oktober 2018
til godkjenning.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 11. oktober 2018 godkjennes.
Bodø, den 29. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
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Protokoll
Vår ref.:
2018/2/012

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 11.10.2018

Møte i Regionalt brukerutvalg
11. oktober 2018
Radisson Blu Hotel, Bodø
8. november 2018

Tilstede
Navn:
Knut Georg Hartviksen
Gunn Strand Hutchinson
Gunnhild Berglen
Else Marie Isaksen
Leif Birger Mækinen
Elisabeth Sundkvist
Arne Vassbotn
Hedvig Hegna
Karin Paulke
Hanne Husom Haukland
Siw Skår
Jan Petter Monsen
Ingvild Dokmo
Jon Tomas Finnsson

Tittel:
leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
stabsdirektør
med. rådgiver
rådgiver
kst. regnskapssjef
rådgiver
seksjonsleder

Organisasjon:
FFO
SAFO
FFO
FFO
FFO
Kreftforeningen
Pensjonistforbundet
Pensjonistforbundet
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Tittel:
medlem - meldte forfall på kort varsel
medlem - meldte forfall på kort varsel
medlem - meldte forfall på kort varsel

Organisasjon:
RIO
FFO
FFO

Forfall
Navn:
Asbjørn Larsen
Marianne P. Brekke
Ole-Marius Minde Johnsen

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ
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RBU-sak 75-2018
Sak 75-2018
Sak 76-2018
Sak 77-2018
Sak 78-2018
Sak 79-2018
Sak 80-2018
Sak 81-2018
Sak 82-2018
Sak 83-2018

Sak 84-2018

Sak 85-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i
Regionalt brukerutvalg 20. september 2018
Budsjett 2019 foretaksgruppen – rammer og føringer
Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene - involvering av
Regionalt brukerutvalg
Tilbudet til stomiopererte i Helse Nord, vurdering
- jf. RBU-sak 47-2018/3
Medarbeiderundersøkelse ForBedring - status 2018 og plan 2019
Samarbeidsorgan for utdanning - oppnevning av
brukerrepresentant
Samarbeidsorgan for forskning og innovasjon (USAM) oppnevning av brukerrepresentant
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte
styresaker
5. Regional pasientsikkerhetskonferanse 2019 - orientering
Referatsaker
1. Referat fra møte i Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF 6.
september 2018
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF
18. september 2018
3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF
19. september 2018
4. E-post med vedlegg av 27. september fra Ivar Martin Nordgård
ad. kurativ strålebehandling for prostatakreft
Eventuelt
A. Konsekvensvurdering av bortfall av regional fagleder og
fagnettverksmidler for pasient- og pårørendeopplæring i Helse
Nord 2018
B. Regional referansegruppe for bedre info på nett om
rehabiliteringstilbud og henvisningsrutiner, oppnevning av
brukerrepresentant
C. Dialogmøte ad. Rehabilitering i Nord-Norge 18. oktober 2018 i
Kirkenes - deltakelse fra Regionalt brukerutvalg
D. Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten

Vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under
behandling av saken.
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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RBU-sak 76-2018

Godkjenning av protokoll fra møte i det
Regionale brukerutvalget 20. september 2018

Vedtak
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. september 2018 godkjennes.

RBU-sak 77-2018

Budsjett 2019 foretaksgruppen
- rammer og føringer

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om budsjett 2019
foretaksgruppen – rammer og føringer til orientering.

RBU-sak 78-2018

Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene
- involvering av Regionalt brukerutvalg

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til den foreslåtte tidsplanen for
brukermedvirkning ved utarbeidelse av oppdragsdokument 2019 til
helseforetakene i Helse Nord.
2. Dialogmøte mellom RBU og RHF-administrasjonen avholdes 4. januar 2019.
3. RBU-medlemmer sender ev. innspill til Oppdragsdokument 2019 som gis fra Helseog omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene til RBU-leder og nestleder.

RBU-sak 79-2018

Tilbudet til stomiopererte i Helse Nord,
vurdering - jf. RBU-sak 47-2018/3

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tilbudet til
stomiopererte i Helse Nord til orientering.
2. RBU ber Helse Nord RHF arbeide videre med styrking av tilbudet om oppfølging og
opplæring til stomiopererte i regionen, herunder rekruttering og videreopplæring
av sykepleiere innen dette fagfeltet.
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RBU-sak 80-2018

Medarbeiderundersøkelse ForBedring
- status 2018 og plan 2019

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om
medarbeiderundersøkelse ForBedring - status 2018 og plan 2019 til orientering.

RBU-sak 81-2018

Samarbeidsorgan for utdanning
- oppnevning av brukerrepresentant

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner følgende representanter som
observatør i samarbeidsorgan for utdanning 2018-2020:
a) Knut Georg Hartviksen som brukerrepresentant
b) Arne Vassbotn som vararepresentant

RBU-sak 82-2018

Samarbeidsorgan for forskning og innovasjon
(USAM) - oppnevning av brukerrepresentant

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner følgende representanter som
observatør i samarbeidsorganet for forskning og innovasjon 2018-2020:
a) Gunnhild Berglen som brukerrepresentant
b) Elsa Marie Isaksen som vararepresentant

RBU-sak 83-2018

Orienteringssaker

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
- SAMUT - møte: Informasjon om møtet (etterutdanning, praksisplasser m. m.)
- Styremøte i Helse Nord RHF 26. september 2018: Informasjon
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson
 Møte i utvalg ad. kvalitet i private rehabiliteringsinstitusjoner 27. september
2018: Informasjon om møte og første inntrykk
- RBU-medlem Elisabeth Sundkvist
 Fordeling av såkornsmidler til forbedringsprosjekt i Helse Nord: Informasjon
om møte 2. og 10. oktober 2018
- RBU-medlem Elsa Marie Isaksen
 Temakonferanse Hørsel og psykisk helse 10. oktober 2018 i Karasjok, jf. RBUsak 72-2018, punkt 3, 4. strekpunkt: Informasjon om konferansen.
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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RBU-medlem Leif Birger Mækinen
 Besøk av nytt LHL-sykehus: Informasjon om besøket og programmets innhold
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
- Nasjonal helse- og sykehusplan - psykisk helse og rus: Informasjon om arbeidet, jf.
RBU-sak 44-2018 (RBU-møte 14. mai 2018)
- Regionalt brukerutvalgs egenevaluering 2018: Informasjon om utsendelse av
undersøkelsen og videre fremdrift
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
5. Regional pasientsikkerhetskonferanse 2019 - orientering
-

Vedtak:
A. Framlagte saker tas til orientering.
B. I RBU-sak 83-2018/5 Orienteringssaker ad. Regional pasientsikkerhetskonferanse
2019 - orientering vedtok Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF følgende:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om at de 14 plasser som er holdt av
til brukernes representanter prioriteres som følger:
 to plasser til hvert ungdomsråd i helseforetakene (maks. 8 plasser)
 én plass til hvert brukerutvalg i helseforetakene (maks. 5 plasser)
 én plass til Regionalt brukerutvalg (én plass)
Det presiseres at deltakerne må selv melde seg på konferansen.
2. Fra RBU er det ønskelig at flest mulig RBU-medlemmer deltar på den regionale
pasientsikkerhetskonferansen i 2019. Hvert RBU-medlem er selv ansvarlig for
påmelding til konferansen.

RBU-sak 84-2018

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:
1.
2.
3.
4.

Referat fra møte i Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF 6. september 2018
Referat fra møte i Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF 18. september 2018
Referat fra møte i Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF 19. september 2018
E-post med vedlegg av 27. september fra Ivar Martin Nordgård ad. kurativ
strålebehandling for prostatakreft

Vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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RBU-sak 85-2018

Eventuelt

A. Konsekvensvurdering av bortfall av regional fagleder og fagnettverksmidler for
pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord 2018
Det ble vist til notat av 21. september 2018 fra Lærings- og mestringssentrenes
Fagnettverk Nord ad. mulige konsekvenser ved en eventuell bortfall av regional
fagleder og fagnettverksmidler.
Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen til
orientering.
2. RBU ber om tilbakemelding på status i denne saken, når dette er nærmere avklart.
B. Regional referansegruppe for bedre info på nett om rehabiliteringstilbud og
henvisningsrutiner, oppnevning av brukerrepresentant
Det ble vist til e-post av 8. oktober 2018 fra rådgiver Stian W. Rasmussen i Helse Nord
RHF ad. oppnevning av brukerrepresentant til regional referansegruppe for bedre info
på nett om rehabiliteringstilbud og henvisningsrutiner.
Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Gunn Strand Hutchinson som
brukerrepresentant i regional referansegruppe for bedre info på nett om
rehabiliteringstilbud og henvisningsrutiner.
C. Dialogmøte ad. Rehabilitering i Nord-Norge 18. oktober 2018 i Kirkenes - deltakelse
fra Regionalt brukerutvalg
RBU-medlem Elsa Marie Isaksen viste til invitasjon til dialogmøte i Kirkenes 18. oktober
2018 og stilte spørsmål ad. deltakelse fra Regionalt brukerutvalg.
Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber Elsa Marie Isaksen om å delta på
dialogmøte ad. Rehabilitering i Nord-Norge 18. oktober 2018 i Kirkenes.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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D. Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
RBU-medlem Gunnhild Berglen stilte spørsmål ad. rekruttering og stabilisering av
fastleger i distriktskommuner og konsekvenser for spesialisthelsetjenesten, når
kommunale helsetjenester ikke er tilfredsstillende
Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen til
orientering.
Bodø, den 11. oktober 2018
godkjent av Knut Georg Hartviksen,
i etterkant av RBU-møtet,
den 11OKT2018 – kl. 13.50
____________________
Knut Georg Hartviksen
RBU-leder

