
 

Møte  
Regionalt Brukerutvalg  
i Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 

Dato: 19. oktober 2016 
 
Kl.: 10.15 til ca. 15.00 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
 





 

Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 72-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til 
å vedta følgende saksliste for møtet, den 19. oktober 2016: 
 

Sak 72-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 73-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 14. september 2016 
Side 3 

Sak 74-2016 Budsjett 2017 - plan og premisser 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 14 

Sak 75-2016 Oppdragsdokument 2017 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt 
brukerutvalg 

Side 15 

Sak 76-2016 Felles retningslinjer for brukermedvirkning på 
systemnivå - høring 

Side 16 

Sak 77-2016 Brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg - oversikt til 
gjennomgang 

Side 72 

Sak 78-2016 FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, implementering - oppfølging av RBU-sak 
54-2016, sak B 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 76 

Sak 79-2016 Årsplan 2017 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF 

Side 77 

Sak 80-2016 Nasjonal behandlingstjeneste for avansert 
trombocyttimmunolog - oppnevning av 
brukerrepresentant i referansegruppen  

Side 80 

Sak 81-2016 Orienteringssaker Side 82 
 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 
Side 83 

Sak 82-2016 Referatsaker Side 85 
 1. Referat fra møte i brukerutvalget i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13. og 14. 
september 2016 

  

 2. Presentasjon fra styreseminar i Pasientreiser ANS  
14. september 2016 

  

 3. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 
pasientreiser ANS 15. september 2016 
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 4. Referat fra møte i styringsgruppen i prosjektet Mine 
pasientreiser 28. september 2016 

  

 5. Referat fra møte i brukerutvalget i 
Nordlandssykehuset HF 14. september 2016 

  

Sak ZZ-2016 Eventuelt Side 160 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 10. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 73-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 14. september 2016 
 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 14. september 2016 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. september 2016. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 14. september 2016 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 10. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/8/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 14.9.2016 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 14. september 2016 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 19. oktober 2016 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Nina Danielsen varamedlem - møtte for Randi Nilsen FFO 
Rigmor Sæternes varamedlem - møtte for Else Marie Isaksen FFO 
Alf Ingulv Bjørn varamedlem - møtte for Marit Sirijord FFO 
Olav B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 
Gunvor Einvik varamedlem - møtte for Inge Hyld Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 
Ingvild Jakobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Nils B. Normann rådgiver Helse Nord RHF  

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 

 
  

 
 
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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RBU-sak 55-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 55-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 56-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

8. juni 2016 
Sak 57-2016 Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for 

lokaliseringsalternativene, oppfølging av RBU-AU-sak 18-2015 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 58-2016 Pasientreiser – ledsager/pasient, oppfølging av RBU-sak 41-2016 
Eventuelt - sak, jf. RBU-sak 51-2016/3 

Sak 59-2016 Tertialrapport nr. 1-2016 
Sak 60-2016 Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, en handlingsplan - rapport fra 

utredningen, oppfølging av RBU-sak 7-2016 
Sak 61-2016 Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et 

likeverdig tilbud i Helse Nord?  
Orientering om arbeidet med utredningen 

Sak 62-2016 Samhandlingsreformen i Helse Nords befolkningsområde - utkast 
til mal for gjennomføring av evalueringen, informasjon 

Sak 63-2016 Overvektsytelsene i Helse Nord - reduksjon av unødvendig venting 
og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, oppfølging av RBU-sak 52-
2016/5 

Sak 64-2016 Prosjekt Helsetjenester for eldre - mandat og oppnevning av 
brukerrepresentanter 

Sak 65-2016 Regionalt fagråd for akuttmedisin - oppnevning av 
brukerrepresentant 

Sak 66-2016 Brukerprisen i Helse Nord - kriterier for tildeling 
Sak 67-2016 Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner, 

forslag 
Sak 68-2016 Nasjonal nettverk Barns beste - oppnevning av brukerrepresentant 
Sak 69-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen  

1. Nasjonal helse- og sykehusplan - status i arbeidet, jf. sak 70-
2016 Referatsaker nr. 9 

 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 
styresaker 

Sak 70-2016 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i USAM 6. juni 2016 
 2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 9. 

juni 2016 
 3. Oppnevning, fagråd rehabilitering 2016-2019 
 4. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 9. juni 2016 
 5. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 11. juli 2016 
 6. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 

17. juni 2016 
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 7. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 
1. juli 2016 

 8. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 
19. august 2016 

 9. Nasjonal helse- og sykehusplan – mandat for oppfølging 
 10. Døves Fylkeslag Troms – invitasjon til kurs og jubileum 
 11. Invitasjon til samling for Helse Nord RHF - koordinatornettverket 

i BarnsBeste 21. - 22. november 2016 i Bodø 
Sak 71-2016 Eventuelt 

A. Luftambulansetjenesten i Finnmark, jf. RBU-sak 69-2016/3 
Orienteringssaker, RHF-ledelsens orienteringer til RBU, siste 
strekpunkt 

B. Ventetider hos audiografer 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 56-2016  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 8. juni 2016 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 8. juni 2016 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 57-2016 Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for 

lokaliseringsalternativene, oppfølging av RBU-
AU-sak 18-2015 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil berømme Helse Nord 

RHF/Helgelandssykehuset HF for å ha lagt opp til en god, grundig og demokratisk 
prosess, når det gjelder fremtidens Helgelandssykehus. RBU tar informasjonen om 
Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for 
sykehusbygg på Helgeland til orientering.  

 
2. RBU anbefaler styret i Helse Nord RHF om å vedta adm. direktørs innstilling i denne 

saken.  
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RBU-sak 58-2016 Pasientreiser – ledsager/pasient, oppfølging av 
RBU-sak 41-2016 Eventuelt - sak B, jf. RBU-sak 
51-2016/3 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om utfordringer ved 

bestilling/endring av reiser for pasient og ledsager til orientering. 
 
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. 

 
 
RBU-sak 59-2016 Tertialrapport 1- 2016 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 1-

2016 til orientering. 
 
2. RBU ber om at arbeidet med å nå målsetting om 65 dager ventetid fortsatt 

prioriteres i foretaksgruppen. 
 
3. RBU ber videre om en orientering om status på ventetider/fristbrudd for fagfeltet 

habilitering, herunder registrering.  
 
 
RBU-sak 60-2016 Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, en 

handlingsplan - rapport fra utredningen, 
oppfølging av RBU-sak 7-2016 

 
Vedtak: 
 
1. Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om utredningen av 

fagområdet klinisk nevrofysiologi til orientering. 
 
2. RBU er bekymret for ulikhetene i tilbudet innen klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, 

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

rapporten og vurdere ulike løsninger for sikre en god tjeneste for denne 
pasientgruppen i regionen.  

 
4. RBU ber om å få lagt frem en sak, når rapporten er gjennomgått av fagsjefene i HF-

ene og ulike løsninger er vurdert.  
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RBU-sak 61-2016 Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon 
(PCI) - et likeverdig tilbud i Helse Nord?  

  Orientering om arbeidet med utredningen 
 
Vedtak: 
 
1. Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med 

utredningen Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et likeverdig 
tilbud i Helse Nord? til orientering. 

 
2. RBU ber om at den ferdige rapporten legges frem til behandling i et senere møte. 
 
 
RBU-sak 62-2016 Samhandlingsreformen i Helse Nords 

befolkningsområde - utkast til mal for 
gjennomføring av evalueringen, informasjon 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om den planlagte 

evalueringen av Samhandlingsreformen i Helse Nords befolkningsområde til 
orientering. 

 
2. RBU har følgende innspill til utkast til mal for gjennomføring av evalueringen: 

 
a) Konkrete operasjonaliseringer/samarbeidsavtalene:  

• Hvor konkret er kompetansebehovet i kommunene og sykehusene beskrevet? 
• Er det områder som avtalene ikke dekker? 

b) Konkrete operasjonaliseringer/utskrivingsklare pasienter:  
• Hvordan forsikres at mottaket for pasienter som trenger oppfølging, er klart i 

kommunen, spesielt med hensyn til eldre pasienter og de pasienter med 
sammensatte lidelser og særskilte behov (herunder psykisk helse og rus)? 

• Hvordan overføres informasjon som trenges umiddelbart, f. eks. medisinbruk? 
• Hvordan blir utskrivingsklare pasienter sendt fra sykehuset og hjem eller til annen 

behandlingsinstitusjon? Kartlegging av pasienttransport.  
• Kvaliteten av elektroniske meldingene er spesielt viktig å ha fokus på under 

evalueringen.  
c) Annet 

• Er det sammenheng mellom kommunenes størrelse og hvordan 
samhandlingsreformen har virket? 

• Hva har skjedd med samarbeidet mellom det offentlige og frivillige organisasjoner i 
forbindelse med samhandlingsreformen? Vurdering. 

 
3. RBU inviteres til deltakelse i trinn 3 (plenumssamling) for å kunne innspill til 

evalueringen.  
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RBU-sak 63-2016 Overvektsytelsene i Helse Nord - reduksjon av 
unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen, oppfølging av RBU-sak 
52-2016/5 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om overvektsytelsene i 

Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU ber Helse Nord RHF om å opprette helhetlige pasientforløp for denne 

pasientgruppen slik kravet fra oppdragsdokument for 2016 har gitt pålegg om. 
 

3. Videre ber RBU om at det enkelte helseforetak iverksetter konkrete tiltak for å 
redusere flaskehalsene i pasientforløpene, og dermed redusere ventetiden.  

 
 
RBU-sak 64-2016 Prosjekt Helsetjenester for eldre - mandat og 

oppnevning av brukerrepresentanter 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Kari Sletten og Else Marie Isaksen som 
brukerrepresentanter til prosjekt Helsetjenester for eldre. 
 
 
RBU-sak 65-2016 Regionalt fagråd for akuttmedisin - oppnevning 

av brukerrepresentant 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Bjørn Helge Hansen som 
representant til fagråd for akuttmedisin fram til 30. juni 2019. 
 
 
RBU-sak 66-2016 Brukerprisen i Helse Nord - kriterier for 

tildeling 
 
Vedtak: 
 
Brukerprisen tildeles en person som har gjort en innsats for å fremme brukernes 
interesser i helsevesenet 
a) Kandidaten må være bosatt i Nord-Norge. 
b) Kandidaten må ha gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for 

pasienter/pårørende i Nord-Norge. 
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c) Dersom prisen vurderes tildelt person som har (eller har hatt) verv i brukerutvalg i 
Helse Nord, skal innsatsen i brukerutvalget veie minst i vurderingen.   

d) Prisen kan tildeles bare en gang til samme person. 
 
 
RBU-sak 67-2016 Retningslinjer for tildeling av midler til 

brukerorganisasjoner, forslag 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til Felles retningslinjer for 
tilskudd til brukerorganisasjonene med den endringen som kom frem under behandling 
av saken ad. ikke adgang til å klage på tildelingen. 
 
 
RBU-sak 68-2016 Nasjonal nettverk Barns beste - oppnevning av 

brukerrepresentant 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF stadfester at Arne Ketil Hafstad er foreslått 

som brukerrepresentant i nasjonalt nettverk Barns Beste. 
 
2. RBU vil i denne sammenhengen be om at gjeldende retningslinje for 

saksbehandlingen for oppnevning av nasjonale brukerrepresentanter følges for å 
sikre transparens og ryddighet i oppnevningen. 
 

 
RBU-sak 69-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016 i Bodø og 31. august 2016 i Karasjok: 
Informasjon om styremøtene og omvisning/besøk på SANKS og Sametinget 

- Interregionalt møte for RBU 9. september 2016: Informasjon om arbeidet med 
felles retningslinjer for brukermedvirkning  

- Invitasjon fra FFO Troms om å holde en orientering om arbeidet i RBU: 
Informasjon om invitasjonen. RBU-leder har takket ja til denne invitasjonen. 

- Invitasjon fra FFO Målselv om å holde en orientering om brukermedvirkning og 
RBU: Informasjon om invitasjonen. RBU-leder har takket ja til denne 
invitasjonen. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Kari Sletten 

- Prosjekt helsetjenester for eldre: Informasjon om møte 9. september 2016 på 
Nordlandssykehuset Bodø 
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- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
- Nasjonal ledersamling habilitering på Sommarøy 7.-9.september 2016: 

Informasjon om samlingen og RBU-nestleders innlegg 
- Befaring på Nord-Norges Kurbad - sammen med kvalitetsteamet for private 

rehabiliteringsinstitusjoner 23. juni 2016: Informasjon 
- RBU-medlem Jørgen Dahl 

- Forslag om å besøke det nye Kirkenes nye sykehus i forbindelse med RBU-
møte høsten 2016. 

- Helse Nord RHF, alle helseforetakene i Helse Nord, UiT Norges arktiske 
universitet v/Helsefak., og NORD universitet inviterer til Regional 
helseforskningskonferanse 2. og 3. november 2016. Påmeldingsfrist 21. 
september 2016. Sted: UiT campus Tromsø 

- Forskningsprosjekt/doktorgradsstudium innen antibiotikaresistens/AMR: 
Informasjon 

- RBU-medlem Bjørn Helge Hansen 
- Ny oppgjørsordning for pasientreiser: Informasjon om innføring av ordningen 

fra og med 1. oktober 2016 
- Pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø 21. - 22. september 2016: Informasjon 

fra programkomiteen. 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning: Informasjon om 
arbeidet, jf. RBU-leders orienteringer 

- Mine Pasientreiser - forenklet oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon: 
Presentasjon 

- Nasjonal helse- og sykehusplan - status i arbeidet, jf. sak 70-2016 Referatsaker nr. 9 
- Ambulansefly i Finnmark - se Helse Nord RHFs nettsted: Ambulansefly inngår i 

akuttkjeden  
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 70-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i USAM 6. juni 2016 
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 9. juni 2016 
3. Oppnevning, fagråd rehabilitering 2016-2019 
4. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 9. juni 2016 
5. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11. juli 2016 
6. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 17. juni 2016 
7. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 1. juli 2016 
8. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 19. august 2016 
9. Nasjonal helse- og sykehusplan – mandat for oppfølging 
10. Døves Fylkeslag Troms – invitasjon til kurs og jubileum 
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11. Invitasjon til samling for Helse Nord RHF - koordinatornettverket i BarnsBeste 21. - 
22. november 2016 i Bodø 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 71-2016  Eventuelt 
 
A. Luftambulansetjenesten i Finnmark, jf. RBU-sak 69-2016/3 Orienteringssaker, RHF-

ledelsens orienteringer til RBU, siste strekpunkt 
 
RBU-varamedlem Alf Ingulf Bjørn fremmet følgende forslag til vedtak/uttalelse:  
 
Alta er Finnmarks største by med over 20.000 innbyggere. Kommunen har ikke sykehus 
med akuttilbud. Dagens lokalisering av 2 ambulansefly i Alta inngår i byens akuttilbud 
ved at luftambulansepersonellet bistår ved akutte hendelser når de er tilgjengelige ved 
basen i Alta. 
 
Luftambulansens primæroppgave er tilbringertjenesten, og for Alta kommune har 
luftambulansens bistand ved akutte situasjoner vært en forutsetning og helt nødvendig 
for at Alta har kunnet klare seg uten sykehus med akuttfunksjoner. Tilbudet til 
pasienter i Altaregionen med sine nærmere 25.000 mennesker der luftambulansen kan 
stille med anestesisykepleiere og annet høyt utdannet fagpersonell og den kompetansen 
de innehar i forhold til livreddende arbeid, er helt avgjørende for akuttilbudet i Alta. 
 
Jet ambulanseflyet som planlegges faset inn for å ivareta Svalbard, og som skal være 
lokalisert i Tromsø, kan kun lande ved de størst flyplassene i Finnmark. 
Finnmarkskommunene har reagert kraftig på en svekket beredskap og krever at de 2 
propellflyene i Alta videreføres når jeten settes inn for blant annet å ivareta Svalbard.  
 
Fagmiljøene som er bygd opp rundt luftambulansetjenesten i Finnmark er viktig og må 
videreføres. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF (RBU) krever at propellflyene som i dag 
tjenestegjør i Finnmark, videreføres når jet ambulanseflyet settes inn. Dette både for å 
ivareta den generelle beredskapen i fylket og for å ivareta akuttilbudet i Alta. 
 
Saken avvises mot en stemme (Alf Ingulv Bjørn). 
 
B. Ventetider hos audiografer 
 
RBU-leder Arne-Ketil Hafstad stilte spørsmål ad. ventetider hos audiografer i 
helseforetakene. Universitetssykehuset Nord-Norge HF topper listen med 52 uker 
ventetid.  
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Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om å få lagt frem en redegjørelse om 
kapasiteten hos audiografene i foretaksgruppen og hvilke tiltak som ev. iverksettes for å 
øke kapasiteten og unngå unødvendig venting og variasjon. 
 
 
Tromsø, den 14. september 2016 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 14SEP2016 – kl. 15.29 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 74-2016 Budsjett 2017 - plan og premisser 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 75-2016 Oppdragsdokument 2017 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt 

brukerutvalg 
 
 
Innledning 
Møte mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og de Regionale brukerutvalg 
(RBU) ved alle regionale helseforetak, representert ved ledere og nestledere, avholdes i 
løpet av høsten hvert år. 
 
I dette møtet får brukerrepresentantene fremme saker som de er opptatt av og som de 
mener må komme fram i oppdragsdokumentet fra HOD til de regionale helseforetakene 
 
De fire regionale helseforetakene har hvert år samordnet sakene de ønsker å fokusere 
spesielt på i kommende oppdragsdokument. 
 