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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NORD

Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:

RBU sak 88-2018

Saksbeh/tlf:
Rolandsen, Knudsen/75 51 29 00

Sted/dato:
Bodø, 29.10.2018

Mål for risikostyring - målområde A:
Sikre god pasient- og brukermedvirkning RBUs forslag til delmål/indikatorer

Formål
I denne saken bes Regionalt brukerutvalg (RBU) om å komme med innspill på
indikatorer som kan måle god pasient- og brukermedvirkning. Indikatorene skal brukes
i Helse Nords risikostyring.
Bakgrunn
Risikostyring handler om å bidra til at en organisasjon når sine mål. Det skal etableres
en systematisk og strukturert oppfølging av målene.
I samarbeid med foretaksdirektørene, er det besluttet at ett av Helse Nord RHFs
regionale mål for risikostyringen i 2019 er:
A. Sikre god pasient- og brukermedvirkning1
Helse Nord arbeider nå med å definere delmål (dvs. indikatorer) som er gode uttrykk
for om vi har de riktige aktivitetene i gang for å nå hovedmålet. Vi ønsker RBUs innspill
på dette. I oppsummering fra direktørmøtet i Helse Nord2 11. oktober 2018 heter det:


Det lages et notat til brukerutvalgene der de blir invitert til å komme med forslag til
mål/indikatorer på tilrettelegging for pasient- og brukermedvirkning.

Regionalt brukerutvalg bes med dette om å diskutere og foreslå hvilke indikatorer en
mener er hensiktsmessige for å måle god pasient- og brukermedvirkning.
Foreslåtte indikatorer for pasient- og brukermedvirkning
Følgende forslag til indikatorer er så langt vurdert av administrasjonen i Helse Nord
RHF:
1. Antall oppslag i pasientjournal. Pasienten har mulighet til å lese egen journal på
helsenorge.no. En bedre opplyst og forberedt pasient vil i større grad kunne
medvirke i egen behandling.
De andre målene for risikostyringen er:
B. Sikre tilstrekkelig kvalifisert personell
C. Innfri de økonomiske mål i perioden
D. Samhandling (Sikre god samhandling med pasient/pårørende og primærhelsetjeneste)
2 Direktørmøtet i Helse Nord er møtearena for de administrerende direktørene i helseforetakene og
direktører i det regionale helseforetaket.
1
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2. Antall behandlingstekster publisert3 på foretakenes internettsider (se nærmere
beskrivelse i vedlegg, med begrunnelse for forslag til vedtak). Når pasient og
pårørende enkelt kan finne informasjon om den undersøkelse og behandling som
sykehuset gir, er pasienten bedre forberedt til å kunne medvirke i dialogen med
behandler.
Indikatorene bør være av slik art at det er mulig å måle på jevnlig basis (månedlig,
tertialvis, årlig).
Hvilke andre indikatorer har Regionalt brukerutvalg forslag til?
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør ønsker at RBU skal ha eierskap til arbeidet med risikostyring og
delmål/indikatorer som helseforetakene skal arbeide med.
Adm. direktør mener at RBUs kompetanse bør brukes før endelig valg av
delmål/indikatorer gjøres. Indikatorene vil inngå i oppdragsdokumentet til
helseforetakene for 2019.
RBU inviteres med dette til å foreslå ytterligere 1–2 indikatorer for målområde A) Sikre
god pasient- og brukermedvirkning.
Helseforetakenes nettsider er garantist for kvalitetssikret informasjon til pasienter om
hva som skjer før, under og etter undersøkelser og behandlinger. Arbeidet med
publisering av informasjon om undersøkelser og behandlinger på helseforetakenes
nettsider må intensiveres.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF foreslår følgende indikatorer til Helse
Nords risikostyring som mål god pasient- og brukermedvirkning:
a. (…)
b. (…)
c. (…)

I Oppdragsdokument 2018, kap. 5.2 heter det: Mål 2018: Publisere minimum 200 flere unike
pasientbehandlinger/-undersøkelser på foretakets internettsider. Foretakene har i varierende grad nådd
dette målet hittil i 2018.
3
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2. RBU mener at helseforetakene har publisert informasjon om for få undersøkelser og
behandlinger på sine nettsider, og ber om at dette arbeidet intensiveres. RBU ber om
at kravet om antall publiserte behandlinger videreføres i Oppdragsdokument 2019.
Bodø, 29. oktober 2018
Lars Vorland
adm. direktør

Vedlegg:

Beskrivelse av pasientinformasjon (behandlingstekster) på foretakenes
internettsider
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Vedlegg:
Beskrivelse av pasientinformasjon (behandlingstekster) på
foretakenes internettsider
Formål
I dette notatet redegjøres nærmere for indikatoren for risikostyring som skal være med
på å måle god pasient- og brukermedvirkning: Antall behandlingstekster publisert på
foretakenes internettsider.
Innledning
De siste to årene er informasjon til pasientene på sykehusenes internettsider kraftig
forbedret. Sykehusenes nettsider er endret til å gi pasientene informasjon om hva som
skjer før, under og etter undersøkelse/behandling. I tillegg gis mye praktisk
informasjon. Dette er utklipp fra Finnmarkssykehuset.no4:

Kognitiv terapi hos voksne | VPP Lakselv
VPP Lakselv - Voksenpsykiatrisk poliklinikk
Grunntanken i kognitiv terapi er at tanker, følelser og handlinger p å virker hverandre. Fokuset i
denne behandlingsmetoden er at du og terapeuten ser nærmere p å innholdet i tankene. Teste ut nye
må ter å tenke om problemet på og hvordan møte det. Forskning har dokumentert at kognitiv
terapi har hjulpet mange til å f å kontroll over problemene sine.

1. FØ R

2. UNDER

3. ETTER

Ved å klikke på Før – Under – Etter får pasienten mer detaljert informasjon om
behandlingen.
PRAKTISK

INFORMASJON

Kiosk / butikk / apotek / kafé

v

Røyking forbudt

v

Trå dløst nettverk

v

Venterom

v

Se hele nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-voksne-vpplakselv
4
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KONTAKT
VPP Lakselv - Voksenpsykiatrisk poliklinikk

SANKS Lakselv

Telefon
78464550

Besøksadresse
Helsetunveien 2

E -post
sanks-postmottak@ finnmarkssykehuset.no

9700 Lakselv

fGoogle maps)

Postadresse
Finnmarkssykehuset
SANKS
VPP Lakselv

Helsetunveien 2
9700 Lakselv

Busstider SANKS Lakselv

v

Pasientreiser

v

Nasjonalt samarbeid
Omleggingen av nettsidene til å konsentrere seg om pasientenes behov for informasjon,
er gjort i et nasjonalt samarbeid. Alle sykehusene i Norge samarbeider i den samme
internettløsningen (felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten), og informasjon om
undersøkelse/behandling er felles. I eksempelet ovenfor er beskrivelsene av kognitiv
terapi den samme på finnmarkssykehuset.no som på helse-bergen.no.
Beskrivelsene av undersøkelser/behandlinger gjøres på dugnad av alle sykehusene i
landet. Per nå er om lag 1200 undersøkelser/behandlinger beskrevet, og disse ligger
klar i en nasjonal database.
Publisering på eget nettsted
Hvert enkelt helseforetak må gjennomgå hver behandling før den publiseres på eget
nettsted, slik at det er kvalitetssikret at beskrivelsen stemmer overens med de faktiske
forhold i sykehuset. Dette arbeidet krever samarbeid mellom fagfolkene i sykehuset og
kommunikasjonsavdelingen.
Men det gjenstår fortsatt et stort arbeid i å faktisk publisere de behandlinger hvert
enkelt helseforetak tilbyr. Pasientene finner i dag informasjon om et fåtall av
undersøkelsene/behandlingene som gjøres ved helseforetaket. Status per september i
antall publiserte behandlinger på nettsidene er slik:
finnmarkssykehuset.no
unn.no
nordlandssykehuset.no
helgelandssykehuset.no

245
214
327
150

Tabell 1 Antall publiserte behandlinger per september 2018.

Avslutning
Helse Nord RHF vurderer at på to år har vi ikke kommet langt nok i arbeidet med å
publisere pasientinformasjon på nett. Regionalt brukerutvalg inviteres til å påpeke
dette og be om at det følges opp i oppdragsdokument og risikostyring.
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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HELSE

NORD

Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:

RBU-sak 89-2018

Saksbeh/tlf:
Kristian Fanghol, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 29.10.2018

Regional utviklingsplan 2035 - utkast
Saksdokumentene ettersendes.
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HELSE

NORD

Møtedato: 8. november 2018
Saksnr.:

RBU-sak 90-2018

Saksbeh./tlf.:
I.M Dokmo/75512900

Sted/dato:
Bodø, 29.10.18

Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene RBUs innspill til første utkast

Innledning/bakgrunn
Det vises til RBU-sak 78-2018 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene - involvering
av Regionalt brukerutvalg (RBU-møte 11. oktober 2018).
I henhold til RBU-sak 78-2018 skulle første utkast av OD 2019 oversendes til
gjennomgang i RBU-møte 8. november 2018. Kravene som pr. dags dato er lagt inn i OD
2019 er uferdige. Ferdig formulerte krav vil ikke være klar før 12. november 2018. Det
sendes derfor i denne omgang kun en oversikt over noen av de områdene som hittil er
kommet inn.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF er videre invitert til dialogmøte 4. januar 2019
for en gjennomgang av oppdragsdokument 2019 og for å kunne gi ytterligere innspill til
dokumentet. Utkast til oppdragsdokument 2019 til helseforetakene (OD 2019) legges
frem for endelig behandling i RBU-møte 23. januar 2019.
En tydelig føring for OD 2019 vil være færrest mulig krav utenom de nasjonale som
kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).
Følgende områder er foreløpig lagt inn i OD 2019:
 Forskning, herunder ta i bruk RHF-enes felles veileder for brukermedvirkning i
forskning, publisert juni 2018.
 Implementere ny legespesialistutdanning
 Ventetid under 50 dager innen 2021
 E- helseløsninger
 Samhandling
 Samisk tolketjeneste
 Pakkeforløp for psykisk helse
 Pasient- og brukermedvirkning
 Samhandling med private leverandører av private helsetjenester
 Pasientreiser
 Kvalitet og pasientsikkerhet
RBU inviteres i denne saken til å komme med innspill til de områdene som her legges
frem eller ev. andre innspill som RBU ønsker tatt inn i OD 2019. Innspillene kan gis i
RBU-møtet 8. november 2018 og/eller ved et samlet skriftlig innspill fra RBU-leder
senest 15. november 2018.
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Forslag som kommer fra RBU vil bli behandlet i den aktuelle avdelingen i Helse Nord
RHF og vurdert, ev. foreslått justert. Det vil bli gitt tilbakemelding til RBU om hvordan
forslag vil bli foreslått håndtert.
En versjon av OD 2019 med ferdig formulerte krav vil være klar 21. november 2018. En
oppdatert versjon vil bli sendt til RBU 19. desember 2018. Denne versjonen vil da bli
gjennomgått i dialogmøtet 4. januar 2019 som avholdes pr. telefon fra kl. 12.00 til 14.00.
RBU kan komme med ytterligere innspill på den versjonen som da foreligger.
Endelig oppdragsdokument fra HOD overleveres i foretaksmøte med Helse Nord RHF
8. januar 2019. I RBU-møtet 23. januar 2019 behandles utkast til OD 2019 formelt av
RBU, og det vil bli gitt en orientering om de siste endringene i dokumentet. Endelig
utkast av OD 2019 behandles av styret i Helse Nord RHF i styremøte 7. februar 2019.
Oppsummering
RBU inviteres til å gi innspill til OD 2019 til HF-ene i RBU-møtet 8. november 2018
og/eller ved et samlet skriftlig innspill fra RBU-leder senest 15. november 2018.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Oppdragsdokument
2019 til helseforetakene til orientering.
2. RBU har følgende innspill til OD 2019:
a. …
b. …
c. …
Bodø, 29. oktober 2018
Lars Vorland
adm. direktør

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
08NOV2018 - saksdokumenter

side 18

HELSE

NORD

Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:

RBU-sak 91-2018

Saksbeh/tlf:
I.Dokmo

Sted/Dato:
Bodø, 29.10.2018

Tertialrapport nr. 2- 2018 - informasjon

Innledning/bakgrunn
I denne saken orienteres Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om status for Helse
Nord pr. 2. tertial 2018. Tertialrapport 2 -2018 ble vedtatt i styret i Helse Nord RHF i
møte 24. oktober 2018, jf. styresak 133-2018. Det gis en oversikt over nøkkeltall på
ventetid, fristbrudd og andre kvalitetsindikatorer.
Problemstillinger
Styresaken har fokus på nasjonale kvalitetsparametere samt noen utvalgte indikatorer.
Styret i Helse Nord RHF har i styremøtet 26. september 2018 behandlet styresak 1212018 Virksomhetsrapport nr. 8-2018 som omhandler økonomi- og aktivitetsdata for
andre tertial. Økonomi, aktivitetsdata og bemanning har derfor begrenset plass i
tertialrapporten.
Vedlegg viser Tertialrapport 2- 2018 slik den ble lagt fram i styremøte i Helse Nord RHF
24. oktober 2018. I denne saken presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i
tertialrapport 2-2018.
Ventetid
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i Helse Nord i 2. tertial 2018 var 57,3
dager, med variasjon mellom helseforetakene fra 56 til 59 dager. Dette er en nedgang
fra 1. tertial på 0,8 dager. Det er pasienter innen somatikk som venter lengst.
RHF/HF

Gj. ventetid
Gj. ventetid
Gj. ventetid
avviklede 2018 T2 avviklede 2018 T1 avviklede 2017 T2

Endring
ift siste tertial

54,5
57,0
55,6
-2,5
51,5
53,7
54,5
-2,3
Nordlandssykehuset HF
61,1
61,8
62,0
-0,6
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
58,0
57,9
59,1
0,1
Helse Nord RHF
57,3
58,1
58,5
-0,8
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede i andre og i første tertial i 2018 og i andre tertial i 2017. Kilde:
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF

Ingen fristbrudd
Målet om ingen fristbrudd er ikke nådd i Helse Nord. Ved utgangen av 2. tertial var
andel fristbrudd for avviklede pasienter 2,0 %, det samme som i 1. tertial, og 0,2 %
lavere enn nasjonalt. Fortsatt er det høyere andel fristbrudd innen psykisk helse for
voksne og for barn og unge enn for somatikk og TSB. Antall fristbrudd (664) i 2. tertial
er redusert med 238 sammenlignet med 2. tertial i 2017. Nordlandssykehuset og
Helgelandssykehuset har både høyest antall og andel.
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Endring
ift 2017 T2

-1,0
-3,1
-0,8
-1,1
-1,2

Antall fristbrudd Antall fristbrudd Antall fristbrudd
avviklede 2018 T2 avviklede 2018 T1 avviklede 2017 T2

RHF/HF

Endring
ift siste tertial

Endring
ift 2017 T2

82
94
144
-12
165
244
330
-79
Nordlandssykehuset HF
265
250
227
15
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
152
201
201
-49
Helse Nord
664
789
902
-125
Tabell 2 Antall fristbrudd avviklede i 2. tertial og i 1. tertial i 2018 og i 2. tertial i 2017. Kilde: Norsk
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)

-62
-165
38
-49
-238

Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF

Gjennomføre minst 70 % av pakkeforløp innenfor standard forløpstid for hver av
de 26 kreftformene. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på
helseforetaksnivå skal reduseres.
I 2. tertial 2018 var 63 % av pakkeforløpene for kreft i Helse Nord gjennomført innen
standard forløpstid. Dette er 1 % lavere enn gjennomsnittet i landet, og en nedgang fra
1. tertial.
Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 %, og å
holde korttidsfravær mindre enn 2 %. Redegjøre særskilt for tiltak ved fravær
over 10 %.
Tabellen nedenfor viser at foretakene fremdeles har et høyt fravær ut fra styringsmålet
på 7,5 %. Konkrete tiltak per helseforetak, som etterspurt i forbindelse med
tertialrapporteringen, presenteres i rapporten.
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Figur 1 Sykefravær per helseforetak.
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Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av
sykehusenes aktivitet.
Helseforetakene rapporterer at de aller fleste tiltakspakkene som er relevante for
avdelingene, er innført som en del av ordinær drift.
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Konklusjon
Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene med å innfri de nasjonale
kvalitetsindikatorene, og det er mange pågående prosjekter innen forbedringsarbeid.
De utvalgte tiltakene i kvalitetsstrategien fortsetter, og følges opp fra Helse Nord RHF.
Pasientsikkerhetsprogrammet avsluttes etter 2018. Helse- og omsorgsdepartementet
har gitt Helsedirektoratet i oppdrag sammen med andre aktører (herunder RHF-ene) å
utarbeide en plan som skal sikre videreføring av arbeidet i
pasientsikkerhetsprogrammet og en fortsatt samordnet, målrettet og nasjonal innsats
for bedre pasientsikkerhet. Helse Nord deltar i dette arbeidet.
Resultatene for fristbrudd og ventetid viser at ventetiden er under 60 dager i Helse
Nord, og andel fristbrudd for avviklede pasienter er 2,0 %.
Sykefraværet i regionen er samlet sett høyere enn styringskravet på 7,5 %, men det er
stor variasjon innad i regionen og innad i helseforetakene. Sykefraværet er lavest ved
Helgelandssykehuset og høyest ved Finnmarkssykehuset. Helse Nord RHF har nylig
opprettet et HMS- nettverk som vil ledes av RHF- et, med representanter fra alle
helseforetakene. Nettverket vil kunne bidra til erfaringsutveksling på tvers av
helseforetakene, og initiere felles regionale prosjekter for å få ned sykefraværet.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 22018 til orientering.
Bodø, den 29. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Tertialrapport nr. 2-2018
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 24. oktober 2018 - styresak 133-2018
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HELSE