Videre arbeid 
I forkant av møtet mellom HOD og RBU-ene vil ledere og nestledere i de regionale 
brukerutvalgene i alle fire regionale helseforetak møtes til et interregionalt RBU- møte. 
RBU i Helse Nord RHF vil i dette møtet fremme de saker som ønskes tatt med som 
innspill til neste års oppdragsdokument.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til Oppdragsdokument 
2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet: 
A. … 
B. … 
C. … 
 
Bodø, den 10. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Oppdragsdokument 2016 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se 
her: Oppdragsdokument 2016  
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Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 76-2016 Felles retningslinjer for brukermedvirkning på 

systemnivå - høring 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga i foretaksmøte 7. januar 2015 oppdrag til de 
regionale helseforetakene (RHF) å utarbeide felles retningslinjer for 
brukermedvirkning på systemnivå. I foretaksmøte 12. januar 2016 ble det også gitt 
oppdrag å ta inn bestemmelser om ungdomsråd i felles retningslinjer. 
 
Helse Nord RHF fikk i oppdrag å lede arbeidet med å utarbeide retningslinjene. En 
arbeidsgruppe bestående av sekretærer og ledere for de regionale brukerutvalgene 
(RBU) har utarbeidet forslag til retningslinjer. Utkastet ble sendt til nasjonalt AD-møte 
for uttalelse, før det ble sendt på høring. Høringsinstanser er helseforetakene, 
brukerutvalgene ved alle helseforetakene og alle regionale helseforetak. 
 
Høringsfrist er satt til 5. desember 2016.  
 
Basert på innkomne kommentarer vil det bli utarbeidet et endelig forslag som vil bli 
lagt fram for AD-møtet i januar 2017, før det går til styrebehandling i de fire RHF-ene i 
februar 2017.    
 
Problemstillinger 
Helseforetakene har hatt ulike rutiner og praksis for brukermedvirkning på systemnivå, 
blant annet knyttet til oppnevning av brukerutvalg og brukermedvirkning i styrene.  
Brukermedvirkning på systemnivå er et viktig virkemiddel for å sikre at pasienters og 
pårørendes stemmer blir hørt, og prinsipp og rutiner for brukermedvirkning bør derfor 
være enhetlig på tvers av helseforetak. 
 
I utkastet til felles retningslinjer er det nå lagt opp til felles praksis, når det gjelder 
samarbeid med styrene, der en til to observatører fra brukerutvalgene får anledning til 
å delta i styremøte med tale- og forslagsrett. Det blir også lagt opp til at leder og 
nestleder av brukerutvalgene skal utnevnes av styrene etter innstilling fra adm. 
direktør.  
 
Det er noen punkter, der det har vært vanskelig å komme fram til en felles anbefaling 
på. Det gjelder vararepresentasjon og økonomi/godtgjørelse for brukermedvirkning. 
Det er av denne grunnen lagt opp til at det vil være opp til hvert enkelt RHF å fastsette 
prinsipper for dette. 
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Retningslinjene skal være gjeldende både for brukerutvalg i HF-ene og for regionale 
brukerutvalg i alle fire helseregionene. 
 
Konklusjon 
Med bakgrunn i framlagte utkast inviteres Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF til å 
komme med innspill i høringen. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Felles 

retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå til orientering.  
 
2. RBU har følgende innspill til utkast til Felles retningslinjer for brukermedvirkning på 

systemnivå: 
a. …. 
b. …. 
c. …. 

 
 
Bodø, den 10. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Høringsbrev 

Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, utkast 
Protokoll Foretaksmøte 7. januar 2015 
Protokoll Foretaksmøte 12. januar 2016 
Veileder for ungdomsråd 
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«KONTAKT»

Deres ref.:
«REF»

Vår ref.:
2015/190-105/ 012

Saksbehandler/dir.tlf.:
Brite Jacobsen, 915 79 732

Sted/dato:
Bodø, 18.09.2016

Høring - felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå

Bakgrunn
Helse Nord RHF viser til krav fra Helse – og omsorgsdepartementet stilt i protokoll fra foretaksmøtet 
datert 7. januar 2015, punkt 3.5.2 om etablering av felles retningslinjer for brukermedvirkning og en 
mer enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå (se vedlegg 2). I protokoll fra 
foretaksmøte datert 12. januar 2016 ble det i punkt 3.2.4 tatt med et krav om at det i felles 
retningslinjer blir tatt inn forskrift om at alle helseforetak skal etablere ungdomsråd (gjelder ikke 
RHF-ene), se vedlegg 3.

Fakta
Helse Nord RHF har ledet arbeidet med å utarbeide forslag til felles retningslinjer for 
brukermedvirkning. Ledere og sekretærer for de regionale brukerutvalgene har utarbeidet et første 
utkast basert på retningslinjene til alle de 4 regionale brukerutvalgene, som ble behandlet i det 
nasjonale AD-møte den 22. august 2016. Kommentarene fra AD-møtet er tatt med i det vedlagte 
utkastet til retningslinjer (se vedlegg 2). Endelig utkast til felles retningslinjer for brukermedvirkning 
vil bli lagt fram for nasjonalt AD-møte i januar 2017. Det vil deretter bli utarbeidet felles styresak for 
behandling av forslag til felles retningslinjer i RHF-styrene.

Helseforetakene har hatt ulike rutiner og praksis for brukermedvirkning på systemnivå, blant annet 
knyttet til oppnevning av brukerutvalg og brukermedvirkning i styrene. 
Brukermedvirkning på systemnivå er et viktig virkemiddel for å sikre at pasienters og pårørendes 
stemmer blir hørt, og prinsipp og rutiner for brukermedvirkning bør derfor være enhetlig på tvers av 
helseforetak.

I utkastet til felles retningslinjer er det nå lagt opp til felles praksis når det gjelder samarbeid med 
styrene, der en til to observatører fra brukerutvalgene får anledning til å delta i styremøte med tale-
og forslagsrett. Det blir også lagt opp til at leder og nestleder av brukerutvalgene skal utnevnes av 
styrene etter innstilling fra administrerende direktør. Det er noen punkt det har vært vanskelig å 
komme fram til en felles anbefaling på, og det gjelder vararepresentasjon og økonomi/godtgjørelse 
av brukermedvirkning. Det er av den grunn lagt opp til at det vil være opp til hvert enkelt RHF å 
fastsette prinsipper for dette.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 18



Side 2 av 2

Helse Nord RHF sender med dette forslag til felles retningslinjer for brukermedvirkning på høring til 
foretakene og brukerutvalgene. Vi ber om at innspill sendes elektronisk til postmottaket til Helse 
Nord RHF på følgende adresse: postmottak@helse-nord.no innen 5. desember 2016

Med vennlig hilsen

Geir Tollåli
Signert
Fagdirektør

Brite Jacobsen
signert
Rådgiver

Vedlegg
1 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå
2 Vedlegg 2 - Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 7. januar 2015
3 Vedlegg 3 - Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 12. januar 2016
4 Vedlegg 4 - Veileder for arbeid med ungdomsråd

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Brukermedvirkning  

på systemnivå i  

helseforetak 

 

Forslag til veiledende retningslinjer for  

• Mandat 
• Oppnevning og konstituering 
• Arbeidsform 

 

 

 

 

 

 

Utarbeidet i samarbeid mellom de regionale helseforetakene og  
lederne i de 4 regionale brukerutvalgene 

Juni 2016 
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Forkortelser og definisjoner: 

FFO  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
HF  Helseforetak 
RHF  Regionalt helseforetak  
SAFO  Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner 
 

Med ”helseforetak” forstås i dette dokumentet, dersom ikke annet er spesielt presisert, både 
regionalt helseforetak og helseforetak. Retningslinjene foreslås å være gjeldende også for private 
ideelle sykehus med driftsavtale.  
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INNLEDNING 
  
I lovgrunnlag, vedtekter, oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet og i 
styringsdokument fra de regionale helseforetakene til foretakene er det lagt til grunn at det skal 
etableres gode systemer for brukermedvirkning på ulike nivå. På (strategisk) systemnivå skjer slik 
medvirkning i hovedsak gjennom brukerutvalg.  I protokoll fra foretaksmøte mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet og de regionale helseforetak 7. januar 2015 ble følgende oppdrag gitt: 
 
Sitat: 
«Punkt 3.5.2 Fellesretningslinjer for brukermedvirkning 
Helseforetakene har ulike rutiner og praksis for brukermedvirkning på systemnivå. Dette gjelder 
for eksempel for rutiner ved oppnevning brukerutvalg og brukermedvirkning i styret. 
Brukermedvirkning på systemnivå er et viktig virkemiddel for å sikre at pasienter og pårørende 
stemmer blir hørt i pasientens helsetjeneste. Prinsipper og rutiner for brukermedvirkning bør 
derfor være enhetlig på tvers av helseforetak.» 
 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å etablere felles retningslinjer og 
enhetlig  praksis for brukermedvirkning på systemnivå for reg ionale helseforetak innen 1. 
juni 2015. Arbeidet forutsettes å skje i samarbeid med de regionale brukerutvalgene. 
 
I protokoll fra foretaksmøte mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale 
helseforetak 12. januar 2016 ble følgende oppdrag gitt:  
 
Sitat: 
«Punkt 3.2.4 Etablering av ungdomsråd 
Brukermedvirkning er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven og i helseforetaksloven. 
Regjeringen ønsker mer enhetlig praksis ved oppnevning av brukerutvalg og brukermedvirkning i 
styrene. Det er derfor stilt krav om etablering av felles retningslinjer for brukermedvirkning for 
regionale helseforetak og helseforetak. Det er ønskelig at retningslinjene også har bestemmelser 
om at alle helseforetak skal etablere ungdomsråd. 
 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om at det i felles retningslinjer for 
brukermedvirkning for regionale helseforetak og helseforetak tas inn bestemmelser om at 
alle helseforetak skal etablere ungdomsråd. 
 
Forslaget til retningslinjer, som skal være et felles minstemål for brukermedvirkning på 
systemnivå, er utarbeidet i samarbeid mellom de regionale helseforetakene og lederne i de 
regionale helseforetakenes brukerutvalg. 
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Følgende forståelse legges til grunn:  

1. Interregionale prinsipper for brukermedvirkning 
a. Prinsipp forstår vi i betydningen grunnsetning, som i en overordnet eller 

grunnleggende setning for tenkning eller handling med den hensikt å fremme 
brukermedvirkning. 

b. Prinsipper utgjør felles verdigrunnlag. Prinsippene gir brukerutvalgene rammer, 
verktøy å jobbe med, og mål å realisere. 
 

2. Felles retningslinjer for brukerutvalg 
a. Brukerutvalgene skal ha regler og retningslinjer som skal hjelpe alle til å jobbe mot 

samme mål. 
 

3. Regionale/lokale organisatoriske løsninger 
Retningslinjene skal være retningsgivende for arbeid i regionale brukerutvalg, 
brukerutvalg ved store universitetssykehus og mindre helseforetak Lokale tilpasninger vil 
være nødvendig for å ivareta ulike behov.   
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1. PRINSIPP FOR BRUKERMEDVIRKNING  
• Brukerutvalget skal representere alle pasienter og pårørende i helseforetakets 

virksomhetsområde. 
• Brukerrepresentantenes erfaringskompetanse er likeverdig med helsefaglig og administrativ 

kompetanse, og er relevant på alle nivå i helsetjenesten. 
• Én til to observatør(er) fra brukerutvalget, hvorav den ene er leder, møter i styremøtene med 

tale- og forslagsrett og har plass ved styrebordet. 
• Observatør(er) til styremøtet fra brukerutvalgene deltar på styreseminar på lik linje med 

øvrige styremedlemmer. 
• Helseforetaket skal legge til rette for brukermedvirkning: 

o Det skal skje gjennom at brukerrepresentanter gis reell innflytelse, og at 
brukerkompetansen blir benyttet ved planlegging, beslutning, gjennomføring og 
evaluering av helsetjenestene, samt i forskning i henhold til egne retningslinjer (vedlegg 
5). 

o Brukersynspunkt skal fremkomme i rapportering etter plan- og meldesystemet.  
(jf foretaksloven §34 og vedtekter for regionale helseforetak § 14). 

o Det skal etableres ungdomsråd ved alle sykehusforetak. Helseforetakene etablerer egne 
mandat og veileder for sine ungdomsråd.  

o Brukermedvirkning skal honoreres. 
 

 

2. RETNINGSLINJER FOR BRUKERUTVALG 

 

• Retningslinjene for brukermedvirkning på systemnivå vedtas i helseforetakenes styrer. 
• Styret i helseforetaket oppnevner brukerutvalgets medlemmer, samt leder og nestleder. 
• Antall medlemmer i brukerutvalget skal vedtas i styret.  
• Brukerutvalgets funksjonsperiode er to år  
• Medlemmer kan maksimalt oppnevnes for 3 perioder, til sammen 6 år.  
• Sammensetningen av brukerutvalget skal gjenspeile bredden i helseforetakets 

virksomhetsområde. 
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3. MANDAT FOR BRUKERUTVALG  

3.1. BRUKERUTVALG SKAL BIDRA TIL Å OPPNÅ 

• helsetjenester av god kvalitet uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial 
status, sykdom/diagnose og funksjonsnedsettelse. 

• god samhandling og gode helthetlige pasientforløp. 
• god medvirkning fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner. 
• samarbeid mellom brukerutvalg. 

3.2. BRUKERUTVALGET SKAL VÆRE 

• et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til 
pasienter og pårørende i virksomhetsområdet. 

• et forum for tilbakemelding fra pasienter og pårørende om generaliserte erfaringer 
innenfor helseforetakets ansvarsområde og oppgaver. 

• et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner. 

3.3. BRUKERUTVALGETS OPPGAVER ER Å: 
• Følge med og gi innspill til oppdrags- og styringsdokument som vedkommer 

pasienter og pårørende. 
• Bidra i helseforetakets mål- og strategiarbeid, hovedprosesser, forbedrings- og 

omstillingsprosesser og i øvrige faglige prosjekt, råd og utvalg i saker som 
angår tjenestetilbudet. 

• Holde seg orientert om styrets årshjul, styresaker av spesiell interesse for 
pasienter og pårørende og helseforetakets hovedprosesser og 
resultatoppnåelse.  

• Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.  
• Gi innspill og avgi uttalelse til helseforetakets årlige melding. 
• Lage årsrapport om egen virksomhet. 
• Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger.  
• Gi innspill til helseforetakets høringsuttalelser i relevante saker som angår 

tjenestetilbudet. 
• Møte på helseforetakets styremøter i henhold til pkt 1, kulepunkt to.  
• Gi innspill i relevante styresaker. 
• Foreslå brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg.  
• Bidra til oppfølging av pasient- og brukererfaringsundersøkelser. 
• Etter nærmere behov og avtale, arrangere og/eller delta i relevante 

konferanser og kurs. 
• Innhente informasjon fra og samarbeide med andre brukerutvalg, pasient- og 

brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter i kommunene. 
• Ha kontakt med bruker- og pasientombud og bidra til at årsrapportene følges 

opp. 
• Ha god kunnskap om Pasient- og brukerrettighetsloven og se til at den blir 

fulgt opp. 
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• Informere om brukerutvalget sin virksomhet. 
• Utvikle arbeidsform og evaluere egen virksomhet minst en gang i løpet av 

funksjonsperioden.  
• Avholde minst ett årlig møte mellom brukerutvalget og styret.  

 

4. ARENAER FOR BRUKERMEDVIRKNING 

4.1. MØTER 

Brukerutvalget skal innenfor budsjettrammen holde så mange møter som det selv 
mener er nødvendig for å gjennomføre oppdraget sitt. Møtene bør holdes i 
forkant av helseforetakets styremøte, slik at styresaker kan gjennomgås og 
eventuelt kommenteres. Det skal være dialog mellom brukerutvalget og 
helseforetaket i styresaker som er av spesiell interesse for brukerutvalget.  

Innkalling og saksliste sendes ut en uke før møtet.  

Hver region bør minst en gang i året arrangere møte mellom brukerutvalgene, evt. 
representanter for brukerutvalgene. 

Samarbeidet mellom ledere, nestledere og sekretærer i regionale brukerutvalg 
ivaretas i halvårlige møter, hvorav 1 av møtene i alle hovedsak er forbeholdt 
innspill til oppdragsdokumentet.  

4.2. DELTAKELSE I PLAN- OG PROSJEKTARBEID, RÅD OG UTVALG 

En viktig del av brukerutvalgets arbeidsoppgaver er å bidra med 
brukerkompetanse i prosjekt, råd og utvalg i form av deltakelse i arbeid- og 
styringsgrupper.  
 
Ved oppnevning kan det etter behov oppnevnes vararepresentant(er) for å sikre 
god brukermedvirkning.  
 
I tilfellet brukerutvalget selv ikke har kapasitet eller kompetanse til å stille 
ressurser tilgjengelig, kan utvalget henvende seg til representanter fra 
organisasjonene eller fra andre brukerutvalg i regionen. 

4.3. MØTER OG SEMINAR MED ANDRE PARTER 

Leder og nestleder i det regionale brukerutvalget deltar etter invitasjon på møter 
med Helse- og omsorgsdepartementet for å gi innspill til planer og 
styringsdokumenter. 

Ved øvrige invitasjoner til deltakelse med andre parter deltar den brukerutvalget 
utnevner. 
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5. BRUKERUTVALGETS SAMMENSETNING  

Ved oppnevning av nytt brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas 
Medlemmer i brukerutvalget skal selv ha erfaring som pasient- og/eller pårørende og ha 
tilknytning til foretakets opptaksområde. 

Antall medlemmer besluttes lokalt, bl.a. ut fra foretakets størrelse. Representantene er personlig 
oppnevnt av helseforetakets styre på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og 
organisasjonstilknytning.  
 
Det er opp til hver enkelt RHF/HF å bestemme behovet og omfang av vararepresentasjon til 
brukerutvalgene. 

Dette innebærer: 

• at sammensetningen av brukerutvalget skal gjenspeile bredden i helseforetakets 
virksomhetsområde vanligvis gjennom balansert representasjon fra somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

• at pårørendeperspektivet med særlig vekt på foreldre til syke barn, samt at eldre, barn 
og unge og etniske minoriteter er representert. 

• at alminnelige prinsipper for kjønnsmessig representasjon ivaretas.  
• at aldersmessig og geografisk representasjon søkes ivaretatt  

• at både små og store organisasjoner skal være representert, slik at utvalget totalt sett 
har en god forankring i en bredde av organisasjoner.  