NORD

Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:

RBU-sak 92-2018

Saksbeh/tlf:
Linn Hege Larsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 29.10.2018

Pilotprosjekter ad. rettighetsvurdering i
tilknytning til avtalespesialistpraksis

Innledning/bakgrunn
De regionale helseforetakene mottok et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD), datert 28. juni 2017 ad. Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter
Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017), der RHF-ene bl.a. fikk følgende
oppgave: De regionale helseforetakene skal utrede og foreslå konkrete pilotprosjekter som
skal prøve ut rettighetsvurdering i tilknytning til avtalespesialistpraksis, både innenfor
psykisk helsevern og somatisk(e) fagområde(r). Arbeidet skal ledes av Helse Vest RHF.
Arbeidet skal skje i samhandling med Den norske legeforening og Norsk psykologforening
og må koordineres med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. Frist: 15. oktober
2017.
Helse Vest RHF fikk ansvaret for oppgaven, og oppdraget ble svart ut gjennom et notat
datert 17. oktober 2017. I notatet anbefalte RHF-ene et pilotprosjekt der
rettighetsvurdering gjøres i tilknytning til en eksisterende vurderingsenhet i et
helseforetak/DPS.
I foretaksmøtet i januar 2018 ble RHF-ene bedt om å planlegge og iverksette konkrete
pilotprosjekter der avtalespesialistene tildeler pasientrettigheter. Det skal
gjennomføres pilotprosjekter basert på alle de tre skisserte modellene i leveransen fra
de fire RHF-ene til HOD av 15. november 2017. HOD påpeker at arbeidet må følge en
tidsplan som overholder målsettingen om at avtalespesialistene har både rett og plikt til
å tildele pasientrettigheter innen utgangen av gjeldende stortingsperiode (medio 2021).
De tre modellene er:
1. Den enkelte avtalespesialist gis rett og plikt til å tildele pasientrettigheter.
2. Rettighetsvurdering i tilknytning til en eksisterende vurderingsenhet i et
helseforetak/DPS.
3. Rettighetsvurdering i et samarbeid mellom avtalespesialister i gruppepraksis.
Problemstillinger
Pasienter som blir henvist til avtalespesialistene får per i dag ikke sine rettigheter
vurdert i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2, jf. § 2-1 b. Det innebærer
at pasienten ikke gis rett til å få vurdert helsetilstanden sin innen 10 dager ved
henvising til avtalespesialist. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk frist for når
helsehjelpen senest skal starte.
Den enkelte avtalespesialist vurderer fortløpende mottatte henvisninger, og gir
pasientene et tilbud basert på faglige vurderinger av henvisning og egen kompetanse og
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kapasitet. Avtalespesialistene må også forholde seg til prioriteringsveilederen, samt
nasjonale og regionale føringer innenfor sitt fagfelt.
I de fleste tilfeller vil dagens ordning, at avtalespesialistene ikke tildeler rettighet og
setter frist, ikke være et problem, da pasientene ofte får et tilbud hos avtatalespesialist
innen det som ville vært fastsatt frist eller raskere. Utfordringen blir når
avtalespesialisten ikke har kapasitet. Da vil henvisningen sendes i retur til
henviser/fastlege, eller i ytterste konsekvens kan pasientene bli «kasteballer» i
systemet og det blir pasientens ansvar å finne behandlingstilbud.
Vurdering
Det gjennomføres nå prosesser i alle regionene for å få på plass pilotprosjekter for
rettighetsvurdering i avtalepraksis.
Helse Nord har meldt tilbake til HOD via Helse Vest RHF at vi vil forsøke å få på plass to
pilotprosjekter:
1. Rettighetsvurdering i en solopraksis innen somatikk, hvor avtalespesialisten gis rett
og plikt til å tildele pasientrettigheter.
2. Rettighetsvurdering i tilknytning til en eksisterende vurderingsenhet i et DPS og
avtalespesialistene i DPS-ets nedslagsfelt.
Helse Nord RHF hadde første interne møte 23. oktober 2018 i planleggingen for
ovennevnte pilotprosjekter. Sentrale temaer var organisering, økonomiske forhold,
rapportering, samhandling og forespørsel til aktuelle kandidater til pilotprosjektene.
Deler av arbeidet vil måtte avklares i samarbeid med deltakerne i pilotprosjektene og
på regionalt nivå, mens andre forhold må avklares nasjonalt. Det er i denne
sammenheng viktig å bemerke at avtalespesialister ikke kan tvinges til å delta i
pilotprosjektene, men at muligheten for å være med i et spennende og fremtidsrettet
arbeid må markedsføres ovenfor dem. Et sentralt punkt er at det må etableres et tett og
godt samarbeid mellom deltakende helseforetak og avtalespesialistene i
pilotprosjektene.
Konklusjon
Arbeidet med å få på plass pilotprosjektene i Helse Nord er i oppstartsfasen. I første
omgang er oppgaver og ansvar definert og fordelt.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Pilotprosjekter ad.
rettighetsvurdering i tilknytning til avtalespesialistpraksis til orientering.
Bodø, den 29. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
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HELSE

NORD

Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:

RBU-sak 93-2018

Saksbeh/tlf:
Brite Jacobsen, 915 79 732

Sted/Dato:
Bodø, 29.10.2018

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF - valg
av representant fra RBU

Innledning
Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF (SANO) består av medlemmer fra
brukerutvalgene ved sykehusforetakene i regionen. I 2017 valgte brukerutvalget å
endre sine vedtekter og inkludere en representant fra det regionale brukerutvalget.
Problemstilling
Endring av vedtektene var begrunnet i at dette kunne bidra til å sette brukerrelaterte
saker fra Sykehusapotek Nord HF på sakskartet regionalt, samt å øke kontakten mellom
det regionale brukerutvalget og HF-ets brukerutvalg.
Nytt brukerutvalg i Sykehusapotek Nord HF ble oppnevnt høsten 2018, men da uten
medlem fra RBU.
SANO ønsker å invitere RBU til å oppnevne en fast representant og en personlig
vararepresentant til brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF utnevner NN til fast medlem og NN til
varamedlem til brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF for inneværende periode, høst
2018 til høst 2020.
Bodø, den 29. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
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HELSE

NORD

Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:

RBU-sak 94-2018

Saksbeh/tlf:
Trond Elsbak, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 29.10.2018

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland
(Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og
anbefaling av ny lokalisering - prosjektgruppe,
oppnevning av brukerrepresentant

Innledning/bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 127-2018 Ambulansehelikopterbase i Midtre
Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland) - endring av forutsetninger for valg av
lokalisering, jf. styresak 102-2013 i styremøte 26. september 2018. Styret fattet følgende
vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF opphever vedtakets punkt 1 i styresak 102-2013
Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland),
utredning og lokalisering (styremøte 25. september 2013), med bakgrunn i endrede
forutsetninger.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten HF får oppgaven med å
etablere og lede en prosjektgruppe som utreder og anbefaler ny lokalisering av
ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/ Nordre Nordland) ut fra
endrede forutsetninger. Styret forutsetter at erfaringene fra tre års drift vektlegges i
utredningen.
3. Styret ber adm. direktør sikre at brukerne og vernetjenesten er representert i
prosjektgruppen.
Problemstillinger
I tråd med styrets vedtak i punkt 3 bes Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om å
oppnevne representant til prosjektgruppen som skal utrede og anbefale ny lokalisering
av ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/ Nordre Nordland).
Utredningen skal gjøres av Luftambulansetjenesten HF.
Det vil bli utarbeidet eget mandat for arbeidet.
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som brukerrepresentant i
prosjektgruppen som skal utrede og anbefale ny lokalisering av
ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/ Nordre Nordland).
Bodø, den 29. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
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HELSE

NORD

Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:

RBU-sak 95-2018

Saksbeh/tlf:
Brite Jacobsen, 915 79 732

Sted/Dato:
Bodø, 29.10.2018

Årsplan 2019 for Regionalt brukerutvalg i
Helse Nord RHF

Innledning
Regionalt brukerutvalg behandlet RBU-sak 55-2014 Eventuelt i møte, den 12. juni 2014.
RBU fattet følgende vedtak i sak A ad. Årsplan Regionalt brukerutvalg: Regionalt
brukerutvalg får én gang i året lagt frem en årsplan med aktuelle og faste saker som skal
behandles i løpet av kommende år.
Problemstilling
Vedlagte oversikt viser i all hovedsak faste saker som behandles i det Regionale
brukerutvalg hvert år. Noen saker kommer til RBUs behandling i flere omganger, f. eks.
oppdragsdokument til HF-ene og budsjett for kommende år (og plandokument).
RBU får i tillegg lagt fram andre saker fortløpende til behandling, f. eks. regionale
fagplaner, diverse høringsuttalelser m. m.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Årsplan 2019 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tas til orientering.
Bodø, den 29. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Årsplan 2019 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Vedlegg RBU-sak 95-2018 - Saker til behandling i RBU i 2019
Saker til behandling i RBU
Styremøter fremover
Oppdragsdokument 2019 og 2020
Oppdragsdokument 2019 – siste
gjennomgang

Når
i hvert RBUmøte

Info
Kort gjennomgang i f. t. status/fremdrift/medvirkning.
Styresaker til kommende møte gjennomgås av administrasjonen.