• at sammensetting av utvalgene skal speile befolkningen. 

5.1. NOMINASJON 

 
FFO, SAFO, Pensjonistforbundet, Kreftforeningen og organisasjoner som representerer 
brukere fra virksomheter innen TSB inviteres til å foreslå kandidater.  

Hvert foretak fastsetter antallet hver organisasjon skal foreslå, og det må gjøres kjent at 
organisasjonene må foreslå flere kandidater enn de kan påregne å få inn i utvalget. 
 

5.2. OPPNEVNING 

RBU/BU velges etter forslag fra organisasjonene med bakgrunn i kriterier fastsatt av 
RHF/HF-styret.  
 
Bakgrunnssjekk gjennom intervju og innsendt informasjon fra hver foreslått kandidat danner 
grunnlaget for utvelgelsen  

Dersom innkomne forslag ikke tilfredsstiller kravene kan andre organisasjoner forespørres. 
 

Leder og nestleder i RBU/BU velges/utnevnes av styrene i RHF/HF-ene etter innstilling fra 
adm. direktør. 
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Ved oppnevning av nye brukerutvalg har helseforetakene ansvar for å gi grunnleggende 
opplæring om helseforetakene og deres hovedoppgaver, lover og rettigheter, styrings- og 
finansieringssystem, pasientsikkerhet og brukerutvalgets rolle. Brukerutvalgene skal gjennom 
planmessig kompetanseutvikling og systematisering av egne og andres erfaringer bidra til 
forbedring. 

5.3. ARBEIDSUTVALG 

Det kan etableres arbeidsutvalg, minimum bestående av leder og nestleder, som skal ha 
særskilt ansvar for å forberede sakslister til utvalgsmøtene, samt sikre brukermedvirkning 
i aktuelle saker mellom ordinære møter i brukerutvalget. Mandat for arbeidsutvalget 
utarbeides og vedtas av brukerutvalget.  
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6. ARBEIDSFORM OG ADMINISTRASJON AV BRUKERUTVALGET 

Det skal sikres en god arbeidsform i og tilstrekkelig sekretariatsfunksjon for 
brukerutvalget.  

o Brukerutvalgets møter ledes av brukerutvalgets leder eller nestleder. 
o Helseforetaket skal sørge for sekretærfunksjon og at sakene blir tilstrekkelig  

opplyst for behandling i brukerutvalget. 
o Brukerutvalget skal sette opp årlig møteplan.  
o Brukerutvalget forelegges rullert oversikt over årsplaner for styret og  

planleggings- og rapporteringsarbeidet i helseforetaket som grunnlag for egen  
årsplan. 

o Brukerutvalgets møter er i utgangspunktet åpne, men utvalgets leder eller  
dennes stedfortreder kan beslutte at møtet skal lukkes der det foreligger et  
saklig behov for dette.  

o Administrasjonen, utvalgets leder og øvrige medlemmer kan foreslå saker til  
utvalget. 

o Helseforetaket møter i brukerutvalget med administrerende direktør og/eller  
administrerende direktørs representant. 

o Forslag til protokoll godkjennes av utvalgets leder og publiseres umiddelbart  
på helseforetakets nettside. Protokoll godkjennes i brukerutvalgets  
påfølgende møte.  

o Brukerutvalget uttaler seg i media gjennom leder eller annet medlem etter  
avtale med leder. 
 

7. KOMPETANSE   

 
Det er en forutsetning at brukerrepresentantene har god brukerkompetanse, og opplæring i 
brukermedvirkning skjer først og fremst i regi av organisasjonene. 
Helseforetaket skal ved oppnevning av nytt brukerutvalg gi grunnleggende opplæring om 
helseforetaket og deres hovedoppgaver, lover og rettigheter, styrings- og finansieringssystem samt 
klargjøre forventninger til brukerutvalget sin rolle.  
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8. FORVENTINGER TIL MEDLEMMER I BRUKERUTVALG 

Medlemmer i brukerutvalg skal:  

• prioritere møter og andre oppgaver de tar på seg som medlem i brukerutvalget, og sette seg 
inn i sakene som skal behandles.   

• holde seg oppdatert om helseforetakets virksomhet. 
• ha et avklart forhold til egne brukererfaringer. 
• bidra til et godt samarbeidsklima i brukerutvalget, og til et godt samarbeid med 

helseforetaket. 
• holde kontakt med egen organisasjon og nettverk. 
• følge helseforetakets etiske retningslinjer. 

 

9. HABILITET OG KONFIDENSIALITET 

Brukerutvalget er et viktig organ i helseforetaket, og vil i kraft av sin rolle få tilgang til 
informasjon av sensitiv karakter og kunne påvirke beslutninger som angår andre helseforetak, 
private aktører og andre interessenter. 

Forvaltningslovens regler for habilitet gjelder også for medlemmer i brukerutvalg.  

Medlem i brukerutvalg skal ikke samtidig være involvert i virksomheter med forretningsmessige 
interesser i regionale helseforetak/helseforetak. 
Medlem i brukerutvalget skal ikke samtidig være ansatt i helseforetak. 

Medlem i BU skal som hovedregel ikke være medlem ved andre brukerutvalg i regionen. 

10. ØKONOMI 

Brukerutvalgets budsjett vedtas av helseforetaket i forbindelse med helseforetakets årlige 
budsjettbehandling.  
 
Det er opp til hver enkelt RHF til å fastsette økonomiske rammer for brukermedvirkning og 
godtgjørelse til brukerutvalgene i RHF-et og underliggende HF. 
 
Økonomiske rammer og honorering av ungdomsrådene fastsettes av det enkelte HF. 
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VEDLEGG 1 – UTTREKK FRA LOVER OG VEDTEKTER 

Uttrekk fra Lov om helseforetak 
§34. Årlig melding om virksomheten mv. i regionalt helseforetak  
Regionalt helseforetak skal hvert år utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet 
som forelegges departementet. Meldingen skal også omfatte de helseforetak som det regionale 
helseforetaket eier.  
Meldingen skal blant annet redegjøre for virksomheten i det foregående år, herunder skal det 
redegjøres for gjennomføringen av krav departementet har stilt til virksomheten. Meldingen skal 
inneholde en plan for virksomheten i de kommende år.  
 Nærmere regler om meldingens innhold og frist for å forelegge den for departementet fastsettes i 
vedtektene.  
§ 35. Pasienters og andre brukeres innflytelse  

Regionalt helseforetak skal sørge for at representanter for pasienter og andre brukere blir hørt i 
forbindelse med utarbeidelse av plan i henhold til § 34 annet ledd annet punktum.  
Regionalt helseforetak skal sørge for at virksomheter som yter spesialisthelsetjenester og andre 
tjenester som hører naturlig sammen med dette, etablerer systemer for innhenting av pasienters 
og andre brukeres erfaringer og synspunkter.   
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Uttrekk fra vedtekter for de regionale helseforetak (likelydende i alle regioner) 
  
§ 14 Medvirkning fra pasienter og pårørende  

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet 
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.  
Styret skal også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og 
innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av 
tjenestene.  

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som 
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med 
planleggingen og i driften av virksomhetene. Det skal fremgå av oversendelsen av årlig melding at 
brukerutvalg har fått forelagt meldingen før denne sendes departementet, jf. § 15. (…) 
§ 15 Melding til departementet  

Styret skal innen den 15. mars hvert år sende en melding til departementet som omfatter styrets 
plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Plandokumentet skal være 
av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift 
innenfor de rammebetingelser som er gitt av staten som eier og helsemyndighet. Denne delen av 
plandokumentet vil inngå i vurderings-grunnlaget for behandlingen av de enkelte års 
statsbudsjett.  
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse 
av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen 
på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten 
og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.  
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser 
som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for bevilgninger, er fulgt opp. Rapporten skal også 
vise virksomhetens utvikling i forhold til det regionale foretakets plandokument. 
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VEDLEGG 2 - TAUSHETSERKLÆRING 

Taushetserklæring for brukerutvalgets representanter. 
Forvaltningslovens taushetspliktsregler gjelder for enhver som ”utfører tjeneste eller arbeid” for 
et forvaltningsorgan. Det følger av helseforetaksloven § 5 at forvaltningsloven gjelder for 
helseforetakenes virksomhet. Det legges til grunn at brukerrepresentanters deltakelse i 
brukerutvalg m.v. innebærer utførelse av en tjeneste for et helseforetak/regionalt helseforetak, 
slik at forvaltningslovens taushetspliktsregler kommer til anvendelse.  
Det følger av forvaltningsloven § 13 at ”enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et 
forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse 
med tjenesten eller arbeidet får vite om: 

1. noens personlige forhold, eller 
2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil 

være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som 
opplysningen angår.” 

Jeg er oppmerksom på at taushetserklæringen også gjelder etter at jeg har sluttet i brukerutvalget. 
Jeg er kjent med at overtredelse av disse bestemmelsene kan medføre straffeansvar etter 
Straffelovens § 121. 
I saker der det kan være tvil om i hvilken utstrekning opplysninger og dokumenter kan diskuteres 
fritt, skal brukerutvalget selv/medlemmet selv ta dette opp med oppdragsgiver.   
 
 
Undertegnede forplikter seg til å overholde den lovbestemte taushetsplikten om forhold 
jeg blir kjent med i min tjeneste som brukerrepresentant i brukerutvalget. 
 
Sted/dato                                           Underskrift  
………………………………………….             …………………………………… 
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VEDLEGG 3 - OPPNEVNINGSBREV 

Forslag til brev vedlegges 
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VEDLEGG 4 – VEILEDER FOR UNGDOMSRÅD 

 
 Akershus Universitetssykehus – «Ungdomsråd i helseforetak:  Hvorfor og hvordan?» 
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VEDLEGG 5 – RETNINGSLINJER FOR BRUKERMEDVIRKNING I 
FORSKNING 
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Ungdomsråd i helseforetak
Hvorfor og hvordan? 
 Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning
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Hvorfor ungdomsmedvirkning?

Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt og internasjonalt nivå. 
Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem1. Bruker-
medvirkning i helseforetak er også lovfestet i Norge2. Likevel vet vi at ungdom i stor grad 
ikke er inkludert i de ordinære kanalene for brukermedvirkning i helseforetak3. Også Barne-
ombudet påpeker at det mangler strukturer for god ungdomsmedvirkning4. Ungdom er en 
egen pasientgruppe i en sårbar livsfase, og trenger et eget forum for å kunne formulere og 
formidle sine synspunkter og innspill til helsetjenesten. Det er derfor avgjørende å legge til 
rette for at ungdom som brukergruppe kan påvirke utformingen av helsetjenester, slik at 
pasienttilbudet til gruppen blir best mulig. Å legge til rette for ungdomsmedvirkning bidrar 
også til ansvar for egen helse og mer ungdomsvennlige helsetjenester.

•	 Ungdomsrådet	skal	bidra	til	å	sikre	god	brukermedvirkning	for	ungdom	ved	helse	
 foretaket – på ungdoms premisser.
•	 Ungdomsrådet	skal	fremme	synspunkter	og	saker	som	kan	bidra	til	å	forbedre	pasient-	
 tilbudet for unge brukere.

1 FNs konvensjon om barnets rettigheter, Artikkel 12. Hentet fra: https://lovdata.no/lov/1999-05-21-30. 
2 Lovdata 09.09.15. Hentet fra: https://lovdata.no/lov/2001-06-15-93. 
3 Rambøll 2012, Rapport IS 2044, Helsetilbud til ungdom og unge voksne, på oppdrag fra Helsedirektoratet.  
4 Barneombudets fagrapport 2013 – Helse på barns premisser.
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Reell medvirkning 

God ungdomsmedvirkning kjennetegnes ved at ungdom har anledning til å påvirke saker som 
angår dem. Det er viktig å sikre at ungdomsrådet ikke bare blir et samtaleforum, men faktisk 
fører til endring i saker som er aktuelle for ungdommene. Om ungdom ikke har mulighet til å 
påvirke faktiske beslutninger, kan det bidra til en følelse av avmakt.

Ungdomsråd ved helseforetak må derfor sikres reell innflytelse. For å få til dette må 
ungdomsrådet få en formell posisjon i helseforetakets organisering, med definerte rutiner for 
oppfølging av ungdomsrådets vedtak. Det bør også være en tett dialog mellom ungdomsråd, 
brukerutvalg og ledelsen i helseforetaket, for å sikre muligheten til å komme med innspill på 
saker som er av interesse for ungdomsrådet.

Tradisjonelle møter kan være krevende å delta i, og forberede seg til, også for voksne. God 
ungdomsmedvirkning forutsetter derfor at arbeidsmetoden tilpasses ungdommens behov. 
Møter i og med ungdomsrådet bør ha en form og prosess som skaper gode rammer for trygg 
meningsutveksling. Målet er ikke at alle er enige, men at ulike synspunkter og perspektiver 
kommer på bordet og blir diskutert.

•	 Ungdomsrådet	må	likestilles	med	brukerutvalg	når	det	kommer	til	å	bli	hørt	og	
 inkludert i alle prosesser som omhandler tilbud til unge brukere ved helseforetaket. 
•	 Ungdomsrådet	skal	ha	reell	innflytelse	på	system-	og	tjenestenivå,	ved	alle	relevante	
 enheter i helseforetaket.
•	 Arbeidet	i	ungdomsrådet	må	tilrettelegges	medlemmene,	og	ta	i	bruk	inkluderende	
 og kreative metoder etter behov.
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Representasjon 

Medlemmer av ungdomsrådene sees på som representanter for unge brukere ved 
helseforetaket. Det er viktig at ungdomsrådet ivaretar et helhetlig brukerperspektiv, og 
ikke representerer sær- og/eller personinteresser. For å sikre et helhetlig brukerperspektiv 
i ungdomsrådets arbeid, og reell mulighet til medvirkning for alle unge brukere ved helse-
foretaket, må unge brukere selv kunne påvirke hvem som skal representere dem. Dette kan 
for eksempel gjøres ved å invitere brukerorganisasjonene for ungdom til å nominere kan-
didater til ungdomsrådet, eller ved å arrangere en ungdomssamling ved helseforetaket hvor 
medlemmene av ungdomsrådet velges.

Norske brukerorganisasjoner for ungdom organiserer godt over 25 000 medlemmer, og sitter 
på mange ulike brukererfaringer og stor kompetanse om utfordringer i det norske helse-
vesenet. Brukerorganisasjonene har også erfaring med å jobbe med et helhetlig perspektiv, 
og representere bredden av brukere på sitt felt. Å samarbeide med brukerorganisasjonene 
ved å be om nominasjoner til ungdomsrådet kan derfor bidra til å lette rekrutteringsarbeidet 
og sikre et representativt ungdomsråd.

Samtidig som det er viktig å sikre representasjon i ungdomsrådet, er det ønskelig at 
ungdomsrådet har egne erfaringer med helseutfordringer. Eksisterende ungdomsråd har god 
erfaring med representanter som har konkret erfaring fra helseforetaket og er mellom 12 og 
25 år. I invitasjonen til nominasjoner kan helseforetaket definere ønsket erfaring og 
kompetanse hos medlemmene i ungdomsrådet.

•	 Brukerorganisasjoner	for	ungdom	må	inviteres	til	å	nominere	kandidater	til	ungdomsrådet.
•	 Ungdomsrådet	bør	ha	en	bred	representasjon	av	kultur,	kjønn,	diagnoser	og	erfaring		
 fra ulike enheter ved helseforetaket.
•	 Medlemmene	av	ungdomsrådet	bør	være	mellom	12	og	25	år	
•	 Helseforetaket	kan	stille	krav	til	at	kandidater	til	ungdomsrådet	har	erfaring	som	pasient.
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Selvstyre og medbestemmelse 

Ungdom vet selv best hvor skoen trykker. Ungdomsrådet må derfor selv kunne løfte frem 
saker som er av interesse for unge brukere ved helseforetaket. Dette er spesielt viktig da det 
kan være vanskelig å vurdere hva som er relevante saker for ungdom. Helseforetakets praksis 
for hvilke saker som presenteres for andre brukerutvalg kan benyttes i arbeidet med ungdoms-
rådet, slik at ungdomsrådet kan bestemme hvilke saker de ønsker å jobbe med.

Ulike ungdomsråd vil ha ulik dynamikk avhengig av medlemmenes sammensetning. For at 
ungdomsrådet skal få mest ut av sine ressurser, er det viktig at medlemmene selv kan 
bestemme hvordan ungdomsrådet skal organisere arbeidet, og hvem de eventuelt vil ha som 
sin leder og nestleder. 

Ungdomsrådet må være tilgjengelig for innspill fra unge brukere. Unge brukere ved helse-
foretaket har mange erfaringer som kan bidra til å forbedre tjenestetilbudet, og det er viktig 
å jobbe aktivt for å innhente disse. Hvordan ungdomsrådet skal sikre kontakt med unge 
brukere bør bestemmes av rådet selv, basert på hva som anses som relevante kontakt- og 
kommunikasjonsformer til enhver tid.

•	 Ungdomsrådet	må	ha	anledning	til	å	sette	en	selvstendig	agenda	og	løfte	frem	saker		
 som er viktige for unge brukere ved helseforetaket.
•	 Ungdomsrådet	bør	konstituere	seg	selv,	og	selv	bestemme	hvordan	de	vil	organisere	
 arbeidet.
•	 Ungdomsrådet	må	sikre	god	tilgjengelighet	for	henvendelser	fra	unge	brukere.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 65



7

Opplæring

God ungdomsmedvirkning forutsetter at medlemmene i ungdomsrådet kjenner sin rolle og 
sitt mandat, og vet hvordan de kan jobbe med saker og påvirke aktuelle beslutningstakere. 
Ungdomsrådet må derfor få opplæring i helseforetakets arbeid, og hvordan ulike beslutninger 
blir fattet. Slik opplæring bør ha fokus på hva som er ungdomsrådets oppgave, og hvordan 
man kan sikre god kommunikasjon med helseforetakets ledelse for å fremme sine saker. 
Opplæringen av ungdomsrådet må skje på ungdoms premisser, ikke i eksisterende 
brukerutvalgskurs for voksne.

Ungdom har som regel mindre erfaring med arbeid i utvalg og råd og kan være usikre i rollen 
som rådsmedlem. Å skape et inkluderende miljø med rom for uenighet er derfor viktig for 
at ungdomsrådet skal fylle sin rolle. Ungdomsrådet bør få anledning til å bli godt kjent med 
hverandre, slik at terskelen for meningsutveksling senkes. Dette kan gjøres ved å skape 
uformelle møter mellom rådets medlemmer, for eksempel i en opplærings- og oppstartshelg i 
starten av perioden, for å bli kjent med rollen og hverandre.

•	 Ungdomsrådets	medlemmer	må	gis	opplæring	i	sin	rolle	og	mulighet	for	påvirkning.
•	 Ungdomsrådets	medlemmer	må	få	anledning	til	å	bli	kjent	med,	og	bli	trygge	
 på hverandre. 
•	 Opplæringen	av	ungdomsrådet	må	være	tilpasset	ungdom,	både	med	tanke	på	form,	
 tidspunkt og sted.
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Tilrettelegging

Strukturer for ungdomsmedvirkning ved helseforetak må være tilpasset ungdom og deres 
hverdag. Ungdomsrådets aktivitet vil derfor typisk finne sted utenom normal arbeidstid. For 
at ungdomsrådet skal ha anledning til å gi innspill på saker i helseforetaket må det legges til 
rette for at medlemmene kan delta på egne premisser. Dette innebærer at helseforetaket må 
sette av tilstrekkelige ressurser for å legge til rette for arbeidet i ungdomsrådet. 

Den viktigste ressursen for ungdomsrådet er en engasjert og tilgjengelig koordinator. 
Koordinatoren har ansvar for å forberede møter i ungdomsrådet, oppdatere ungdomsrådet 
om pågående beslutningsprosesser, og være et bindeledd til ledelsen i helseforetaket. 
Koordinatoren er ambassadør og kontaktperson for ungdomsrådet, og kritisk for å sikre at 
ungdomsrådets saker og beslutninger blir kjent og følges opp.

Deltakelse i ungdomsrådet fører til at medlemmene har mindre tilgjengelig tid til andre 
aktiviteter, som deltidsjobb, frivillig arbeid eller fritidsaktiviteter. Praksis for andre bruker-
utvalg er at medlemmene kompenseres for tidsbruk og utgifter. Medlemmer av ungdomsråd 
må gis godtgjøring for tid og reiseutgifter.

•	 Ungdomsrådet	må	ha	en	koordinator	som	kan	legge	til	rette	for	ungdomsrådets	arbeid.
•	 Helseforetaket	må	sette	av	egne	midler	til	ungdomsrådets	aktivitet.
•	 Ungdomsrådets	møter	og	aktiviteter	må	legges	på	tidspunkt	som	passer	for	ungdom.
•	 Ungdomsrådets	koordinator	bør	ha	formell	myndighet	i	helseforetaket,	med	mulighet		
 til å delta på aktuelle møter for å følge opp og promotere ungdomsrådets arbeid.
•	 Medlemmer	i	ungdomsrådet	må	motta	godtgjørelse	for	sitt	arbeid.
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Koordinator

For at unge pasienter skal kunne bidra med reell brukermedvirkning, er det behov for tilrette-
legging av metode og arbeidsform. En god og engasjert koordinator er et viktig suksess-
kriterie for ungdomsrådet. 

Koordinatoren sørger for daglig drift av ungdomsrådet og er et viktig bindeledd både internt og 
eksternt. Vedkommende har ansvar for å forberede og presentere aktuelle saker til ungdoms-
rådet på en god måte. Koordinator bør derfor ha kjennskap til egnet metodikk tilpasset alders-
gruppen. Dersom ungdomsrådet er invitert til å holde en presentasjon i møter, seminarer 
eller andre arrangement, bør koordinator støtte ungdommene pedagogisk i deres formidling 
til publikummet. Videre bistår og støtter koordinatoren ungdomsrådets leder og nestleder i 
deres funksjoner, og organiserer valget av nye medlemmer. Akershus universitetssykehus har 
valgt å ha to koordinatorer, som henholdsvis representerer somatikk/habilitering og psykisk 
helsevern.

•	 Koordinatoren	har	ansvar	for	den	daglige	driften	av	ungdomsrådet.
•	 Koordinatoren	organiserer	intern	og	ekstern	kommunikasjon	og	formidling	fra	
 ungdomsrådet.
•	 Koordinatoren	sørger	for	egnede	arbeidsformer	og	metodikk	tilpasset	aldersgruppen.
•	 Koordinatoren	sørger	for	møteplan,	innkalling,	sakslister	og	forberedelse	av	saker,	
 og skriver referat og/eller protokoll fra ungdomsrådets møter.
•	 Koordinatoren	bistår	ungdomsrådets	leder/nestleder	i	deres	funksjoner.
•	 Koordinatoren	organiserer	valget	av	nye	medlemmer	til	ungdomsrådet.
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Sjekkliste for oppstart av ungdomsråd

Denne brosjyren har presentert viktige prinsipper for ungdomsråd ved helseforetak. Disse 
prinsippene skal bidra til å sikre reell brukermedvirkning fra unge brukere. Når man står over-
for oppstart av ungdomsråd, kan det likevel være vanskelig å vite hvor man skal begynne for 
å komme i gang med arbeidet For å forenkle arbeidet med opprettelsen av ungdomsråd ved 
nye helseforetak inkluderer denne brosjyren en sjekkliste for oppstart. Sjekklisten er basert 
på erfaringer ved eksisterende ungdomsråd.

Sjekkliste

Definer ungdomsrådets plass i helseforetakets organisasjonsstruktur. Et godt samarbeid  
med helseforetakets ledelse og andre brukerutvalg er viktig for å sikre god medbestem-
melse. Forankring i helseforetakets ledelse kan sikres ved å avklare hvordan ungdoms-
rådets arbeid er tenkt å følges opp. Det kan også være lurt å utpeke en kontakt person i 
ledelsen.

Kartlegg aktuelle kandidater til ungdomsrådet. Etterspør nominasjoner fra bruker-
organisasjoner for ungdom5. Kartleggingen kan også brukes til å be om innspill på hva 
som er viktige saker for unge brukere ved helseforetaket akkurat nå.

Arranger en ungdomssamling ved helseforetaket! Ungdomssamlingen kan brukes til å 
sette fokus på unge brukeres erfaringer ved helseforetaket. Valg av ungdomsråd kan 
også finne sted på ungdomssamlingen om ønskelig.

5 En oversikt over brukerorganisasjoner for ungdom finnes på:  

 http://www.ungefunksjonshemmede.no/om-oss/medlemsorganisasjoner. 
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Oppnevn en koordinator for å strukturere og ivareta arbeidet i ungdomsrådet. Koordinatoren 
må være forberedt på å gjennomføre møter utenom normal arbeidstid, når ungdomsrådets 
medlemmer i hovedsak har anledning til å delta.

Sørg for god opplæring av det nye ungdomsrådet! En helgesamling kan være en god måte 
for medlemmene i ungdomsrådet å bli kjent med, og bli trygge på hverandre. Opplæringen 
bør bestå av en introduksjon til ungdomsrådets rolle og mandat, og viktige saker ved 
sykehuset.

Lag en møteplan for ungdomsrådets arbeid i året som kommer, hvor møtene er lagt til 
tidspunkt som passer for ungdomsrådets medlemmer. Representanter fra andre bruker-
utvalg, og helseforetakets ledelse, kan inviteres for å informere om aktuelle saker på 
møtene om ønskelig.

Ta i bruk ulike metoder i gjennomføringen av ungdomsrådets møter. Medlemmene kan selv 
bestemme hvordan de vil arbeide. Kreative og deltakende metoder er å anbefale. Sosiale 
medier og internett kan også tas i bruk for å diskutere saker mellom møtene.

Sørg for at det ungdomsrådet har bestemt blir fulgt opp av helseforetakets ledelse. 
Ungdomsrådet bør motta jevnlige tilbakemeldinger på hvilke tiltak helseforetaket 
tenker å iverksette for å følge opp ungdomsrådets innspill. 
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Om prosjektet

«Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak?» er et samarbeidsprosjekt 
mellom Unge funksjonshemmede og Akershus universitetssykehus, støttet av 
Helsedirektoratet. Formålet er å sikre bedre tilpassede helsetjenester for ungdom 
gjennom styrket brukermedvirkning. Målet er å bidra til velfungerende ungdomsråd i 
helseforetak.

Prosjektet består av denne veilederen og et e-læringsprogram. I e-lærings-
programmet finner du intervjuer med mange av de aktørene som har erfaring med 
og kompetanse på ungdomsråd og brukermedvirkning. Programmet er tilgjengelig 
fra www.ungdomsmedisin.no.

Retningslinjene i denne veilederen er utviklet med bakgrunn i innspill fra medlemmer 
og koordinatorer av eksisterende ungdomsråd, brukerrepresentanter fra Unge 
funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner, og Barneombudet. 

For mer informasjon om brukermedvirkning, og oversikt over brukerorganisasjoner 
for ungdom, se www.ungefunksjonshemmede.no.
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Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 77-2016 Brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg  

    – oversikt til gjennomgang 
 
Innledning/bakgrunn 
Oppnevning av brukerrepresentanter til ulike prosjekter, råd og utvalg følger ikke 
virkeperioden til det Regionale brukerutvalg. Enkelte av oppnevningene har heller ikke 
utløpstid.  
 
Problemstillinger 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF (RBU) ble oppnevnt for en toårsperiode fra 6. 
april 2016. Det er ønskelig med en gjennomgang av oversikten over 
brukerrepresentanter i ulike prosjekter, råd og utvalg for å sikre at arbeidet i de ulike 
utvalgene blir ivaretatt av representanter med utspring eller på fullmakt fra nåværende 
RBU.  
 
Videre må kontaktpersoner oppnevnes for de brukerrepresentanter som ikke sitter i 
RBU, jf. RBU-sak 95-2012Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg, fagråd m. m. – 
informasjonsflyt, vedtakets punkt 2 om oppnevning av kontaktpersoner for 
brukerrepresentanter som ikke er medlemmer av RBU. 
 
Vedlagte oversikt viser brukerrepresentasjon i ulike råd og utvalg, oppdatert etter RBU-
møte 14. september 2016. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar den samlete oversikten over hvilke 

brukerrepresentanter som er oppnevnt til ulike råd og utvalg til orientering. 
 
2. RBU har gjennomgått oversikten over brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg og 

foretatt følgende endringer:  
a. …………………. 
b. …………………. 
c. …………………. 

 
Bodø, den 10. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Oversikt over brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg,  

oppdatert etter RBU-møte 14. september 2016 
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Brukerrepresentanter i fagråd, referansegrupper, prosjektgrupper og ulike utvalg – 26. september 2016 

 
 

Utvalg/råd/referansegruppe Representant Kontaktperson 
RBU 

Oppnevnt 
av/dato 

Virketid 

Styret  Pasientreiser  ANS  
Fra juni 2015 – 2017 
(Nasjonal oppnevning) 

Werner Johansen,  RBU, Observatør 
Mildrid Pedersen, RBU, vara- 
observatør 

  Juni 2015-  
juni 2017 

Nasjonal kompetansetjeneste for 
inkontinens og bekkenbunnsykdommer 
 

Trine Norvåg, Tromsø 
trine_norvaag@hotmail.com  

Asbjørn 
Larsen 

10.sept. 2014 
RBU 

 

Samarbeidsorganet med de to 
universitetene i regionen (USAM)  

Werner Johansen (observatørstatus) 
Vara: Mildrid Pedersen 

 RBU –  
4. desember 
2013 

Oppnevning for perioden 2014-
2015 
 

Tildelingsutvalget – (tildeling av 
forskningsmidler på oppdrag fra Helse 
Nord RHF) 
 

Mildrid Pedersen, RBU 
(observatørstatus) 
Vara: Werner Johansen, RBU 

 RBU –  
4. desember 
2013 

Oppnevning for perioden 2014-
2015 
 

HELSEFORSK  komité for prioritering av 
forskningsprosjekter 

Jørgen Dahl  RBU- 
10. september 
2014 

 

Regionalt fagnettverk for bruker og 
pårørendes erfaringskompetanse og 
brukermedvirkning innen psykisk helse og 
rus i Helse Nord 
 

Åse Almås Johansen  RBU- 
23. oktober 
2014 

 

Styringsgruppe - Regional inntektsmodell for 
psykisk helse og rus - gjennomgang og 
oppdatering,  
 

Asbjørn Larsen  RBU – 
21. januar 2015 

 

Helse Nords forskningsmidler - 
tildelingsutvalg 2015-2016 

Mildrid Pedersen  RBU – 
21. oktober 
2015 
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Utvalg/råd/referansegruppe Representant Kontaktperson 
RBU 

Oppnevnt 
av/dato 

Virketid 

Helsetjenester for eldre Kari Sletten og Else Marie Isaksen  RBU 
14. september 
2016 

I planperioden 

FAGRÅD     
Regionalt fagråd for hjerneslag i Helse 
Nord  

Geir Mikalsen, Landsforeningen for 
Slagrammede (LFS) 
 

kontakt 1. august 2013 Januar 2013 – desember 2016 

Regionalt fagråd radiologi i Helse Nord 
RHF.  

Asmund Hansen,Pensjonistforbundet 
 
ogunhan@online.no 

Jørgen Dahl  1.mars 2013 –  
1. mars 2016 

Regionalt fagråd for ortopedi i Helse 
Nord RHF 

Mildrid Pedersen, RBU 
 

kontakt RBU –  
14. mai 2014 

Jan 2014- des. 2017 

Regionalt fagråd for gynekologi og 
fødselshjelp  

Randi Nilsen, Harstad  RBU –  
14. mai 2014 

Jan 2014 - Desember 2015 

Regionalt fagråd psykisk helse for voksne 
i Helse Nord  

Åse Almås Johansen, RBU kontakt  1.8.2012 - 31.07.2015 

Regionalt fagråd tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) i Helse Nord. 

Asbjørn Larsen, RIO   1.8.2012 - 31.07.2015 

Regionalt fagråd for diabetes Nina Skille,  Norges Diabetesforbund –  kontakt 1.08.2012 1.8.2012 - 31.07.2015 
Regionalt fagråd for geriatri Aud Fyhn, RBU  Alvhild Marie 

Yttergård 
RBU – 
13. mars 2013 

T.o.m. 31.12.2014 

Regionalt fagråd for rehabilitering Harry Nøstvik, RBU Gunn Strand 
Hutchinson 

RBU –  
13. februar 
2013 

Januar 2013 – desember 2016 

Regionalt fagråd for intensivmedisin Bjørn Helge Hansen, RBU, LHL 
Nordland 

 RBU – 
8. mai 2013 

Januar 2013 – desember 2016 

Regionalt fagråd nyremedisin Per Nordnes, Rognan, 
Landsforeningen for nyrepasienter og 
transplanterte  

kontakt RBU –  
13. februar 
2013 

Januar 2013 – desember 2016 

Regionalt fagråd lungemedisin, Nina Danielsen, Kirkenes. NAAF Nord  RBU –  
13. februar 
2013 

Januar 2013 – desember 2016 

Oppdatert 10.10.2016 
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Utvalg/råd/referansegruppe Representant Kontaktperson 
RBU 

Oppnevnt 
av/dato 

Virketid 

Regionalt fagråd revmatologi 
 

Mildrid Pedersen, RBU kontakt RBU-AU  
25. februar 2015 

1.januar 2015  - 31.desember 
2017. 

Regionalt fagråd for øyefaget Ernly Eriksen Gunn Strand 
Hutchinson  

RBU 
20. januar 2016 

 

Regionalt fagråd for hudfaget Else Marie Isaksen   RBU 
18. mai 2016 

1. april 2016 til 1. april 2019.  
 
 

Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, 
smittevern og mikrobiologi 

Jørgen Dahl  RBU 
18. mai 2016 

1. juni 2016 til 1. juni 2019 

Regionalt fagråd akuttmedisin Bjørn Helge Hansen   RBU 
14. sept 2016 

30. juni 2019 

Regionalt fagråd psykisk helsevern barn og 
unge 

Arne Ketil Hafstad  RBU 
8. juni 2016 

 

Regionalt fagråd for habilitering Asbjørn Larsen  RBU 
8. juni 2016 

 

 

Oppdatert 10.10.2016 
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Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 78-2016 FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, implementering - oppfølging av 

RBU-sak 54-2016, sak B 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 79-2016 Årsplan 2017 for Regionalt brukerutvalg i 

Helse Nord RHF 
 
 
Innledning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF (RBU) 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 RBU 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 2017 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Årsplan 2017 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
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Vedlegg RBU-sak ad. Årsplan 2017 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
 

Saker til behandling i RBU Når Info 
Styremøter fremover i hvert RBU-

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

Tilskudd til brukerorganisasjonene Februar 2016 Brukerorganisasjonene mottar årlig tilskudd, etter søknad, fra Helse 
Nord RHF – tildelingen skjer administrativt, men RBU-AU gir råd i 
tildelingen. 

Oppdragsdokumentet 
Oppdragsdokument 2017 – siste 
gjennomgang  
 
 
 
Oppdragsdokument 2018 – første 
gjennomgang 
 

 
FEB 2016 
 
 
 
 
NOV 2016 
 

 
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. 