JAN2019

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir hvert år oppdrag til de
regionale helseforetakene i form av Oppdragsdokument.
De regionale helseforetakene utarbeider deretter oppdrag til sine
underliggende helseforetak.
Alle fire RBU-ledere og nestledere inviteres hvert år (i oktober) til møte
med HOD for å komme med innspill til neste års Oppdragsdokument
(OD). De fire regionene samarbeider om felles innspill til OD.
Brukerorganisasjonene mottar årlig tilskudd, etter søknad, fra Helse
Nord RHF – tildelingen skjer administrativt, men RBU-AU gir råd i
tildelingen.
Rapportering på Oppdragsdokument fra HOD for 2018
 Konferansen skal etter planen avholdes oktober 2019 i Bodø.
 Avklaring av aktuelle temaer
 Nedsette en programkomité

Oppdragsdokument 2020 – første
gjennomgang (og mulighet for innspill)

NOV2019

Tilskudd til brukerorganisasjonene

FEB2019
(AU-møte)

Årlig melding 2018
Regional Brukerkonferanse 2019

MAR2019
MAR2019

Møteplan 2020
Budsjett 2020
– første gjennomgang av plan og
premisser, plan 2020-2023, inkl.
rullering av investeringsplan

JUN2019

Budsjett 2020 – plan og premisser

OKT/NOV2019

Konsolidert budsjett 2020

JAN2020

JUN2019

sist oppdatert: 29.10.2018 – kl. 11:45
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Saker til behandling i RBU
Tertialrapporter 2019
Årsplan 2020 for RBU
Felles møte mellom RBU og BUlederne

Når
Info
SEP og NOV2019 Etter styrets behandling i styremøte i JUN og OKT2019
OKT/NOV2019
NOV2019
Avholdes én gang i året.

sist oppdatert: 29.10.2018 – kl. 11:45
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HELSE

NORD

Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:
2018/2

Saksbeh/tlf:
diverse

RBU-sak 96-2018

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 29.10.2018

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1.
2.
3.
4.

Informasjon fra RBU-leder – muntlig
Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 29. oktober 2018

Lars Vorland
Adm. direktør
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HELSE

NORD

Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:
2018/2

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 00

RBU-sak 96-2018/4

Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om

Sted/Dato:
Bodø, 29.10.2018

planlagte styresaker

1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 21NOV2018 i
Tromsø:
Vedtakssaker - arbeidstittel:
Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 119-2018
Traumebehandling (psykisk helse) - evaluering av organiseringen, oppfølging
av styresak 126-2017
Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - fase 1 av arealplan
Breivika, oppfølging av styresak 105-2018
Statsbudsjett 2020 - innspill
Virksomhetsrapport nr. 10-2018
Regional utviklingsplan 2035 - første utkast og oversikt over høringsuttalelser
Møteplan 2019 - forslag til møtesteder, oppfølging av styresak 123-2018/2,
punkt b)
Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 - henvisninger og ventetider i
Helse Nord, oppfølging av styresak 43-2018
Samarbeidsorgan for forskning/innovasjon og utdanning - mandat til
godkjenning, oppfølging av styresak 73-2018
Orienteringssaker - arbeidstittel:
Psykisk helsevern og TSB - tiltaksplan, oppfølging av styresak 121-2018
Ekstern revisors habilitet - tilbakemelding fra Finanstilsynet, oppfølging av
styresak 141-2018, sak B
Husleiemodell - informasjon om arbeidet
Lønnsoppgjør 2018 - resultat
Teknologi (notat fra Sykehusbygg HF)
Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring

ansv.
GT
GT
HiR
HiR
HiR
KIF
KP
SCH
SCH
ansv.
GT
HiR
HiR
HiR
HiR
KP

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 09NOV2018.
b) Oversikten er fortsatt tentativ, og det vil kunne komme til endringer frem til
sakslisten og saksdokumentene sendes til styret i Helse Nord RHF.
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 19DES2018 i
Bodø:
Vedtakssaker - arbeidstittel:
Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og
kommunehelsetjenesten
Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), oppfølging
av styresak 74-2016
Plan for gradvis reduksjon av ventetider - oppfølging av styresak 133-2018
Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - salg av eiendommer og renovering
av gjenværende boligmasse, oppfølging av styresak 104-2018 og 137-2018
Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2018 med risikovurdering av
overordnede mål
Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord,
oppfølging av styresak 100-2017
Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - ny, oppfølging av styresak 462017
Rutiner for varsling og rutiner for oppfølging av varslingssaker i Helse Nord gjennomgang
Virksomhetsrapport nr. 11-2018
Samhandlingsreformen – konsekvenser for spesialist- og
kommunehelsetjenesten, oppfølging av styresak 63-2016
Regional utviklingsplan 2035
Rammeavtale med universitetene, oppfølging av styresak 73-2018
Plan for internrevisjonen 2019-2020

ansv.:
GT/RD

Orienteringssaker - arbeidstittel:
Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 09/2017: Antibiotikabruk i Helse
Nord - oppfølging av styresak 44-2018

ansv.:
GT

GT
GT
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
GT/FHH
KIF
SCH
TS

a) Aktuelle saker som er merket med grått, sees i sammenheng og fremmes
sannsynligvis som én sak.
b) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 07DES2018.
c) Oversikten over aktuelle saker er foreløpig ikke gjennomgått med adm. direktør,
og den er derfor tentativ.
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HELSE

NORD

Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:
2018/2

Saksbeh/tlf:
diverse

RBU-sak 97-2018

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 29.10.2018

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:
1. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 12. og
13. september 2018
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 1. oktober 2018
3. E-post av 26. oktober 2018 fra RBU-medlem Hedvig Hegna ad. Bekymringsmelding
fra medlem av eldrerådet i Harstad vedr. ambulansebåten
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 29. oktober 2018

Lars Vorland
Adm. direktør
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UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD- NORGE
DAVVI - NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

MØTEREFERAT
Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:
Møtested:

Onsdag 12.9.2018
kl 12.30-17.30
Torsdag 13.9.2018 kl 09.00-12.00
Møterom PET-senter – G9 Styrerom og G-1014 (dag 2)

Tilstede:

Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø (nestleder), Laila
Edvardsen (kom litt senere), Hans-Johan Dahl, Terje Olsen, Nina
Nedrejord (kom litt senere), Marit Stemland, Obiajulu Odu, Mildrid
Pedersen

Fra adm.:

Adm.sjef Leif Hovden, styrekonsulent Hilde Anne Johannessen (referent)

Forfall

Siv Elin Reitan, Margrethe Larsen, Wibecke Årst
Kirsti Baardsen dag 2 (deltok på styremøtet til UNN)

Saksliste
BU-33/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble gjennomgått.

Vedtak

Brukerutvalget godkjente innkalling og sakliste med de innspill som fremkom.

BU-34/18

Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 12.-13.6.2018
Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent med de endringer som fremkom under behandling av
saken.

BU 35/18

Presentasjon - Kommunikasjonsplanen
Kommunikasjonssjef Hilde A Pettersen orienterte om bakgrunnen og forarbeidet
til planen:
- Intern spørreundersøkelse avdekket at det er lang avstand til ledelsen og få
muligheter for å gi tilbakemeldinger til UNN. Dette er tatt til etterretning, og
intern kommunikasjon vil nå prioriteres.
- Ulike tiltak er satt i gang for å informere brukerne om UNNS tjenester og
kvalitet, blant annet informasjonsskjermer i ventearealer.

Vedtak

Brukerutvalget tok informasjonen til orientering og tar kontakt med
kommunikasjonsavdelingen om det kommer flere forslag til forbedringer enn de
som allerede er nevnt.
1
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BU 36/18-1

Høring 1: Endring i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsLoven og prioriteringsforskriften
Fagsjef ved Kvalitets- og utviklingssenteret Haakon Lindekleiv orienterte om
høringsutkastet og høringsforslaget som er utarbeidet fra UNN sin side.
Endringen går ut på at det skal tas lik beslutning på grunnlag av de samme
prioriteringskriterier( nytte, alvorlighet og kostnad) over hele landet.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU 36/18-2

Høring 2: Regional utviklingsplan for Helse Nord
Brukerutvalget viste til tidligere høringsinnspill fra arbeidsutvalget, og kom med
følgende tillegg til dette:
«For å kunne gi høyt spesialiserte tjenester til brukere i hele Nord-Norge må
planen ha et bevisst perspektiv på UNN som Universitetssykehus og som regionalt
kraftsenter».

Vedtak

Brukerutvalget sluttet seg til utkast til høringsuttalelser fra UNN, med de innspill
som ble gitt fra BAU 27.8.2018 samt under dagens møte.