Tertialrapporter 2017 etter styrets 
behandling  
AUG og NOV 
2017 

 

RBU-budsjett 2017 FEB 2017  
Budsjett 2018 
– første gjennomgang av plan og 
premisser, plan 2018-2021, inkl. 
rullering av investeringsplan 
 
Budsjett 2018 – plan og premisser 
 
Konsolidert budsjett 2018 

 
JUN 2017 
 
 
 
OKT/NOV 2017 
 
JAN 2018 
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Saker til behandling i RBU Når Info 
Årlig melding 2016 MAR 2017 Rapportering på Oppdragsdokument fra HOD for 2015 
Møteplan 2018 JUN 2017  
Regional Brukerkonferanse 2017 MAR 2017 • Konferansen avholdes 12. og 13. oktober 2017 i Bodø 

• Avklaring av aktuelle temaer 
• Nedsette en programkomité   

Årsplan for RBU OKT 2017  
Felles møte mellom RBU og BU-
lederne 

NOV 2017 Avholdes én gang i året. 
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Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    I. M. Jakobsen, 75 51 29 00  Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 80-2016 Nasjonal behandlingstjeneste for avansert 

trombocyttimmunolog - oppnevning av 

brukerrepresentant i referansegruppen 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Denne saken gjelder oppnevning av brukerrepresentant til referansegruppen for 
Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, da det er ønskelig å styrke referansegruppen 
med en brukerrepresentant. 
 
Behandlingstjenesten utfører påvisning, identifisering og kvantifisering av både auto- 
og allo-antistoffer mot trombocytter, samt typebestemmelse av trombocyttspesifikke 
antigener. Tjenesten bidrar med rådgivning i forbindelse med diagnostikk og 
behandling av immunbetingede trombocytopenier, og kan skaffe forlikelige 
blodprodukter til pasienter med spesielle og kompliserte transfusjonsbehov. 
 
Det er nedfelt i veileder for Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, forskrift 1706 at 
alle referansegrupper skal ha representasjon fra alle regionale helseforetak og fra 
brukerorganisasjoner. 
 
Referansegruppen skal sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd 
med kriteriene fastsatt i Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av 
sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i 
spesialisthelsetjenesten med tilhørende veileder. 
 
Problemstillinger 
Behandlingstjenesten ønsker å styrke referansegruppen med en brukerrepresentant. 
Begrunnelsen for at den nå ønsker å ha med en brukerrepresentant, er at det vil styrke 
gruppens mulighet til å ivareta sitt mandat.  

 
Leder av behandlingstjenesten Harald Strand har vært i kontakt med en aktuell 
brukerrepresentant, Barbro Jøtulhaug (e-postadresse: bar-che@online.no), og hun er 
interessert i å stille som brukerrepresentant. Kandidaten har kompetanse på feltet i 
form av brukererfaring.  
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Vurdering 
Behandlingstjenesten har selv forespurt en aktuell brukerrepresentant ut fra den 
brukerrepresentasjon de trenger i referansegruppen. Det er dog ingen nasjonale 
pasientforeninger for de diagnosene som omfattes av deres tjeneste. 
 
Oppnevning av brukerrepresentanter i ulike utvalg foretas av Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF. RBU bes derfor om å ta forslaget på brukerrepresentant til 
referansegruppen i Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunolog til 
vurdering og oppnevne brukerrepresentant for referansegruppen.  
 
Dersom RBU velger en brukerrepresentant som ikke er medlem av RBU, må det også 
oppnevnes kontaktperson i RBU for vedkommende. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal 

behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunolog og behovet for 
brukerrepresentant i referansegruppen til orientering. 

 
2. RBU oppnevner NN som brukerrepresentant i referansegruppen for Nasjonal 

behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi.  
 
 
Bodø, den 10. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    diverse     Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 81-2016 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
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 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. oktober 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 81-2016/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 
 
 
Følgende saker er planlagt til behandling i styret i Helse Nord RHF: 
 
Styremøte, den 26OKT2016 i Tromsø 
 
Sakspapirer til dette styremøtet er planlagt sendt fredag, den 14. oktober 2016. 
 
Vedtakssaker: 
 
Arbeidstittel: ansv.: 
Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 
Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård - oppfølging av styresak 98-2016/2, 
sak d) og styresak 103-2016 

GT 

Utredning av det regionale tilbudet inn PCI - rapport GT 
Budsjett 2017 – rammer (foretaksgruppen)  HiR 
Budsjett 2017 – rammer (Helse Nord RHF) HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering Finnmarkssykehuset HF  HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering Helgelandssykehuset HF HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering Nordlandssykehuset HF HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

HiR 

FIKS-program, status og fremdrift – tertialrapportering HiR 
Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom (Jansnes i Alta) HiR 
Finnmarkssykehuset HF - salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus HiR 
Sykehusinnkjøp HF – Virksomhetsoverdragelse fra HN RHF HiR 
Virksomhetsrapport nr. 9-2016 HiR 
Tertialrapport nr. 2-2016 IMJ 
 
Orienteringssaker: 
 
Arbeidstittel: ansv.: 
Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse 
Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær - oppfølging av styresak 86-
2015 

HiR 

 
  

 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 83



Styremøte, den 23NOV2016 i Tromsø 
 
Sakspapirer til dette styremøtet er planlagt sendt fredag, den 11. november 2016. 
 
Vedtakssaker: 
 
Arbeidstittel: ansv.: 
Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat, status i det pågående 
utredningsarbeid - oppfølging av styresak 60-2016 

GT 

Oppfølging av IR-rapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i 
bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av 
styresak 106-2014 og 69-2015 

GT 

Oppfølging av IR-rapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse 
Nord, oppfølging av styresak 21-2016 

GT 

Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, oppfølging av 
styresak 74-2016 

GT 

Regional fagplan habilitering, oppnådde resultater - oppfølging av styresak 
113-2014 

GT 

Samhandlingsreformen – konsekvenser for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, oppfølging av styresak 63-2016 

GT 

Anbud landeveistransport 2017, strategi for gjennomføring HiR 
e-læringsstrategi for Helse Nord HiR 
Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - lukking av svakheter, oppfølging av 
styresak 95-2015 

HiR 

Ledelsens gjennomgang av virksomheten, oppfølging av de viktigste 
risikoområdene i foretaksgruppen - oppfølging av styresak 141-2015 

HiR 

Muligheter for arealeffektivisering, oversikt over arealbehov og effektivisering - 
kontorplasser, oppfølging av styresak 62-2014 

HiR 

Arealbehov i HF-ene - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-2014 HiR 
Plan for avtalespesialister, rullering HiR 
Sykehusbygg HF - regionkontor nord - begrunnelse, organisering og økonomisk 
vurdering 

HiR 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø - 
bygging av parkeringshus, vurdering egenregi vs. OPS-avtale, oppfølging av 
styresak 150-2014/5 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 10-2016 HiR 
 
Styresaker merket i grått, sees i sammenheng og fremmes som én styresak. 
 
Orienteringssaker: 
 
Arbeidstittel: ansv.: 
Lønnsoppgjør 2016 - resultat HiR 
Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring KP 
Pasientsikkerhetsprogram - statusrapport pr. kvartal på implementering av 
tiltak m. m. 

KvaFor 

 

 
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 84



 

Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8/012   diverse     Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 82-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

13. og 14. september 2016 
2. Presentasjon fra styreseminar i Pasientreiser ANS 14. september 2016 
3. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

15. september 2016 
4. Referat fra møte i styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 28. september 2016 
5. Referat fra møte i brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 14. september 2016 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. oktober 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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MØTEREFERAT 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)  
 

Møtedato: 13.9.2016 Del 1 
Møtested: «Huskestua» Åsgård 

     
Tilstede: Medlemmer: Cathrin Carlyle, Laila Edvardsen, Esben Haldorsen,  

Obiajulu Odu, Martin André Moe, Britt-Eva Elvejord Jakobsen, Margrethe Larsen, 
Johanne Sundmann, Britt Sofie Illguth (vara) 

Observatører: Erfaringskonsulenter Astrid Weber og Annika Alexandersen  
Forfall:  Hans-Johan Dahl, Klemet Anders Sara 
 
Møtedato:  14.9.2016 Del 2 
Møtested: Møterom Økonomi UNN Breivika 
Tilstede  Laila Edvardsen, Johanne Sundmann, Britt-Eva E. Jacobsen, Obiajulu Odu,  
 Britt Sofie Illguth (vara) 
Forfall: Cathrin Carlyle, Esben Haldorsen, Martin André Moe, Margrethe Larsen,  
 Hans-Johan Dahl, Klemet Anders Sara 
 
Fra adm.: Leif Hovden, Heidi Robertsen (referent), Hilde Anne Johannessen (observatør) 

 
 

Saksliste 
 

Sak nr.: Tittel: 
 
BU-29/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Vedtak BU godkjente innkalling og sakliste. 

 
BU-30/16 Velkommen til Åsgård   

 Konstituert klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken Siren Hoven og     
 avdelingsleder PsykRus Ruben Sletteng  
 møtte og presenterte status for implementering, klinisk struktur, organisering  
 og utfordringer fremover.   
 
Erfaringskonsulentene orienterte om kampanje for etablering av  
brukermedvirkningsforum i Psykisk helse- og rusklinikken.  
Erfaringskonsulentene ga uttrykk for ønske om bistand fra Brukerutvalget i 
forhold til samtidighetsproblematikk samt rekruttering av personale til arbeide 
med psykisk helse og rus.  
 

 Brukerutvalget drøfter enda nærmere involvering av pårørende samt barn som 
1  
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pårørende i brukerorganisasjonenes organer. 
 
 Administrasjonssjefen vil på vegne av Brukerutvalget be om en tilbakemelding 

fra direktøren for hvordan klinikkene og klinikksjefene vurderer 
brukermedvirkning i KVAM-utvalg.  

 
Vedtak  Brukerutvalget tar orienteringen til orientering. 

 
 

BU-31/16 Referat Brukerutvalgets møte 15.6.2016 
 
Vedtak  Brukerutvalget godkjente referatet. 
 
 
BU-32/16  Referatsaker  
 

Det ble referert fra følgende saker: 
 

1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 29.8.2016 
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet UNN 8.4.2016 
3. Referat fra møte i Klinisk etisk komité (KEK) 12.5.2016  
4. Referat fra møte i Regionalt Brukerutvalg (RBU) 8.6.2016 
5. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN 23.8.2016 

 
Vedtak  Brukerutvalget tar referatsakene til orientering 

 
 

BU-33/16 IKT-løsninger og tjenester i UNN  
Seksjonsleder E-Helse og IKT-forvaltning Heidi Jacobsen møtte og informerte om 
prosessen rundt arbeidet med strategisk plan for informasjons- og 
teknologistrategi.  
E-helse og IKT-forvaltning ba om innspill fra Brukerutvalget på hvordan 
brukersiden ser at UNN bør rigge IKT-løsninger og tjenester for å møte pasienten 
på en god måte. 
 
Behandling 
BU stilte spørsmål ved innføring av elektronisk journal, og påpekte at en slik 
tilgang bør tilpasses alle brukere. 

 Brukerutvalget etterspurte informasjon om hvordan UNN i fremtiden tenker å 
dele informasjon elektronisk.  
   

Vedtak Brukerutvalget besluttet at brukerutvalgets arbeidsutvalg følger opp saken med 
behandling i møte 19.9.2016. 

 
 
BU-34/16 Status og visjoner for samvalg 

Prosjektmedarbeider Anna Klara Måseide og Mirjam Lauritzen møtte og 
presenterte visjon, konsept og status i prosjekt knyttet til samvalg i pasientforløp. 

2  
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Behandling 
Brukerutvalget var tilfredse med prosjektets involvering av brukermedvirkning.  

 
 Vedtak  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

BU-35/16 Pasientsikkerhetsprogrammet og «Bare Spør»  
Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim fra Kvalitetsavdelingen møtte og 
orienterte for status i Pasientsikkerhetsprogrammet og brosjyren «Bare Spør»  

 
Behandling  
Kampanjen «Bare Spør» har forventet oppstart januar 2017.   
Brukerutvalget anmodes om å bidra i presentasjon av kampanjen, og Mette 
Fredheim tar kontakt ved en senere anledning.  

 
 Vedtak  Brukerutvalget tar informasjonen og anmodningen til orientering. 
 
 
 BU-36/16-1 Rapport fra Sivilombudsmannen  

Brukerutvalget ble forelagt Sivilombudsmannens rapport etter besøk ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge 26. – 28.4.2016.  
 
Behandling  
Brukerutvalget imøteser en situasjonsrapport fra Psykisk helse- og rusklinikken i 
løpet av våren 2017. 

 
 Vedtak  Brukerutvalget tar rapporten til orientering  
 
 
 BU-36/16-2  Barnevoldsutvalget 

Informasjon og mandat fra Barne- og likestillingsdepartementet for «Lov om 
informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget» (ref. 16/2160) 

 
Vedtak  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og slutter seg til Ungdomsrådets  

videre behandling av saken. 
 
 

BU-36/16-3 Hepatitt E-studien    
Brukerutvalget mottok forespørsel fra virusforskningsgruppen ved Avdeling for 
mikrobiologi og smittevern ved UNN om brukermedvirkning. Brukerutvalgets 
arbeidsutvalg (BAU) besluttet i møte 29.8.2016 at Brukerutvalget UNN stiller seg 
til disposisjon.  

 
 Vedtak  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og gir sitt samtykke til BAUs  

vedtak om deltakelse. 
 
 

3  
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 BU-36/16-4     Oppdatering fra prosjekter/arbeidsgrupper                         
 

Behandling                           
Brukerutvalget bemerket manglende innkallinger av brukerrepresentanter til                            

 prosjekter/arbeidsgrupper.                            
Brukerutvalgets representanter gir tilbakemelding til Brukerutvalgets 
sekretariatet som følger opp ved manglende innkallinger.     

 
 Vedtak            Brukerutvalget tar orienteringen fra de ulike prosjekter/utvalg til orientering. 
 
 
 BU-37/16         Eventuelt  

1. Praksis for fakturering ved Pingvinhotellet 
Brukerutvalget stilte spørsmål ved Pingvinhotellets rutiner for fakturering av 
ledsagere. 
 
Behandling 
Skriftlig redegjørelse fra hotellsjef Astrid Ronesen ble lagt frem for 
Brukerutvalget.  
Redegjørelsen ble tatt til orientering.  
 
2. Pasientreiser Alta – Tromsø 
Brukerutvalget stilte spørsmål til Pasientreiser Finnmark om praksis ved 
pasientreiser for pasienter tilhørende Alta. 
Muntlig svar fra Pasientreiser Finnmark ble skriftlig lagt frem for 
Brukerutvalget. 
 
Behandling 
Brukerutvalget stiller spørsmål ved Pasientreisers løsning med at som tilhører 
Alta må benytte siste flyavgang Tromsø - Alta, selv om de har time ved UNN 
på formiddagen. Brukerutvalget UNN ber om en bedre løsning for disse 
pasientene. 
 
Dersom det stemmer at Pasientreiser Finnmark bare refunderer en slik 
ordning, ber Brukerutvalget UNN om en redegjørelse for hvilken begrunnelse 
som ligger bak denne avtalen.  

 
3. Møteinnkallingsrutiner 
Brukerutvalget ble bedt om å vurdere ordningen med møteinnkalling pr. e-
post og få fremlagt sakspapirer ved møtestart.  
 
Behandling 
Brukerutvalgets møtende representanter ønsket å videreføre ordningen. 
Pga. forfall sender sekretariatet forespørsel pr. e-post til 
brukerutvalgsmedlemmer som ikke kunne stille i møtet.  

 
 
 
 

4  
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Laila Edvardsen (sign.)     Heidi Robertsen (sign.) 
Arbeidsutvalgsmedlem     sekretær    

 
 
                                    
Referatet godkjennes endelig i BU-møte 9.11.2016 

 
 
Kopi til: 
- Direktør Tor Ingebrigtsen, UNN 
- Helse Nord v/Arnborg Ramsvik, 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 
- Styret ved UNN HF - som orienteringssak 

5  
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PASIENTREISER ANS

STYRESEMINAR
14.09.2016

SKIEN
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Temaer 

1) Innledning styreleder

2)
Inneværende strategi 2015-17

- Mine pasientreiser
- Samkjøring og oppgjørskontroll
- Styringsinformasjon (Radar)

3) Digitale trender og utvikling innen transportsektoren og 
helsevesenet

4) Pasientens helsevesen

5) Strategi 2017-19 – mulighetsrom 

6) Innspill fra styret
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Temaer 

1) Innledning styreleder

2)
Inneværende strategi 2015-17

- Mine pasientreiser
- Samkjøring og oppgjørskontroll
- Radar

3) Digitale trender og utvikling innen transportsektoren og 
helsevesenet

4) Pasientens helsevesen 

5) Strategi 2017-19 – mulighetsrom 

6) Innspill fra styret
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Strategi 2015-2017

Re
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n

Ledelse og omstilling

Optimalisert og kostnadseffektiv 
pasienttransport Digitalt førstevalg for pasient

Likebehandling av pasientKomplett og effektiv 
oppgjørskontroll

Digital brukermedvirkning og 
effektiv godkjennings/ 

bestillingsløsning for rekvirent

Likeverdige 
tjenester til pasientene og 

kostnadseffektivisering for helseforetakene

Kostnadseffektiv administrasjon

Prosjektgjennomføring og gevinstrealisering

Nettverk og samarbeidsarenaer

Helhetlig og tilgjengelig styringsinformasjon

Leveranser i henhold til SLA

Overordnede perspektiver

STRATEGI
2015 - 2017

BRUKERMEDVIRKNING
• Digitaliserte løsninger og 

selvbetjening for pasient
• Sikre likebehandling 

OFFENTLIGE FØRINGER
• Pasienten i fokus
• Digitalisering
• Standardisering
• Gjenbruk av informasjon

EFFEKTIV DRIFT
• Kostnadseffektivisering gjennom 

digitaliserte løsninger og 
standardiserte arbeidsprosesser

• Frigjøre tid til pasientbehandling

KUNDEPERSPEKTIV
• Stabile og kostnadseffektive 

nasjonale løsninger og tjenester
• Forvaltning og utvikling av IKT-

løsninger
• Samhandling
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Strategi 2015-2017

Strategi 2015-2017
Pasientreiser ANS skal bidra til å fornye, forenkle og forbedre pasientreiseområdet gjennom tiltak som 
sikrer god brukermedvirkning og digitale løsninger

Visjon

Strategiske 
målbilder

Re
is

er
 m

ed
 re

kv
is

is
jo

n

Re
is

er
 u

te
n 

re
kv

is
is

jo
n

Ledelse og omstilling

Optimalisert og kostnadseffektiv 
pasienttransport Digitalt førstevalg for pasient

Likebehandling av pasientKomplett og effektiv 
oppgjørskontroll

Digital brukermedvirkning og 
effektiv godkjennings/ 

bestillingsløsning for rekvirent

Likeverdige 
tjenester til pasientene og 

kostnadseffektivisering for helseforetakene

Viktige 
forutsetninger og 
suksesskriterier

Kostnadseffektiv administrasjon

Prosjektgjennomføring og gevinstrealisering

Nettverk og samarbeidsarenaer

Helhetlig og tilgjengelig styringsinformasjon

Leveranser i henhold til SLA
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Strategi 2015-2017

Kostnadsfordeling for hele pasientreiseområdet  
i 2015

Nasjonalt

2 473 MNOK

Reiser uten rekvisisjon

628 MNOK/25%

Reiser med rekvisisjon

1 845 MNOK/75%

Lønn/adm.

186 MNOK/30%

Transportkost

442 MNOK/70%

Lønn/adm.

234 MNOK/13%

Transportkost

1 611 MNOK/87%

Antall reiser

4,8 mill.
Antall reiser

4,1 mill.

• Det er et overordnet mål å effektivisere pasientreiseområdet slik at mest mulig 
av de samlede ressursene kan benyttes til pasientbehandling

• Trenden viser at det er de dyreste reisene som øker

Endring 2011 - 2015 + 1 %0 %
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Porteføljeoversikt
2014 2015 2016 2017

ForprosjektMine pasientreiser Gjennomføre Avslutte, realisere og videreutvikle

Samkjøring Foranalyse Forprosjekt Gjennomføre Avslutte, realisere og videreutvikle

Oppgjørskontroll Foranalyse Forprosjekt Gjennomføre Avslutte, realisere og videreutvikle

Reiser uten rekvisisjon

Reiser med rekvisisjon

Radar Gjennomføre Avslutte, realisere og videreutvikle

Styringsinformasjon og støttesystemer
2018

Nasjonalt rammeverk for transportøravtaler Konsept Plan. Gj.føre Avslutte, realisere og videreutvikle

Mine pasientreiser - mottak Konsept Plan. Gj.føre Avslutte, realisere og videreutvikle

Effektiv løsning for rekvirent Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte og realisere

2019

Ny plattform pasientreiser.no Avslutte, realisere og videreutvikle
Kommunikasjon

GjennomføreKons. Plan.

Forbedring, forenkling og flytting
Infrastruktur

Avslutte, realisere og videreutvikleGjennomføreKons. Planlegge

Nasjonal plattformendring for telefoni Gjennomføre Avslutte, realisere og videreutvikle
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PROSJEKT 

MINE
PASIENTREISER
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IKT FOR EN ENKLERE HVERDAG OG ØKT PRODUKTIVITET

• Offentlige myndigheter spør ikke unødvendig
• Du skal ikke søke om noe du har rett til 
• Gi og få informasjon digitalt
• Raskt svar når det ikke trengs skjønn
• Enkelt å vite hvem som vet 

JAN TORE SANNER’S MARSJORDRE TIL LEDERE: 
1. Forsterke arbeidet med digitalt førstevalg
2. Maskinell saksbehandling og straksavgjørelser der det er mulig

Ny digital agenda
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Bakgrunn for prosjektet Mine pasientreiser

• Prosjektet er et resultat av regjeringens 
målsetting om å forenkle gjeldende ordning for 
refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.

• Oppdraget er gitt av Helse- og 
omsorgsdepartementet.

• Regjeringen har vedtatt endringer i pasient- og 
brukerrettighetslovens bestemmelser om 
pasienttransport.

• Ny forskrift om pasienters, ledsageres og 
pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise 
til helsetjenester (pasientreiseforskriften) er 
vedtatt
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Prosjektets mål

• Etablere en digital selvbetjeningsløsning 
knyttet til helsenorge.no.

• Utvikle ny teknologisk løsning med 
automatisert saksbehandling. (PRO 3.0)

• Utnytte tilgjengelig informasjon fra offentlige 
registre.

• Etablere nye effektive arbeidsprosesser.

• Utrede fremtidsrettet organisering

• Gevinstrealiseringsplaner

Leveransene skal bidra til at identifiserte 
gevinster kan realiseres av linjen!

11Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 101



Gevinster reiser uten rekvisisjon
Ved innføring av ny løsning forenkles refusjonsordningen for pasientreiser uten 
rekvisisjon. Ny løsning innebærer bl.a. standardsatser og færre dokumentasjonskrav. 
Dette bidrar til å nå følgende mål og gevinster: 

Mål Effekt for  pasient og eier

• Digital kommunikasjon som 
primær kanal for dialog
«Digitalt førstevalg»

 God brukeropplevelse

 Kortere saksbehandlingstid

 God informasjonssikkerhet

• Sikre riktig saksbehandling 
første gang

 Standardisert saksbehandling av enkle reiser

 Standardisert saksbehandling for tillegg

 Enhetlig kontrollstrategi på tvers av regioner

• Redusere 
administrasjonskostnadene

 Redusert behov for manuell digitalisering

 Redusert behov for manuell saksbehandling

 Reduserte øvrige administrative kostnader
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Kritiske suksessfaktorer og parametere for å lykkes med 
de overordnede målene på virksomhetsnivå

Område Beskrivelse Mulige tiltaksområder Ansvar

Digitaliseringsgrad Andel av søknader som mottas 
gjennom digital selvbetjeningsløsning

• Brukervennlig front-end
• Veiledning brukerstøtte
• Oppetid
• Informasjonsaktiviteter

• Pasientreiser ANS
• HF
• Pasientreiser ANS
• HF/Pasientreiser ANS

Automatiseringsgrad Andel av saker som behandles 
automatisk gjennom maskinell 
saksbehandling

• Oppdatert regelmotor
• Identifisere forbedringer
• Implementere forb.

• Pasientreiser ANS
• HF/Pasientreiser ANS
• Pasientreiser ANS

Pasienttilfredshet Undersøkelser om 
pasienttilfredsheten knyttet til de 
viktigste elementer av løsningen 
(kvalitet, brukerstøtte, 
brukervennlighet, responstid og 
informasjon) 

• Kompetanse
• Identifisere forbedringer
• Implementere forb.
• Informasjonsaktiviteter

• HF/ANS
• HF/ANS
• Pasientreiser ANS
• Pasientreiser ANS

Saksbehandlingstid Gjennomsnittlig total 
saksbehandlingstid fra mottak av krav 
til utbetalt refusjon (total ledetid)

• Kompetanse
• Kapasitet

• HF/ANS
• HF/ANS

Finansieringsmodell og virksomhetsoverdragelse
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Reiser uten rekvisisjon – adm.kostnader

Reiser uten rekvisisjon

628 MNOK/25%

Lønn/adm.

186 MNOK/30%

Transportkost

442 MNOK/70%

Antall reiser

4,8 mill.

Estimat reduksjon ved full 
måloppnåelse: 

Netto 40-50 MNOK
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Gitt at forutsetningene i gevinstplanen realiseres, vil årlig 
årsverkseffekt være omtrent 70 millioner NOK i 2019 

Årlig kostnadsbesparelse i NOK Gjennomsnittlig årsverksbehov fra 2016-2019
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*Årsverksbehovet viser gjennomsnittlig årsverksbehov for hvert år og hensyntar sykefravær

Årlig kostnadsbesparelse i NOK
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Dersom forutsetningen om at digitaliseringsgraden i 2019 ikke
holder, vil dette påvirke årsverksbehovet i stor grad

Utvikling i årsverksbehov dersom digitaliseringsgrad stopper på 18%
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-13%

Nullpunkt

-50%
-43%

-32%

Årsverksbehov der digitaliseringsgrad går mot 70%

Årsverksbehov dersom digitaliseringsgrad stopper på 18%

Kommentar til utvikling

• Figuren til venstre viser gjennomsnittlig årsverksbehov 
tilknyttet reiser uten rekvisisjon, dersom 
digitaliseringsgraden ikke utvikler seg etter desember 
2016 

• Som figuren viser vil årsverksbehovet ved et slikt scenario 
bli vesentlig høyere sammenlignet med om 
digitaliseringsgraden når 70% ved full realisering i mars 
2019

• Nedbygging av årsverksbehovet fra 2017 kommer av 
kontinuerlig forbedring på tid, volum og teknisk løsning i 
de ulike prosesstegene. 
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Regelverksendring  - transportkostnader RFH

Reiser uten rekvisisjon

628 MNOK/25%

Lønn/adm.

186 MNOK/30%

Transportkost

442 MNOK/70%

Antall reiser

4,8 mill.
Standardsats på kr. 2,20 2,9                      
Hevet km-grense fra 3 - 10 km 2,6                      
Fjerne ledsagertillegg ved bruk av egen bil 14,7                   
Økt dekning for foreldre ved barns innleggelse -0,7                    
Sum effekt av kjente endringer 19,5                   

4,4 %
-19,5

Sum alle effekter 0                         

Beregnet gjennomsnittlig reiserefusjon per km kr 2,23

Forbruksvekst i % og kroner

Sum alle RHF(Alle tall i millioner kroner)
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Regelverksendring– transportkostnader RHF

RHF RHF RHF RHF
Standardsats på kr. 2,20 1,7                  -3,1                -3,7                8,1                  
Hevet km-grense fra 3 - 10 km 0,8                  0,6                  0,3                  1,0                  
Fjerne ledsagertillegg ved bruk av egen bil 3,1                  3,2                  2,1                  6,3                  
Økt dekning for foreldre ved barns innleggelse -0,14 -0,19 -0,11 -0,25
Sum effekt av kjente endringer 5,6                  0,6                  -1,3                15,3                

6,0 % 0,5 % -2,0 % 11,0 %
-5,6                -0,6                1,3                  -15,6              

Sum alle effekter -0                    -0                    -0                    -0                    

Beregnet gjennomsnittlig reiserefusjon per km

HV HN HMN HSØ

kr 2,26 kr 2,12 kr 2,04 kr 2,37

Forbruksvekst i % og kroner

(Alle tall i millioner kroner)
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Regelverksendring – dekning av utgifter for pasienter

Pasient Pasient Pasient Pasient
Standardsats på kr. 2,20 -2,6                4,0                  6,2                  -14,0        
Hevet km-grense fra 3 - 10 km -2,5                -1,6                -1,4                -4,3           
Fjerne ledsagertillegg ved bruk av egen bil -4,6                -4,1                -3,6                -10,9        
Økt dekning for foreldre ved barns innleggelse 0,22 0,29 0,17 0,39
Sum effekt av kjente endringer -9,6                -1,7                1,3                  -29,2        

6,8 % 1,0 % -1,2 % 11,8 %
9,5                  1,8                  -1,3                29,1          

Sum alle effekter -0                    0                      -0                    -0              

Beregnet gjennomsnittlig reiserefusjon per km

Forbruksvekst i % og kroner

kr 2,26 kr 2,12 kr 2,04 kr 2,37

(Alle tall i millioner kroner) HV HN HMN HSØ

Bruk av egen bil fra 2,50  2,20
Bruk av bil  bortfall av ledsagertillegg 0,40 kr
Rabatterte billetter kollektivtransport  gi økt refusjon

19Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 109



SAMKJØRING OG 
OPPGJØR
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Prosjektene Samkjøring og Oppgjørskontroll
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Rekvirerer 
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og 
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Transportere 
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transportør
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Trenger 
pasientreise

Utarbeider 
oppgjørsfil

Mottar oppgjørsfil 
og utbetaler til 

transport 

Oppgjørsmedarbeider

Prosjekt Samkjøring Prosjekt Oppgjørskontroll

Rekvirent

Trapeze

Pasient
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Begge prosjektene forventer å realisere betydelige 
økonomiske gevinster, i tillegg til flere kvalitative gevinster

Prosjektets målsettinger – Prosjekt Samkjøring
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Begge prosjektene forventer å realisere betydelige 
økonomiske gevinster, i tillegg til flere kvalitative gevinster

Prosjektets målsettinger – Prosjekt Oppgjørskontroll
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Overordnet «prosjektøkonomi»

26,3

7

13

3

Investeringskostnader Årlig vedlikeholdskostnad

Investerings- og driftskostnader

Samkjøring Ctrl

39,3

10
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STYRINGS-
INFORMASJON
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Oversiktsbilde: Pasientreiseområdet 2015

100,0 %

101,5 %

102,1 %

102,7 %

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 (Estimat)

PRODUKTIVITET RMR

100 %

105 %

102 %

110 %

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 (Estimat)

PRODUKTIVITET RUR

NASJONALT
2 472 514 759  

3,0 %
Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon

627 987 811              1 844 526 947           
7,3 % 1,7 %

Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost
185 604 187 442 383 624         233 686 156  1 610 840 791       

2,7 % 9,3 % 3,6 % 1,4 %
Antall reiser Antall rekvisisjoner

4 814 585                  4 183 877                  
-0,2 % 1,0 %

Oversiktsbilde NASJONALT
% = endring fra 2014

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 116



Andel brukere RUR 2015 av totalt antall 
innbyggere

og 
reisekostnad per bruker

Landsgjennomsnitt
7,4%/ kr. 2.087

Fylke
Brukere per 
innbygger

Reisekost 
per bruker

Finnmark 26 % 2 980kr           
Sogn og Fjordane 24 % 2 582kr           
Nordland 18 % 2 330kr           
Troms 14 % 2 374kr           
Nord-Trøndelag 13 % 1 828kr           
Møre og Romsdal 11 % 1 991kr           
Oppland 11 % 1 998kr           
Hedmark 11 % 1 963kr           
Aust-Agder 10 % 2 167kr           
Vest-Agder 10 % 2 244kr           
Telemark 9 % 1 928kr           
Østfold 7 % 1 554kr           
Sør-Trøndelag 6 % 1 953kr           
Buskerud 6 % 1 872kr           
Vestfold 5 % 1 703kr           
Hordaland 5 % 2 052kr           
Rogaland 5 % 2 034kr           
Akershus 3 % 1 534kr           
Oslo 1 % 1 204kr           

26 % 2 980kr   

24 % 2 582kr   

18 % 2 330kr   

14 % 2 374kr   

13 % 1 828kr   

11 % 1 991kr   

11 % 1 998kr   

11 % 1 963kr   

10 % 2 167kr   

10 % 2 244kr   

9 % 1 928kr   

7 % 1 554kr   

6 % 1 953kr   

6 % 1 872kr   

5 % 1 703kr   

5 % 2 052kr   

5 % 2 034kr   

3 % 1 534kr   
1 % 1 204kr   

NASJONALT
2 472 514 759  

3,0 %
Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon

627 987 811              1 844 526 947           
7,3 % 1,7 %

Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost
185 604 187 442 383 624         233 686 156  1 610 840 791       

2,7 % 9,3 % 3,6 % 1,4 %
Antall vedtak Antall rekvisisjoner

738 736                    4 183 877                  

-0,9 % 1,0 %

Oversiktsbilde NASJONALT
% = endring fra 2014
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Andel brukere RMR 2015 av totalt antall 
innbyggere

og 
reisekostnad per bruker

Landsgjennomsnitt
8 %/kr. 5.093

20 % 9 183kr  

16 % 7 063kr  

12 % 4 946kr  

12 % 9 683kr  

10 % 5 900kr  

9 % 6 425kr  

8 % 4 698kr  

8 % 7 453kr  

8 % 3 854kr  8 % 4 168kr  

8 % 5 536kr  

8 % 5 786kr  

7 % 3 201kr  

7 % 5 040kr  

7 % 4 533kr  

7 % 5 485kr  

3 % 5 905kr  

Pasientreisekontor
Brukere per 
innbygger

Reisekost 
per bruker

Finnmarksykehuset 20 % 9 183kr          
Nordlandssykehuset 16 % 7 063kr          
UNN 12 % 4 946kr          
Helgelandssykehuset 12 % 9 683kr          
Innlandet 10 % 5 900kr          
Nord-Trøndelag 9 % 6 425kr          
St. Olavs hospital 8 % 4 698kr          
Helse Førde 8 % 7 453kr          
Buskerud 8 % 3 854kr          
Helse Bergen 8 % 4 168kr          
Møre og Romsdal 8 % 5 536kr          
Østfold 8 % 5 786kr          
Oslo og Akershus 7 % 3 201kr          
Sørlandet 7 % 5 040kr          
Vestfold og Telemark 7 % 4 533kr          
Helse Fonna 7 % 5 485kr          
Helse Stavanger 3 % 5 905kr          

NASJONALT
2 472 514 759  

3,0 %
Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon

627 987 811              1 844 526 947           
7,3 % 1,7 %

Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost
185 604 187 442 383 624         233 686 156  1 610 840 791       

2,7 % 9,3 % 3,6 % 1,4 %
Antall vedtak Antall rekvisisjoner

738 736                    4 183 877                  

-0,9 % 1,0 %

Oversiktsbilde NASJONALT
% = endring fra 2014
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Finansieringsvridning

Hovedårsak:
• Egenandel (Pasient/Helfo) har steget fra kr. 130,- til kr. 135,- + 3,9 %
• Km-sats ved bruk av bil har steget fra kr. 2,10 til kr. 2,50  + 20 %

10 %

4 %

-2 %

20 %

Reisekostnad

Egenandel Pasient

HELFO-finansiert

RHF-finansiert

Vridning i finansieringsfordeling for Reiser uten rekvisisjon

2011-2015

NASJONALT
2 472 514 759  

3,0 %
Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon

627 987 811              1 844 526 947           
7,3 % 1,7 %

Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost
185 604 187 442 383 624         233 686 156  1 610 840 791       