BU 37/18

Presentasjon – Helsearbeidersenter i UNN v/Jostein Berntzen
Prosjektleder Jostein Berntzen, enhetsleder Raskere Tilbake
Rehabiliteringsavdelingen, informerte om et Helsearbeidersenter i UNN (HIA).
Senteret er en videreføring Fra Raskere tilbake til HelseIArbeid.
Målgruppen for et HelseIArbeid senter er personer med rett til helsehjelp der
det vurderes å være økt fare for funksjonsfall uten tilbud om arbeidsrettet
behandling.
Samarbeidet i et HIA-senter vil kunne redusere den enkelte pasient/bruker sine
utfordringer med å komme i jobb, og potensielle flaskehalser i Helse, unødvendig
forbruk av NAV tjenester og trygdeutgifter vil kunne reduseres gjennom tettere
samarbeid mellom Helse og NAV.
Prosjektet vil ha møter inntil 4 ganger i året à ca 2 timer og vil bli avholdt i Tromsø.
De ønsker en brukerrepresentant til å være med i det videre arbeide.

Vedtak

Brukerrepresentant Mildrid Pedersen ble valgt som BUs representant i
prosjektet, med Terje Olsen som vara. Sekretariatet sender kontaktinformasjon
til prosjektet.

BU 38/18

Presentasjon – Selvinnsjekk og betaling
Prosjektleder Eli Larsen fra E-helse og IKT Forvaltning orienterte om saken.
En automat til bruk ved innsjekk og betaling er oppført ved inngangen til UNN.
Erfaringen er at mange bruker automaten, med god hjelp fra pasientvertene og
oppfordring om å bruke den. De har mottatt gode tilbakemeldinger på
forbedringer som tas med i videre utvikling.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU 39/18

Presentasjon - Arealplan for UNN – utgår Per Magnar Halvorsen hadde forfall
2

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
08NOV2018 - saksdokumenter

side 35

BU 40/18

Presentasjon - Frivillighetsplanen
Prosjektleder Nina Moe-Nilssen informerer om frivillige i UNNs nye
frivillighetstjeneste. Det vil avholdes et ressursgruppemøte for høsten der det er
ønskelig at en representant for Brukerutvalget deltar.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og vil bli representert ved
brukerrepresentant Terje Olsen. Sekretariatet sender kontaktinformasjon til
prosjektet.

BU 41/18

Presentasjon: Ny ambulansestruktur i UNN
Klinikksjef ved Akuttmedisinsk avdeling, Jon Mathisen, orienterte om den nye
ambulansestrukturen som også er lagt fram som orienteringssak til
førstkommende styremøte ved UNN. Brukerutvalget fikk et innsyn i
utfordringene UNN står overfor når det gjelder plassering av de ulike
ambulansestasjoner og bakgrunnen for plasseringene. Målet er en bedre
akuttmedisinsk beredskap for fylket, deriblant mulige endringer i stasjonering på
Senja.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU 42/18

Dialogmøte med Styret ved UNN
Styret UNN og Brukerutvalget møttes 13.9. i et dialogmøte med aktuelle tema,
der følgende fremkom som oppfølging etter dialogen:
1. HC-plasser for store (og små) biler ved UNN.
2. At alle pasienter og pårørende blir mottatt på en god måte ved UNN, også
fremmedkulturelle og samiske pasienter.
3. Fokus på pasientens sykehus
- kommunikasjon med pasient
- kommunikasjon mellom helsepersonell og mellom sykehus
4. Få tidligst mulig brukermedvirkning i prosjekter
5. Geografisk avstand fra spesialisthelse-tjeneste gir helt spesielle utfordringer,
transportmessig og på annen måte.
6. God samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.
7. Universitetssykehusfunksjonen gjelder for hele landsdelen.
8. Erfaringskonsulenter også innen somatikken for å sikre god tilbakemelding
fra brukerperspektivet.
9. Rask oppfølging (gjerne på postnivå) av uheldige hendelser, og gjerne med
pasientens innspill.
10. Bygge opp under Helse Nord-familien gjennom vårt virke.
11. Legge til rette for dialogmøte to ganger pr. år.

Vedtak

Brukerutvalget er tilfreds med dialogmøtet med styret i UNN, og imøteser at det
etableres to dialogmøter med styret hvert år.
3
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BU 43/18-1

Orienteringssak: Endringer i ansvarlige representanter fra Brukerutvalget

Aktivitiet
1. Styret ved UNN
2. Kvalitetsutvalget i
UNN
3. Styringsgruppe Afløya
4. Styringsgruppe for
PET- senter

Ansvarlig 20182020

Status/merknader

Kirsti Baardsen
Kirsti Baardsen
Cathrin Carlyle
Cathrin Carlyle

6. Prostatasenteret
ved UNN

Hans Johan Dahl

Status ble referert.

7. Koordinerende
utvalg
(Rehab.avdelingens
kompetanseseksjon)
8. Vestibyleprosjektet

Laila Edvardsen

Sist møte ble avlyst. Møte i september.
Paisentforløpskoordinatorer i UNN er målet.
Leder i utvalget vil gjerne komme til en
presentasjon i BU utover høsten.

9. OSO (Overordnet
Samarbeidsorgan)
10. Klinisk etikkomité
(KEK)
11. Sykehusapotekets
brukerutvalg
12. Parkeringsutvalget

Cathrin Carlyle
Kirsti Baardsen vara
Paul Dahlø
Kirsti Baardsen vara
Kirsti Baardsen
Terje Olsen vara
Terje Olsen og Nina
Nedrejord
Obiajulu Odu
Laila Edvardsen vara

13. Pasientsentrert
team

Obiajulu Odu
Marit Stemland vara

14. Samhandlingsbarometeret
(referansegruppen)
15. PasienterfaringerGastrokirurgisk avd.
K3K
16.Styringsgruppe for
nye UNN Narvik
17. Ny sak
Selvinnsjekk
18. KVAM-utvalg
Akuttmedisinsk
klinikk
19. KVAM-utvalg
Diagnostisk
klinikk

Obiajulu Odu
Britt Sofie Illguth
Siv Elin Reitan
Esben Haldorsen vara
Hans-Johan Dahl

Første møte den 24.9.
Møte 30.8.2018:
Foreslått økning av park.avgift for ansatte, de
som bor innenfor en radius på 2 km ikke får
park.kort. Uenighet i utvalget. Gjesteparkering
så billig at ansatte bruker den?
Handicapparkering bedre, men vanskelig å finne.
Møte i juni 2018: Samhandling ut mot
kommunene. Utvider med deltakelse av flere
kommuner.

Ikke hatt møte på lenge.

Britt Sofie finner selv eventuelle andre brukere
enn Solbritt Karlsson og Sigrid Berntsen

Avsluttes 1.11.2018 jf Hans-Johan

Terje Olsen
Marit Stemland vara

Klinikksjef Jon Mathisen

Klemet Sara
Kirsti Baardsen vara

Klinikksjef Kate Myreng

4
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20. KVAM-utvalg
Hjerte- og
lungeklinikk
21.KVAM-utvalg
Nevro,ortopedi- og
rehab.klinikk
22.KVAM-utvalg
Psykiatri- og
rusklinikk
23.KVAM-utvalg
Operasjons- og
intensivklin.
24. KVAM-utvalg
Barne- og
ungdomsklinikk
25. KVAM-utvalg
Kirurgi-,kreft- og
kvinnehelseklinikk
26. Utvikling av
sykepleierstudentenes
praksisstudier
28. Prosjekt Palliasjon
ved UNN
29. Læringsnettverk
Gode
pasientforløp
30. Prosjekt Arealplan
UNN Harstad
33. OSO – KSU 4 Barsel
34. Pasient-app saken
Helse Nord FRESK
35. Ungdomsrådet
36. Prosjekt A-9 fase II
Intensivmedisinsk
avdeling
37.
Frivillihetsrepresentant
i Frivillighetsgruppen
38. Fremtidens LMS
39. RaskereIArbeid

Hans-Johan Dahl
Marit Stemland vara

Klinikksjef Kristian Bartnes

Laila Edvardsen
Terje Olsen vara

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg

Wibecke Årst
Siv Elin Reitan vara

Klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt

Nina Nedrejord
Marit Stemland vara

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen

Ungdomsrådet
Obiajulu Obi vara

Klinikksjef Per-Ivar Kaaresen
Ikke innkalt enda.

Marit Stemland
Britt-Sofie Illguth vara

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo

BU ved Nina Nedrejord

BU er referansegruppe i dette prosjektet
Irene Foss, Marta Grongstad leder av
arb.gruppen
Opprettet to grupper, siste møte i mai.

Odu Obiajulu
Laila Edvardsen og
Terje Olsen
Arvid Eliseussen
Mildrid Pedersen vara
Laila Edvardsen
Martin Moe står her
inntil videre
Kirsti Baardsen
Marit Stemland

Laila hadde innspill om at Britt Eva var ønsket til
å fortsette av leder for prosjektet Monika
Dalbakk. Leder konkluderte med at valget står
som det er, og se hvordan det går.
Status ble referert.
Eliseussen blir oppnevnt formelt som bu-repr.
Ikke mottatt status. Sekretariatet etterspør
status til prosjektet.
Oppstart juni, skal være ut året 2018. Intensiv
og medisinsk avd. er slått sammen.