2,7 % 9,3 % 3,6 % 1,4 %
Antall vedtak Antall rekvisisjoner

738 736                    4 183 877                  

-0,9 % 1,0 %

Oversiktsbilde NASJONALT
% = endring fra 2014
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Saksbehandlingstid

• Store variasjoner i saksbehandlingstid
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Variasjon i saksbehandlingstid mellom PRK Mål - 14 dg Gj.snitt total saksbehandlingstid 2014/ 2015/ 2016

Gjennomsnitt 2014 = 15,5

Kilde: Nasjonal status

Gjennomsnitt 2015 = 17,2 Gjennomsnitt 2016 = 16,2

NASJONALT
2 472 514 759  

3,0 %
Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon

627 987 811              1 844 526 947           
7,3 % 1,7 %

Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost
185 604 187 442 383 624         233 686 156  1 610 840 791       

2,7 % 9,3 % 3,6 % 1,4 %
Antall vedtak Antall rekvisisjoner

738 736                    4 183 877                  

-0,9 % 1,0 %

Oversiktsbilde NASJONALT
% = endring fra 2014
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Utvikling

• Transportkostnader vokser som en kombinasjon av økt 
forbruk og prisstigning på transport

• Økt samkjøringsgrad motvirker effekten

NASJONALT
2 472 514 759  

3,0 %
Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon

627 987 811              1 844 526 947           
7,3 % 1,7 %

Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost
185 604 187 442 383 624         233 686 156  1 610 840 791       

2,7 % 9,3 % 3,6 % 1,4 %
Antall vedtak Antall rekvisisjoner

738 736                    4 183 877                  

-0,9 % 1,0 %

Oversiktsbilde NASJONALT
% = endring fra 2014

9 %

6 %

1 %

7 %

14 %

Antall rekvisisjoner

Antall turer

Antall pasienterSamkjøringsgrad KK

Netto transportkostnader

Aktivitet, samkjøringsgrad og transportkostnader RmR

2011-2015
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NASJONALT
2 472 514 759  

3,0 %
Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon

627 987 811              1 844 526 947           
7,3 % 1,7 %

Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost
185 604 187 442 383 624         233 686 156  1 610 840 791       

2,7 % 9,3 % 3,6 % 1,4 %
Antall vedtak Antall rekvisisjoner

738 736                    4 183 877                  

-0,9 % 1,0 %

Oversiktsbilde NASJONALT
% = endring fra 2014

Nasjonale indikatorer og nøkkeltall
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Aktivitet

NASJONALT
2 472 514 759  

3,0 %
Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon

627 987 811              1 844 526 947           
7,3 % 1,7 %

Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost
185 604 187 442 383 624         233 686 156  1 610 840 791       

2,7 % 9,3 % 3,6 % 1,4 %
Antall vedtak Antall rekvisisjoner

738 736                    4 183 877                  

-0,9 % 1,0 %

Oversiktsbilde NASJONALT
% = endring fra 2014

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 123



Datakvalitet

NASJONALT
2 472 514 759  

3,0 %
Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon

627 987 811              1 844 526 947           
7,3 % 1,7 %

Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost
185 604 187 442 383 624         233 686 156  1 610 840 791       

2,7 % 9,3 % 3,6 % 1,4 %
Antall vedtak Antall rekvisisjoner

738 736                    4 183 877                  

-0,9 % 1,0 %

Oversiktsbilde NASJONALT
% = endring fra 2014
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Nye løsninger gir økt styringsinformasjon 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 125



Veien videre 
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Temaer 

1) Innledning styreleder

2)
Inneværende strategi 2015-17

- Mine pasientreiser
- Samkjøring og oppgjørskontroll
- Styringsinformasjon (Radar)

3) Digitale trender og utvikling innen transportsektoren og 
helsevesenet

4) Pasientens helsevesen 

5) Strategi 2017-19 – mulighetsrom

6) Innspill fra styret
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Det store bildet og informasjonsteknologi

1997: 1.8 TFLOPS*
• ASCI Red, verdens første 

TFLOPS supercomputer
• Utviklet for håndtering av 

USAs atomarsenal
• Kostet 55 mill dollar
* TeraFLOPS = tusen mrd flyttallsoperasjoner pr 
sekund

2006: 1.8 TFLOPS*
• Sony Playstation 3
• Utviklet for underholdning 

i hjemmet
• Kostet 1300 dollar
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Det store bildet og informasjonsteknologi
- Eksponentiell vekst

1971
Ferrari Daytona 
er verdens 
raskeste bil 
med 280 km/t

Hennessey 
Venom GT er  
verdens raskeste 
bil med 435 km/t

2016
1/10 av lyses 
hastighet

Twin towers er
verdens 
høyeste bygg 
med 415 m

Burj Khalifa er 
verdens høyeste 
bygg med 830 m

Halvveis til
månen

Intel 4004 er 
verdens første 
mikroprosessor 
med 2 300 
transistorer.

Intel Skylake 
med 1,75 
milliarder
transistorer

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 129



I startfasen av den digitale revolusjonen
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Det store bildet

• Den teknologiske utviklingen akselererer

• Nye teknologiske muligheter med 
• smarttelefoner og apper
• «Internet of things» og sensorer
• big data og skytjenester

• Et digitalt skifte med digitale tjenester og 
digital dialog som hovedregelen

• Automatisering av prosesser for å frigjøre 
ressurser til behandling

• Delingsøkonomi (med tjenester som Airbnb
og Uber) kommer
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Det store bildet og trender - persontransport 
landevei

• Miljøvennlige biler…
 20-50% innen 2030

• Delingsøkonomi… 
 Teknologi/«apper» som muliggjør deling
 Atferdsendring hos bruker
 Nye selskaper kommer på markedet

• Selvkjørende biler…..
 Kommersielt 2020?
 15-20% av nysalg 2030?
 70-100% av nysalg 2050?

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 132



Det store bildet og trender - tilrettelagt 
selvbetjening for pasient 

Dr Watson
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Pasientfokus og digitale tjenester

• Pasientene vil stille større krav til oss i 
fremtiden – forventer sikre digitale tjenester 
som er tilgjengelig overalt og til enhver tid.

• Pasientens helsetjeneste der pasient er i 
fokus og informasjonen følger pasient.

• Pasient ansvarliggjøres og ansees som en 
aktiv part i fremtidige prosesser.

• Fremtidens løsninger må understøtte 
sammenhengende pasientforløp        
(primær - spesialist)

• Det forventes at vi tar hensyn til miljøet og 
utnytter ressursene på en god måte. 
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Temaer 

1) Innledning styreleder

2)
Inneværende strategi 2015-17

- Mine pasientreiser
- Samkjøring og oppgjørskontroll
- Styringsinformasjon (Radar)

3) Digitale trender og utvikling innen transportsektoren og 
helsevesenet

4) Pasientens helsetjeneste

5) Strategi 2017-19 – mulighetsrom 

6) Innspill fra styret
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Regjeringen forsterker satsningen på helse 
og IKT

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
gjennom endring i ledelse, systemer og 

kultur
Visjonen om «en inbygger-

en journal» ligger fast

Regjeringen satser på IKT –
både teknisk utvikling og 

måter å jobbe på

Bedre IKT løsninger er en 
forutsetning for å lykkes med skape 

pasientens helsevesen Gode data skal være grunnlaget for 
styring, kvalitetsforbedring og 

forskning
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Klare føringer fra myndighetene 

• Digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog med det 
offentlige

• De digitale tjenestene skal være helhetlige, sektorovergripende og brukervennlige 
med universell utforming som legger til rette for at flest mulig kan ta tjenesten i 
bruk

• Helsenorge.no skal være den sentrale og foretrukne inngangsporten til 
helsetjenester på nett

• Samhandlingsreformen forventes å gi en utvikling i retning av en mer aktiv 
brukerrolle

50Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 137



Nye rammebetingelser gjør det lettere å 
samarbeide

Lovgivning

Fortid: Fremtid:

Lovverket begrenset effektiv 
informasjonsutveksling

Ny lovgivning forenkler tilgjengelighet 
til informasjon og legger til rette for økt 
kommunikasjon

Infrastruktur

Infrastruktur har ikke vært 
tilrettelagt for økt deling av 
informasjon

Bedre samhandlings- og 
kommunikasjonsinfrastruktur

Organisatorisk 
og politisk

Mange aktører og mange 
koblinger på tvers av 
primærhelsetjenesten, 
spesialisttjenesten og kommunene

Mindre kompleks organisering med 
flere nasjonale arenaer og nasjonale 
løsninger
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Strategi 2015-2017

Demografisk utvikling

• Frem til 2030 forventer SSB:
• 16% befolkningsvekst 
• 59% vekst blant aldersgruppen 70+ 

• Dersom det aldersfordelte forbruksmønsteret av pasientreiser er uendret, vil 
omfanget av reiser med rekvisisjon vokse med ca. 40 % og reiser uten rekvisisjon 
med 23 % de neste 15 årene

• Det er viktig at denne utviklingen hensyntas med tiltak i kommende strategiperiode
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Strategi 2015-2017

Faktorer som forventes å påvirke utviklingen 
av pasientreiseområdet

• Digitalisering  i offentlig sektor
• Nye behandlingsformer

• Telemedisin
• Behandling i kommunene
• Samhandlingsreform
• Desentralisering og sentralisering

• Funksjonsfordeling og spesialisering
• Endringer i sykdomsbildet

• Økt andel kronikere
• Poliklinisk behandling av lidelser som 

tidligere medførte innleggelse
• Demografisk utvikling
• Oppbygging av tjenester nærmere pasientene 

(i kommunen)
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Temaer 

1) Innledning styreleder

2)
Inneværende strategi 2015-17

- Mine pasientreiser
- Samkjøring og oppgjørskontroll
- Styringsinformasjon (Radar)

3) Digitale trender og utvikling innen transportsektoren og 
helsevesenet

4) Pasientens helsevesen 

5) Strategi 2017-19 – mulighetsrom 

6) Innspill fra styret
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Pasientreiser ANS i fremtiden

• For å kunne levere på forventninger fra 
pasient, kunde og eier i fremtiden vil 
Pasientreiser ANS bli et mer teknologidrevet
selskap som:
• går fra manuelle oppgaver til mer 

teknologiske aktiviteter.
• går fra hovedvekt på drift og 

stabilisering til utvikling og forbedring.

• Med Mine pasientreiser vil selskapet tilby 
digitale tjenester direkte til pasient.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 142



Pasientreiser ANS

• Pasientreiser ANS må kunne reagere raskt og 
levere utvikling regelmessig og hyppig til det 
beste for pasientene. 

• Vi må sikre at vi har høy
gjennomføringskraft og er i posisjon til å 
levere uten sterke bindinger til 
enkeltleverandører.

• Ivareta informasjonssikkerhet og 
personvern i alle endringer som 
gjennomføres.
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Viktige områder for kommende 
strategiperiode

• Sikre profesjonell utrulling av prosjektene

• Automatisere reiser uten rekvisisjon (RuR) 
ytterligere

• Ytterligere forenkling av regelverket

• Involvere pasienten mer i prosessen for 
reiser med rekvisisjon (RmR)

• Forenkle rekvireringsprosessen for 
behandlere

• Standardisere transportøravtaler

Gevinster
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Temaer 

1) Innledning styreleder

2)
Inneværende strategi 2015-17

- Mine pasientreiser
- Samkjøring og oppgjørskontroll
- Styringsinformasjon (Radar)

3) Digitale trender og utvikling innen transportsektoren og 
helsevesenet

4) Pasientens helsevesen 

5) Strategi 2017-19 – mulighetsrom

6) Innspill fra styret
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Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS 
 

Styre Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

Møtedato 15.09.16 

Møtested 

Tid: 

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, Skien 

Kl 08.00-11.30 

Møteleder Anne Biering 

Referent Eirik Andersen 

Referatdato 15.09.16 

 

Følgende medlemmer deltok:  

Anne Biering, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF 

Bente Aae, nestleder, Helse Vest RHF 
Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF 

 

Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF 
Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF 

Ernst Køhler (vara for Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser 
ANS) 
Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS 

  

 

Til kl 11.00 
 

 

 

 

Fra regionale brukerutvalg deltok: 
Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest 

Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord 

 

Forfall: 

Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS 

 

Fra internrevisjonen: 

Revisjonsdirektør Tove Kolbeinsen, Helse Sør-Øst RHF 
 

Fra administrasjonen deltok: 

Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS 

Øystein Næss, ass.direktør, Pasientreiser ANS 

Per M. Halvorsen, leder kunde og tjenesteutvikling, Pasientreiser ANS 

Elisabeth G. Vingereid, leder, virksomhetsstyring, Pasientreiser ANS 

Hilde Holt, fagsjef, Pasientreiser ANS 

Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Til kl 09.00 

Fra kl 09.00 

  

 

 

 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt 
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Saker som ble behandlet: 
 

Sak 43-2016:  Godkjenning av protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16 
 
Protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16 fremlegges. 

 
Styrets enstemmige vedtak  
Styret godkjenner protokollen fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16. 
 
 
 

Sak 44-2016:  Virksomhetsrapportering pr 31. juli 2016 

Rapporteringen for mai, juni og juli viser gode resultater på selskapets leveranser, samtidig 
som det er høy aktivitet i prosjektporteføljen.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31.juli 2016 til 
etterretning. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. juli 2016 til etterretning. 
 
 
 

Sak 45-2016:  Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon 

System for internkontroll og risikovurdering i Pasientreiser ANS er innarbeidet i selskapet i 
samråd med selskapets styre, og gjennomgått av internrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF. Ved 
implementering av ny prosess for pasientreiser uten rekvisisjon må selskapets ansvarsområder 
i den nye løsningen inkluderes i selskapets eksisterende internkontrollsystem. Dette vil blant 
annet omfatte ansvarsfastsettelse og praktisk utforming av nødvendige prosedyrer. 
 
Gjennom prosjektet «Mine pasientreiser» er det utarbeidet en kontrollstrategi for den nye 
løsningen for reiser uten rekvisisjon, inkludert foreslått modell for forvaltning. Arbeidet med 
utvikling og forankring av kontrollstrategien har pågått i prosjektet siden mai 2015, og det er 
etablert et kontrollstrategi-dokument som beskriver hvordan god internkontroll bidrar til å 
sikre kvalitet i den nye saksbehandlingsprosessen. Med en velfungerende internkontroll gis 
rimelig sikkerhet for at saksbehandlingen er målrettet og effektiv, at rapportering er pålitelig 
og at lover og regler overholdes.  
 
Styringsgruppen i prosjektet behandlet dokumentet 9. mai 2016 og gjorde slikt vedtak (SG-sak 
27/05): 
 

1. Styringsgruppen anbefaler vedlagte kontrollstrategi for ny prosess for saksbehandling av reiser 
uten rekvisisjon overfor styret i Pasientreiser ANS 

2. Styringsgruppen ber om at kontrollstrategien for reiser uten rekvisisjon implementeres av 
Pasientreiser ANS, med bistand fra de fire regionale enhetene etter nødvendig vedtak i styret for 
Pasientreiser ANS. 

 
Etter at vedtaket ble fattet er det gjort enkelte små språklige presiseringer i hoveddokumentet 
etter innspill fra internrevisjonen. 
  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
19OKT2016 - saksdokumenter

Side 147



 
 

 
 

Administrerende direktør slutter seg til styringsgruppens vurdering, og anbefaler at styret 
godkjenner kontrollstrategien slik denne er beskrevet i saksgrunnlaget og i vedlagte dokument. 
Øverste myndighet for kontrollstrategien er styret i Pasientreiser ANS, og administrerende 
direktør i selskapet får det videre overordnede ansvaret med forvaltning av kontrollstrategien. 

 

        Styrets enstemmige vedtak: 
 

Styret godkjenner fremlagte kontrollstrategi for ny saksbehandlingsprosess for 
reiser uten rekvisisjon. 

 
 
  

Sak 46-2016:  Datoer for styremøter 2017 og årsplan styresaker 

Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne fremlagte forslag til møteplan for 2017 

        Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2017 med justering som 
fremkom i møtet. 

2. Styret tar fremlagt årsplan styresaker til orientering. 
 

 
 

Sak 47-2016:  Rapport fra internrevisjonen om oppfølging av revisjoner 
gjennomført i 2013 og 2014   

Internrevisjonen har gjennomført en revisjon i samsvar med vedtatt revisjonsplan for 2016.  
Fokus for revisjonen har vært å gi en vurdering av styring og kontroll på de områder som det 
ble revidert i 2013 og 2014 for å bekrefte at gjennomførte tiltak virker som forutsatt. 
 
Hovedkonklusjonen i fremlagt revisjonsrapport er at det ikke er observert vesentlige svakheter 
i intern styring og kontroll knyttet til prosessen.  
 
Det er påpekt to forbedringsområder i rapporten. Disse er fulgt opp gjennom å dokumentere 
gjeldende praksis i selskapet i en egen prosedyre. Internrevisjonen har i etterkant gjennomgått 
prosedyren og vurdert at den er dekkende for påpekte forbedringspunkter. 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret tar fremlagt rapport fra internrevisjonen til etterretning. 
2. Styret tar gjennomført oppfølging av angitte forbedringspunkter til    
              etterretning. 

             
     
 

Sak 48-2016:  Kartlegging av praksis og kvalitet i vedtak 
 

 Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet har et høyt fokus for Pasientreiser ANS. Føringer for 
dette arbeidet er bl.a. definert gjennom innsatsområder og arbeidsmetoder i vedlegg til SLA. 
Årlig kartlegging av praksis gir ledere av pasientreisekontor og Pasientreiser ANS viktig 
kunnskap på områder hvor det eventuelt kan være behov for å sette i gang tiltak for å heve 
kompetansen hos saksbehandlerne. Automatiserte prosesser ivaretar likebehandling og kvalitet 
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på stadig flere områder. Det anbefales at styret tar gjennomført kartlegging og kvalitetsmåling 
til orientering.  
 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
        

1. Styret tar gjennomgangen av kartleggingen av praksis og kvalitet i vedtak til 
orientering. 

 

2. Styret ber om at informasjonssikkerhet settes opp som tema i neste rapportering 
til styret. 

 

 

 

Sak 49-2016:   Status, gjennomføring av tidligere styresaker 
 

 Administrerende direktør inviterer styret til å ta den fremlagte oversikten over status og 
oppfølging av styrevedtak t.o.m. juli 2016 til orientering. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 

       Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m.    
       11.07.2016 til orientering. 
 
 

 

Sak 50-2016:   Halvårlig driftsmøte, SLA 
 

 De halvårlige driftsmøtene mellom RHF-ene og Pasientreiser ANS er den formelle arena hvor 
RHF-ene gir tilbakemelding på leveransene fra Pasientreiser ANS knyttet til SLA. I driftsmøte 
10.06.2016 ble det fra alle de fire RHF-ene gitt positiv tilbakemelding på de tjenesteleveransene 
som er nedfelt i SLA. RHF-ene sluttet seg til rapporten knyttet til alle tjenesteområdene. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
        
       Styret tar gjennomgangen om halvårlig driftsmøte vedr SLA-avtalen til orientering. 
 
 
 

Administrerende direktørs orientering 
 

     Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 
 

 Telefoni 

 Ad-rapporteringen 

 Tilleggstjenester 

 Utlevering av personopplysninger til utlandet 

 Lønnsoppgjøret (muntlig) 

 Åpningstider ved pasientreisekontorene, kfr spørsmål fra Werner Johansen (muntlig) 
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Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering.  

 
 

 
 

 

 

Temasak 

 
Følgende tema ble gjennomgått:  
 

 ØLP og budsjettinnspill 2017 – føringer fra AD-møtet 
 

 
 

 

 

________________     ________________ 
Bente Aae      Stian Larsen 
Nestleder      Styremedlem 
 
   
 
________________     ________________    
Reidun Rømo      Ernst Køhler 
Styremedlem      Styremedlem 
   
 
                                                     
     
________________     ________________    
Frode Eilertsen     Geir Kristoffersen 
Styremedlem      Styremedlem 
   
 
     
 
            
   
       
 
 ______________                       
Anne Biering 
Styreleder        ________________ 
                               Eirik Andersen 
                                                    Styresekretær  
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Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 

Styringsgruppe 
Møtedato 
Møtested 
Tid 
Møteleder 
Referent 
Referatdato 

Mine pasientreiser 
28.09.2016 
Telefon 
10.00-11.00 
Steinar Marthinsen 
Vibeke H. Jørgensen 
28.09.2016 

Følgende deltok: 

Til stede fra styringsgruppen: 
Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF (leder)  
Per Karlsen, Helse Vest RHF  
Tove Skjelvik, Helse Nord RHF  
Reidun Martine Rømo, Helse Midt-Norge RHF  
Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF  
Stian Larsen, Pasientreiser ANS  
Gunn Høvik, Pasientreiser ANS 
Werner Johansen, Helse Nord RHF (regionalt brukerutvalg) 
Grete Müller, Helse Vest RHF (regionalt brukerutvalg) 
Kari Marie Sandnes, Helse Nord RHF (konserntillitsvalgt) 
Hilde Lyngstad, Direktoratet for e-helse 
Steinar Mathisen, Helsedirektoratet 
Forfall: 
Hilde Cathrine Espeland, Helse Vest RHF (konserntillitsvalgt) 
Fra prosjektet:  
Øystein Næss, Pasientreiser ANS (prosjektleder)  
Kjetil Dahl, Pasientreiser ANS 
Hilde Holt, Pasientreiser ANS 
Roy Smelien, Pasientreiser ANS 
Marit Kobro, Pasientreiser ANS 
Vibeke H. Jørgensen, Pasientreiser ANS (referent)  

 

 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt. 

Sak 31/01 Godkjenning av referat 
 
Referatet fra styringsgruppemøtet 19.08. 2016 fremlegges. 
 
Styringsgruppens enstemmige vedtak:  
 

Styringsgruppen godkjenner referatet fra styringsgruppemøtet 19.08. 2016. 
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Sak 30/02 Statusrapport pr. 21. september 2016 
 

Denne saken redegjør for prosjektaktiviteter, status i prosjektet pr. 21. september 2016 og status 
knyttet til økonomi pr. 31. august 2016. Overordnet er de virksomhetskritiske leveranser og 
prosesser i rute frem mot oppstart 1. oktober.  

Milepæl 6 «Når teknisk løsning er ferdig testet og klar» vurderes som nådd, og det gjenstår ikke 
elementer som er virksomhetskritiske før lansering. Perioden frem til 01.10.2016 benyttes til 
verifikasjon av ny, teknisk løsning i produksjonsmiljøer. 

I prototypetestens fase 2 er det rapportert få feil, og løsningen har pr. i dag ingen kjente A- eller B-
feil. Tjenesten «Mine pasientreiser» på helsenorge.no er nå funksjonelt, teknisk og ytelsesmessig 
klar for lansering. Det er etablert en tidsplan for verifisering og produksjonssetting lørdag 1. 
oktober.  
Prototypetesten avdekker potensiale for forbedringer, men det er ikke avdekket forhold som tilsier 
at det vil være problemer med systemene når det gjelder å håndtere saker etter nytt regelverk fra 
01.10.2016.   

Flytteprosjektet i regi av Norsk Helsenett HF har påvirket både gjennomføring av prototypetesten, 
og fremdrift for miljøetablering, test og forberedelser til produksjon for ny, teknisk løsning. Dette 
har medført noe mindre tuning og optimalisering enn planlagt, og tjeneste for elastisk adressesøk 
har ikke kunnet ferdigstilles som planlagt. Det vurderes likevel ikke som virksomhetskritisk i 
forhold til lansering 1.10.2016. 

Avtaler med system- og tjenesteleverandør for PRO3.x og PRIMO er etablert. Tjenesteavtale for 
vedlikehold og forvaltning av tjenesten «Mine pasientreiser» på hn.no forventes signert før 
lansering. Prosess for avtale for videreutvikling av tjenesten er startet, men avtalen forventes ikke å 
være signert før oppstart.  

Arbeidet med driftsmodell pågår. Arbeidet har en avhengighet til nye driftsavtaler med e-helse. 
Rutiner for håndtering av feilsituasjoner og henvendelser vil være klart til 1. oktober. Det er 
pasientreiser ved telefontjenesten 05515 som er brukerstøtte ved alle henvendelser om 
pasientreiser fra 1.oktober. 

Mottaksorganisasjonene ved Pasientreiser ANS og de fire regionale enhetene rapporter å være i 
rute, blant annet er nå opplæring gjennomført ved alle kontorer og med gode tilbakemeldinger. 
Basert på siste oppdaterte prognoser, vurderes det at de samlede kostnader til utvikling og drift vil 
være innenfor prosjektets samlede budsjettrammer tildelt av AD-møtet. 

Prosjektleder anbefaler at styringsgruppen tar redegjørelsen til etterretning.  

Styringsgruppens enstemmige vedtak:  
 

1. Styringsgruppen tar statusrapport pr. 21. september 2016 til etterretning. 
 

2. Styringsgruppen ber om at det blir avholdt et nytt styringsgruppemøte ultimo oktober 
med statusrapport fra lansering og anbefaling om videre prosess med tanke på lansering 
trinn 2 av helsenorge-løsningen. 

 
3. Styringsgruppen ber om at videreutviklingsavtalen for helsenorge-løsningen blir 

behandlet av styret i Pasientreiser ANS. 
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Sak 31/03 Risikovurdering av Mine pasientreiser pr. 21.09. 2016 knyttet til 
oppstart 1.10.2016 og videre lansering 

På bakgrunn av statusrapportering og risikobildet i prosjektet pr. 21. september, jf. sak 31_02, 
anbefaler prosjektleder at løsningen lanseres 1. oktober iht. milepælsplan. Dette innebærer at 
teknisk løsning er ferdig testet og klar for produksjonssetting og at opplæring er gjennomført. På 
helsenorge.no lanseres løsningen med enkel søknad 1.oktober. 

Styringsgruppens enstemmige vedtak:  
 

1. Styringsgruppen tar fremlagte risikovurdering og prosjektleders innstilling til oppstart 
og videre lansering til etterretning. 
 

2. Styringsgruppen ber prosjektleder avklare forbedringsbehov før lansering av søknad 
med tillegg, samt fremlegge en plan for lansering av neste trinn av løsningen. 

 
 

 
Sak 31/04 Status for saker som er behandlet i styringsgruppen 

Prosjektleder inviterer styringsgruppen til å ta den fremlagte oversikten over status og oppfølging 
av saker i styringsgruppen frem til 16. september 2016 til orientering.  

Styringsgruppens enstemmige vedtak:  
 

1. Styringsgruppen tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av vedtak frem 
til 16.09. 2016 til orientering. 

 

Sak 31/05 Modell for brukerstøtte reiser uten rekvisisjon 
 

Brukerstøtte for pasientreiser uten rekvisisjon fra 01.10.2016 er besluttet organisert ved fire 
regionale kontorer. Grensesnittet mot 800helse har vært vurdert som en del av arbeidet med 
brukerstøttemodell, hvor anbefalt modell nå er at 05515 er brukerstøtte fra 1.oktober. En fremtidig 
prosess for å vurdere 800helse som kanal for brukerstøtte for pasientreiser uten rekvisisjon, må 
skje i eierlinjen.    

Det har vært behov for en noe lengre prosess for å avklare åpningstid for 05515. Brukerutvalget 
har anbefalt en åpningstid til kl. 20.00 Med bakgrunn i anbefalinger fra en arbeidsgruppe 
bestående av representanter fra pasientreisekontor og gjennomførte regionale prosesser, vil de 
regionale kontorene tilby en åpningstid for brukerstøtte knyttet til reiser uten rekvisisjon, til kl. 
17.00. I Helse Vest pågår en prosess med sikte på å tilby brukerstøtte til kl. 17.00, på linje med de 
andre regionene. Prosjektleder mener det er viktig med en lik åpningstid nasjonalt.  
 

Styringsgruppens enstemmige vedtak:  
 

1. Styringsgruppen tar vedlagte modell for brukerstøtte til orientering. 
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MØTEREFERAT

Saksbehandler: Steinar 
Pleym Pedersen

Side  1

Brukerutvalget - referat fra møte 14.9.2016

Sted: Nordlandssykehuset, Bodø

Tid: 13:00 – 16:00

Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727 /SPP

Deltagere  : Tilstede Forfall

Barbara Priesemann SAFO - leder X

Carl Eliassen MARBORG, nestleder X – til 15:45

Arild Amundsen Mental Helse X – til 15:30

Karsten Seglan FFO – LHL X

Helge Jenssen FFO - LPP X

Mai-Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X

Per Dalhaug Kreftforeningen X

Vigdis Eriksen Kreftforeningen X

Inga Karlsen Samisk repr. X

Marit Madsen Samisk repr. X

Fra NLSH:
Paul Martin Strand Adm.direktør NLSH X

Steinar Pleym Pedersen Saksbehandler/sekretær X

Andre:
Trond Solem Seksjonsleder pasientreiser X

Marit Barosen Øk.sjef Sak 68

Gro-Marith Villadsen Rådgiver dir. stab Sak 71

Jan Terje Henriksen Avd.leder Sak 72

Nina Jamissen Klinikksjef Sak 74 

Agenda:

66/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
67/2016 Godkjenning av referatet fra møtet 9.6.16
68/2016 Budsjettprosessen for 2017. Økonomisjef Marit Barosen deltar.
69/2016 Pasientreiser – anbud landveis transport – dialog om prosess. Seksjonsleder Trond Solem deltar.
70/2016 Invitasjon «Når taushet IKKE er gull» seminar om barn som pårørende
71/2016 Nasjonal helse- og sykehusplan. Intern prosess i Nordlandssykehuset. Orientering. Prosjektleder Gro-Marit 

Villadsen deltar.
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72/2016 Pasienterfaringer (Pas-Opp) ved norske sykehus 2015 – resultater for Nordlandssykehuset – og tiltak. 
Avdelingsleder Jan Terje Henriksen deltar.

73/2016 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset – orientering ag valg av brukerrepresentant til 
referansegruppen

74/2016 Sommerdrift fødestua i Lofoten – oppsummering av erfaringene
75/2016 Adm. direktør orienterer – herunder fra styremøtet 9.9.16
76/2016 BUs leder orienterer

77/2016 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om deltakelse i eksterne råd/utvalg
78/2016 Avlysning av møtet 29.9 ?
79/2016 Referater
80/2016 Tracevalg buss – protest til Bodø kommune.Ekstrasak tatt opp under møtet

Saksnr. Beskrivelse / tiltak Evt. 
merknad

66/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

67/2016 Godkjenning av referatet fra møtet 9.6.16

Enstemmig

Vedtak:

1. Referatet godkjennes.

68/2016 Budsjettprosessen for 2017

Enstemmig

Vedtak:

1. Informasjonen tas til etterretning, men BU ønsker å bidra aktivt i 
budsjettarbeidet med særlig fokus på evt. pasientkonsekvenser.

2. BU ber om oppdatert informasjon i neste møte 8.11.

69/2016 Pasientreiser – anbud landveis transport – dialog om prosess

Enstemmig
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Vedtak:

1. Brukerutvalget slutter seg til de prinsipper og føringer som legges 
til grunn for arbeidet med anbud knyttet til landveis transport.

2. Brukerutvalget er kjent med at det er etablert «ligge» 
syketransportbil i Vesterålen. BU ønsker nærmere informasjon om 
virksomheten i neste møte 8.11.16.

70/2016 Invitasjon «Når taushet IKKE er gull» seminar om barn som pårørende 

Enstemmig

Vedtak:

1. Saken utsettes. Helge Jenssen gir informasjon i neste møte 
8.11.16.

71/2016 Nasjonal helse- og sykehusplan. Intern prosess i 
Nordlandssykehuset. Orientering.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget ønsker å bli orientert om det videre arbeid. For øvrig 
tas informasjonen til orientering.

72/2016 Pasienterfaringer (Pas-Opp) ved norske sykehus 2015 – resultater for 
Nordlandssykehuset – og tiltak

Enstemmig

Vedtak:
1. Brukerutvalget er tilfreds med måten ledelsen i 

Nordlandssykehuset håndterer resultatene i Pas-Opp 
undersøkelsen.

2. Brukerutvalget ber om å bli holdt løpende orientert og involvert i
framdriften i arbeidet.

73/2016 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset – orientering og valg 
av brukerrepresentant til referansegruppen

Enstemmig

Vedtak:

1. Som bruker representant velges Barbara Priesemann med Carl 
Eliassen som vararepresentant.

74/2016 Sommerdrift fødestua i Lofoten - 2016

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
75/2016 Adm. direktør orienterer
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 Styresaker behandlet 9.9.16
 Åpningssermoni 28.9 – BUs medlemmer inviteres til denne,
 Etablering av kompetansesenter psykose for Helse Nord v NLSH

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
76/2016 Brukerutvalgets leder orienterer

 Arbeidet med ny nasjonal Helse og sykehusplan
 Leder har sagt ja til å være brukerrepresentant i 

forskningsprosjektet ”Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester 
blant eldre (over 75 år) i Norge - studier av geografisk variasjon, 
familieforhold og sosioøkonomiske faktorer” (Prosjektleder Beate 
Hauglann.) 

Enstemmig

Vedtak:

 Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
77/2016 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om deltakelse i eksterne 

råd/utvalg

Utsatt.
78/2016 Avlysning av berammet møte i BU 29.9

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalgets møte 29.9 avlyses.
2. Neste møte blir etter ordinær møteplan 8.11.16

79/2016 Referater

1. Utskrivningsklare døgn pr. 31.7.16
2. Referat fra møte i Klinisk etikkomite 19.05.16
3. Referat fra nettverkssamling – klinisk etikkomiteer
4. Ambulerende akutteam i Lofoten – rutinebeskrivelse
5. Stomisykepleier – svar på henvendelse fra BU – sa 63/2016

Enstemmig

Vedtak:

1. Referatene tas til orientering.
80/2016 Tracevalg buss – protest til Bodø kommune

Ekstrasak tatt opp under møtet.
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Enstemmig

Vedtak:

Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF viser til at Bodø Kommune har 
gitt byggetillatelser og, siden 2006, vært godt kjent med 
Nordlandssykehusets utbyggingsplaner i Bodø. Herunder at Sykehusets 
hovedinngang blir etablert mot Parkveien. Det har vært forventet at Bodø 
Kommune har hatt denne kunnskapen med seg i planleggingen av trace for 
kollektiv trafikken i kommunen.

Nordland fylkeskommune har signalisert positiv holdning til ruteendringer, 
endrede trace og foreslått fordeling av ruter som på en god måte tar 
hensyn til de ulike brukergrupper med alternativ til hovedinngang og 
personalinngang.

Nordlandssykehuset og Nordland Fylke har som følge av dette bedt Bodø 
Kommune legge til rette for at regionsbussene kan få sin trace med 
tilhørende busstopp i Parkveien ved den nye hovedinngangen.
En befart og mulig trace vil være Snippen – Parkveien – Biskop Kroghs gt 
(forbi Zefyr Hotel) – Kongensgt som tidligere.

Brukerutvalget reagerer sterkt på at Bodø Kommune avslår å godkjenne 
slik trace med den begrunnelse at Kommunen da taper parkometeravgifter 
fra om lag 30 parkometre i Biskop Kroghs gata. Som følge av dette mener 
man pasientene selv må ta seg frem fra eksisterende busstopp i 
Kongensgt, opp til Prinsensgt, og rundt sykehuset fram til 
Hovedinngangen. Brukerutvalget mener dette er uttrykk for manglende 
forståelse og vennlighet ovenfor pasienter og befolkning fra Bodø’s 
nabokommuner.
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Møtedato: 19. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 10.10.2016 
 

RBU-sak 83-2016 Eventuelt 
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