Terje Olsen
Nina Nedrejord vara
Nina Nedrejord
Terje Olsen vara
Mildrid Pedersen
Terje Olsen vara

Oppnevning av arbeidsutvalg for 2018-2020
I forbindelse med valg av nytt Brukerutvalg, oppnevnes følgende til
Brukerutvalgets arbeidsutvalg:
Kirsti Baardsen (leder)
Paul Dahlø (nestleder)
Hans Johan Dahl som tredje person i BAU
Vedtak

Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet følger opp der
det er aktuelt.
5
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BU 43/18-2 Orienteringssak: Presentasjon – Nye UNN Narvik
Prosjektleder ved OU Bygg Lars Kristian Rye orienterer om prosjektet Nye UNN
Narvik. UNN ønsker å utvikle pasientenes helsetjeneste ved et moderne
sykehus, ny teknologi og drift som skal gjøre det bedre å være pasient. Psykisk
helse, rus og somatikk skal inn i samme sykehuskropp. Mulighet for å sette
samhandingsplanen ut i livet. Oppstart av bygging høsten 2019. Fra nå og frem
til sommeren har BU mulighet til å delta i planleggingen.
Prosjektet ønsker pasientperspektivet inn, og håper at BU kan bidra for å ivareta
dette gjennom workshop o.l.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og har oppnevnt representant
Siv Elin Reitan og Esben Haldorsen som vara i prosjektet. Sekretariatet sender
kontaktinformasjon til prosjektleder.

BU 44/18

Presentasjon – SMS-varsling i UNN
Fagsjef Haakon Lindekleiv ved KvalUt orienterte kort om saken.
Prosjektet har mottatt tilbakemelding fra pasientene om at de tilsendte SMS
inneholder for lite informasjon. Selv om det er lover og forskrifter mht
personvern, har man kommet til at det kan oppgis avdelingsnavn i innkallingen
på SMS, med unntak av noen avdelinger. Det bør også være et telefonnummer
til aktuell avdeling som kan kontaktes ved spørsmål, uten å opplyse hvilken
avdeling.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-45/18

Referatsaker
Det ble referert følgende referatsaker:
1. Protokoll fra møte i Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF,datert 7.2.2018
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget datert 5.6.2018 – se under
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg datert 7.6.2018
4. Henvendelse fra Din taxi vedrørende UNN – hovedinngang og taxi, datert
12.6.2018 – se under
5. Referat og maler for samarbeidsavtale og beskrivelse datert 14.6.2018
6. Referat fra møte i OSO, datert 14.6.2018 – se under
7. Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende avvikling av
meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, datert 7.8.2018
8. Høringssvar fra UNN vedrørende avvikling av meldeordning etter
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, datert 14.8.2018
9. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 27.8.2018 –se under
10. Henvendelse om brukerrepresentant til forskning om høyt saltinntak, datert
28.8.2018
11. Henvendelse om brukerrepresentant til Behandlingshjelpemidler, datert
30.8.2018 - trenger mer avklaring om bu skal gå inn
6
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Vedtak

Brukerutvalget tar referatsakene til orientering med følgende innspill:
2.
Sekretariatet tar kontakt med KVAM-utvalgene og henstiller til at de
oppnevnte brukerrepresentanter blir kontaktet og informert om møter og også
KVAM-dagen.
3.
Sekretariatet retter en henvendelse til Pasientreiser med ønske om
tilbakemelding på om hvordan pasientenes hjemreise gjennomføres. Er det
fortsatt slik at de må vente til siste fly osv., se sak 54/18.
4.
Saken følges opp av BAU. Problemstillingen er viktig å ta med seg når det
gjelder Narvik sykehus også.
6.
BAU tar i førstkommende møte opp kostnader og deltakelse for
brukerrepresentanter til Samhandlingskonferansen, jf ref fra OSO. Det er
enighet om at BU bør være representert, og da med fortrinnsvis OSOrepresentanter.
9.
Sak 50/18: BAU avventer tilbakemelding jf forespørsel i referatet, og
eventuelle innspill blir delt med hele BU før utsendelse.
Sak 52/18: Tilbakemelding til BAU fra BU: BUs representant fra Karasjok føler et
spesielt ansvar og interesse for samisk og mener BU burde ha en som taler for
de samiske rettigheter, spørsmål vedrørende dette. Brukerutvalget ønsker at
hun deltar på den felles samlingen for samiske brukerrepresentanter i Helse
Nord RHF den 2.11.2018.

BU-46/18

Vedtak:
BU-47/18

Informasjon og avklaring vedrørende bruk av nettbrett
Det ble delt ut nettbrett til de brukerrepresentantene som ikke har dette fra før.
Oppkobling vil skje delvis av deltakerne selv, delvis ved hjelp fra sekretariatet.
Opplæring vil kunne tas i forbindelse med neste møte i BU.
Det er fortsatt to representanter som ikke har mottatt iPad.
Brukerutvalgets medlemmer kobler seg til nettbrett og følger bruksansvisning til
dette i tillegg til tilsendt bruksanvisning og bistand fra sekretariatet.
Eventuelt
1. Valg av ny representant i Brukerutvalget
Administrasjonssjefen orienterte om mulighetene ved nytt valg ettersom en
representant har trukket seg fra sitt verv.
Det vanlige er at 1. vara rykker opp som fast medlem, slik at det gjenstår 3
varamedlemmer. Ettersom Brukerutvalgets 1. vara også er fast med i utvalget, vil
det kun stå 2 på listen over vararepresenter.

Vedtak:

Brukerutvalget endrer i henhold til vanlig prosedyre, og oppnevner 1. vara
7

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
08NOV2018 - saksdokumenter

side 40

Wibecke Årst til fast medlem i tillegg til 2. vara, Martin Moe. Det står da igjen 2
vararepresentanter på listen.
2. Transport fra hurtigbåt til UNN (utgangen fra hurtigbåten til den nye
havneinngangen).
Nestleder Paul Dahlø i BU orienterte. Det er veldig kronglete når man kommer av
hurtigbåten i Tromsø, både for å finne veien ut av bygget, og for å komme til en
buss som går til UNN. Pasienter må nå gå helt bort til Fr.Langes gate for å ta buss
til UNN, og dette er problematisk for de som er dårlig til beins.
Vedtak:

Brukerutvalget ber BAU se nærmere på denne problemstillingen.

Kirsti Baardsen (sign.)
utvalgsleder

Hilde A Johannessen (sign.)
sekretær

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 7.11.2018
Kopi til:
- Styret ved UNN
- Administrerende direktør ved UNN
- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana
- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest
- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø
- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø
- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ
- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest
- Klinisk etikkomite UNN v/Finn Sørensen
- Lærings- og mestringssenteret, UNN
- Kreftforeningen ved Elisabeth Sundkvist

8
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•

Brukerutvalget

NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLANDA SKIPPIJVIESSO

Saksbeh.: Kari Bøckmann

Referat fra møte i Brukerutvalget
ukerutvalget 1.oktober 2018
Sted: G04027
Tid: 12.30-16.00
Tilstede

Deltagere:
Barbara Priesemann – leder
Paul Daljord - nestleder
Ole André Korneliussen
Sarah Iselin Dahl
Ivar Martin Nordgård
Mai-Helen Walsnes
Kitt Anne Jorid Hansen
Inga Karlsen
Emma Lovise Larsen
Helge Jenssen (vara)

SAFO
FFO - Diabetesforbundet
Mental Helse
FFO – NAAF
Kreftforeningen
Nordland fylkes eldreråd
RIO
Samisk representant
Ungdomsrådet
FFO

x

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Kari Bøckmann
Gro Elisabeth Ankill

Administrerende direktør NLSH
Saksbehandler/sekretær
Administrasjonssjef

x

Ida Westgaard Fanghol
Tony Bakkejord
Bernt Ole Hansen

SKSD
HBEV
HBEV

Forfall

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
Sak 70 og
71/2018
Sak 72/2018
Sak 73/2018
Sak 74/2018

Agenda:
68/2018
69/2018
70/2018
71/2018
72/2018
73/2018
74/2018
75/2018
76/2018
77/2018
78/2018
79/2018
80/2018
81/2018
82/2018

Saksnr.
68/2018

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møte 21.08.18
21.08
Revisjon
evisjon av regional inntektsfordelingsmodell
Budsjett 2019 – Status
Avvikling av regionale funksjoner
Fellesmøte RBU
Digital medarbeider for overføring av informasjon mellom datasystemer
Øyehelse – tilbud og utdanning av spesialister i NLSH HF
Etablering av avklaringspoliklinikk
klinikk i NLSH HF
Høring regional utviklingsplan – Helse Nord
Oppnevninger
Adm. dir. orienterer om aktuelle saker
BU’s leder orienterer om aktuelle saker
BU’s medlemmer orienterer om aktuelle
aktu
saker/møter de har deltatt på og annet
Eventuelt

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansv.

Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes
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69/2018

Godkjenning av referat fra møte 21.08.18
Vedtak:
1. Referat godkjennes

70/2018

Revisjon av regional inntektsfordelingsmodell
Orientering v/ Gro Elisabeth Ankill

vedlegg
Vedtak:

1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning
2. Brukerutvalget har en klar forventing om at en gjennom arbeidet med å
revidere inntektsmodellen innen somatikk skal rette opp åpenbare feil
ved reisetid, korrigere dokumentert underfinansiering av regionale
oppgaver, samt korrigere vekting av forskning slik at denne bringes på
nivå med øvrige regioner.
3. Regionalt brukerutvalg (RBU) har i sak 65/2018 vedtatt å ta revidert
inntektsmodell innen somatikk til orientering. Brukerutvalget ved NLSH
HF vil med dette be om at RBU tar opp saken til drøfting på nytt da
åpenbare skjevheter i inntektsfordelingsmodellen ikke bidrar til
likeverdige tjenester for befolkningen i Helse Nord. RBU bør etter vårt
syn avvente å behandle denne saken til alle høringssvar foreligger
31/10-18.
71/2018

Budsjett 2019 – Status
Orientering v/ Paul Martin Strand
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning
2. Brukerutvalget ber om å få mulighet til å komme med innspill i forkant
dersom det skal vedtas innsparingstiltak som har direkte innvirkning på
det pasientrettede tilbudet i NLSH HF.

72/2018

Avvikling av regionale funksjoner
NLSH HF har vedtatt å avvikle regional rådgiver for diabetes samt regional
rådgiver for læring og mestring grunnet manglende finansiering.
Vedtak:
1. Brukerutvalget (BU) ser med bekymring på at to regionale funksjoner
som støtter opp om små fagmiljø tas bort. BU ber direktøren vurdere å
beholde disse funksjonene. Bortfall av rådgiverstillingene vil etter BU’s
oppfatning kunne føre til at kvaliteten i diabetesbehandling og pasientog pårørendeopplæring i NLSH HF og i regionen for øvrig blir forringet.

73/2018

Fellesmøte RBU og ledere av BU
Det skal arrangeres et møte mellom Regionalt brukerutvalg og lederne av alle
Brukerutvalg i regionen 08.11.18. Regionalt Brukerutvalg har bedt om innspill til
saker som er av felles interesse.
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Vedtak:
1. Brukerutvalget ved NLSH HF takker for invitasjonen og ber om at
følgende saker tas opp på fellesmøtet 8. november:
Generelle tema til diskusjon:
- Kommunikasjon og samarbeid mellom BU og RBU
- Ungdomsmedvirkning i Helse Nord
Spesifikke saker til diskusjon:
- Audiograftilbudet i Helse Nord
- Forbedring av tilbudet til pasienter med sykelig overvekt i Helse
Nord
- Tilbudet til ME-pasienter i Helse Nord
- Organdonasjon – Hvordan kan BU/RBU bidra til at flere i
befolkningen blir positive til organdonasjon?
74/2018

Digital medarbeider for overføring av informasjon mellom datasystemer
Orientering v/ Ida Westgaard Fanghol
Vedtak:
1. Brukerutvalget takker for orienteringen

75/2018

Øyehelse – tilbud og utdanning av spesialister i NLSH HF
Orientering v/ Tony Bakkejord
Vedtak
1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning
2. Brukerutvalget ber Helse Nord opprette en avtalehjemmel for øyelege i
Lofoten.

76/2018

Etablering av avklaringspoliklinikk i NLSH HF
Orientering v/ leder Bernt Ole Hansen
Forslag til vedtak:
1. Brukerutvalget takker for orienteringen og er veldig fornøyd med at
avklaringspoliklinikken kommer i gang i NLSH HF.
2. Brukerutvalget ber Bernt Ole Hansen komme tilbake og orienterer om
oppstart av virksomheten i juni 2019.

77/2018

Høring regional utviklingsplan - Helse Nord
Alle medlemmene i BU gir tilbakemelding til sekretær. Innspillene samordnes av
AU og høringssvar sendes sammen med svar fra Ungdomsrådet.

78/2018

Oppnevninger
Vedtak:
1. Toril Kleven Nilsen oppnevnes som brukerrepresentant for Evaluering
av brukerundersøkelser på Salten DPS.
2. Ragni Adelsten Stokland oppnevnes som brukerrepresentant i
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forskningsprosjektet Young women with serious eating disorders Patients’ and families’ experiences
3. Til arbeidsgruppen i avklaringspoliklinikken oppnevnes Sarah Isabel
Dahl som brukerrepresentant i arbeidsgruppen. Til styringsgruppen i
avklaringspoliklinikken oppnevnes Marie Dahlskjær som
brukerrepresentant.
4. Til implementering av pakkeforløpene i Psykisk helse og rus oppnevnes
Danielle Johanna Hansen som brukermedvirker i BUPA. Kitt Anne
Hansen og Helge Jenssen oppnevnes som brukerrepresentanter i
plangruppen til PHR-klinikken.
5. FACT – Vesterålen. Sekretær kontakter Mental helse Vesterålen og ber
dem foreslå representant med relevant erfaring.
79/2018

Adm. dir. orienterer om aktuelle saker
Saker til styremøte 8/10-18 ble gjennomgått, med hovedfokus på økonomi.
Vedtak:
1. Orienteringen tas til etterretning

80/2018

BU’s leder orienterer om aktuelle saker
BU sin deltakelse på kurs og konferanser framover:
- Brukermedvirkning i forskning (dato ikke satt)
- Samisk språk og kulturforståelse: Sarah og Barbara
- Implementeringskonferanse – pakkeforløp innen psykisk helse og rus:
Barbara, Helge, Ungdomsrådet, Kitt-Anne.
Leserinnlegg om busstopp
LMS-konsekvensanalyse
Møte med RBU 8.november 2018
Vedtak:
1. Orienteringene tas til etterretning

81/2018

BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og
annet.







Ivar Martin: FACT, Lofoten
Mai-Helen, Inga og Paul: Høringssvar Samhandling innen eldrehelse
Kitt Anne – Valgt som nesteleder i Brukerutvalget til Sykehusapoteket
HF
Sarah – Vært modell for profilbilder NLSH HF
Opplæringskurs av verter til pasient- og pårørendetorget avholdes
jevnlig. Neste møte avholdes 24.10.18 kl. 11.00-15.00
Prostatakreftforeningene i Nordland har sendt brev til Helse Nord der de
etterspør tilbud om kurativ strålebehandling ved NLSH HF
Vedtak:

1. Orienteringene tas til etterretning
82/2018

Eventuelt
Ingen saker

Neste møte: 6/11-2018 G04038
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Paulke Karin Emmy Liska
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Paulke Karin Emmy Liska
fredag 26. oktober 2018 12:05
Hartviksen Knut Georg
Haukland Hanne Husom
SV: Bekymringsmelding

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Følg opp
Flagget

Takk for informasjonen, Knut Georg!
Vi journalfører henvendelsen og tar den med som referatsak i RBU-møte 08NOV2018.
GOD HELG, når den kommer etter hvert.
Vennlig hilsen

Karin Paulke | stabsdirektør
Helse Nord RHF | Administrasjonsavdelingen
Mob: +47 906 88 713
web | twitter | facebook

Fra: Hartviksen Knut Georg [mailto:knut.hartviksen@vegvesen.no]
Sendt: fredag 26. oktober 2018 11:59
Til: Paulke Karin Emmy Liska <karin.paulke@helse-nord.no>
Emne: VS: Bekymringsmelding
Hei Karin.
Her kommer en bekymringsmelding fra medlem av eldrerådet i Harstad, som kanskje bør behandles i RBU
HRF. Denne omleggingen berører jo hele Bjarkøy, og skaper mye støy i Harstad og omegn.
Med vennlig hilsen

Fra: Hedvig [mailto:hedhegna@online.no]
Sendt: 26. oktober 2018 10:43
Til: Hartviksen Knut Georg <knut.hartviksen@vegvesen.no>
Kopi: astrid@nergaard.priv.no
Emne: VS: Bekymringsmelding
Til RBU leder Knut Hartviksen
Viser til samtale i dag og oversender som avtalt bekymringsmelding fra Astrid Nergård, bosatt på Bjarkøy og medlem
av eldrerådet i Harstad kommune.
Annen informasjon vil som avtalt bli ettersendt.
Med vennlig hilsen
Hedvig Hegna
RBU medlem
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Fra: Astrid Nergård <astrid@nergaard.priv.no>
Sendt: 24. oktober 2018 20:14
Til: Hedvig Hegna <hedhegna@online.no>
Emne: Bekymringsmelding

Hei Hedvig,sender deg ei bekymrings melding fra Harstads øyrike som du er godt kjent i.
Fra 1.januar har UNN sagt opp ambulansebåten uten at der er inngått samarbeid med fergeselskap og de
lokale hjelperne.
Til tross for tunnell og bruåpning 1.desember2018. er det uavklart hvordan ordningen skal bli både for
Grytøy,Sandsøy og Bjarkøy.Og ikke minst for øyene som fortsatt kun har havet som vei. Harstads eldreråd
har i to møter 14092018 og 14102018 bedt UNN om å prøvekjøre deres foreslåtte opplegg med sykebil ut
fra Harstad.
‘Denne uavklarte transporten når det oppstår sykdom eller uhell gir oss ei utrygghet som vi aldrig har
kjent før.
Den gode ordninga fikk Bjarkøy i 1948 med en dyktig lege i spissen som kom fra Oslo og tjente folket i over
20 år.
Penger til skyssbåt fra Rikstrygdeverket og Bjarkøy kommune lønnet mannskapet.
Håper vår uro blir tatt alvorlig.
Mvh.Astrid Nergård
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HELSE

NORD

Møtedato: 8. november 2018
Arkivnr.:
2018/2

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00

RBU-sak 98-2018

Eventuelt
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