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Vår ref.:     
2016/8/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 19.10.2016 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 19. oktober 2016 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 9. november 2016 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Gunnhild Berglen varamedlem - møter for Arne Ketil Hafstad FFO 
Knut Hartviksen varamedlem - møter for Bjørn Helge Hansen FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Olav B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem 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 
Mawaahib M. Mohamed lærling Helse Nord RHF 
Jann Georg Falch økonomidirektør Helse Nord RHF 
 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 

  

 
 
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 

 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


RBU-sak 72-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 72-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 73-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. 

september 2016 
Sak 74-2016 Budsjett 2017 - plan og premisser 

Saksdokumentene ettersendes. 
Sak 75-2016 Oppdragsdokument 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet - 

innspill fra Regionalt brukerutvalg 
Sak 76-2016 Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå - høring 
Sak 77-2016 Brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg - oversikt til 

gjennomgang 
Sak 78-2016 FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

implementering - oppfølging av RBU-sak 54-2016, sak B 
Saksdokumentene ettersendes. 

Sak 79-2016 Årsplan 2017 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 80-2016 Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunolog - 

oppnevning av brukerrepresentant i referansegruppen  
Sak 81-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
Sak 82-2016 Referatsaker 
 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 
Sak 83-2016 Eventuelt 

A. Fødeenheter - stenging om sommeren 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
  

 



RBU-sak 73-2016  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 14. september 2016 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 14. september 2016 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 74-2016 Budsjett 2017 - plan og premisser 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til adm. direktørs forslag 

til budsjett 2017 for foretaksgruppen, hvor prioriteringene i Plan 2017-2020 følges 
opp.   
 

2. RBU slutter seg til strategien med å håndtere store deler av skjerpelsen i 
rammebetingelsene for 2017 håndteres sentralt i RHF-et, for å bidra til at 
omstillingsbehovet ikke øker for mye.  

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

omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt 
brukerutvalg 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til innspill på 
Oppdragsdokument 2017 som er utarbeidet av ledere og nestledere i de fire regionale 
brukerutvalgene. RBU ber om at utkastet oversendes til Helse- og 
omsorgsdepartementet med følgende innspill fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF:  
A. Punkt 2, første kulepunkt: Må omformuleres for å tydeliggjøre meningen i dette 

punktet. 
B. Punkt 2 - nytt kulepunkt: Opprettelse av regionale kompetansesentre innen psykisk 

helse for barn og unge. 
C. Punkt 2 - nytt kulepunkt: Bedre samarbeid mellom somatikk og psykisk 

helsevern/rus for pasienter som har flere samtidige og ulike diagnoser. 
D. Punkt 2 - nytt kulepunkt: Det skal gis tverrfaglig ambulerende tjenester innen 

somatikk, rus og psykisk helsevern. Dette gjelder særlig for overgangssituasjoner 
mellom tjenestenivåene.  

 
 
  

 



RBU-sak 76-2016 Felles retningslinjer for brukermedvirkning på 
systemnivå - høring 

 
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. RBU ber om at det på sikt jobbes med en harmonisering av godtgjørelse og 

vararepresentasjon i regionene. 
b. Punkt 4.2, siste avsnitt: … tilgjengelig, bør utvalget henvende seg… 
c. Punkt 5.1, første avsnitt: RBU ber om at det vurderes om Eldrerådene i fylkene 

skal inviteres til å foreslå kandidater (istedenfor Pensjonistforbundet). 
d. Punkt 5.3, første setning: Det bør etableres arbeidsutvalg (istedenfor kan)... 

 
 
RBU-sak 77-2016 Brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg  
 – oversikt til gjennomgang 
 
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 gir fullmakt til arbeidsutvalget til å gå gjennom oversikten for ev. endringer, 

nyoppnevninger og oppnevning av kontaktpersoner for de brukerrepresentanter 
som ikke er medlem av RBU i Helse Nord RHF. RBU-medlemmer sender forslag på 
aktuelle kandidater snarest mulig til arbeidsutvalget. 

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

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

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om implementering av FN-konvensjonen 

for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering. 
 
2. RBU ber om en utfyllende informasjon om hvordan det jobbes i foretaksgruppen 

med implementeringen av FN-konvensjonen om rettigheter til personer med 
nedsatt funksjonsevne og hvem som har det ledelsesmessige ansvaret for 
implementeringen. 

 

 



RBU-sak 79-2016 Årsplan 2017 for Regionalt brukerutvalg i 
 Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
 
Årsplan 2017 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tas til etterretning. 
 
 
RBU-sak 80-2016 Nasjonal behandlingstjeneste for avansert 

trombocyttimmunologi - oppnevning av 
brukerrepresentant i referansegruppen 

 
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 Barbro Jøtulhaug som brukerrepresentant i referansegruppen for 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi.  
 

3. RBU oppnevner Gunn Strand Hutchinson som kontaktperson i Regionalt 
brukerutvalg for brukerrepresentanten i referansegruppen for Nasjonal 
behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi. 

 
 
RBU-sak 81-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Utgår på grunn av forfall. 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
• Interregionalt brukerutvalgsmøte for ledere 28. og 29. september 2016 

Bergen: Informasjon om møtet og temaer som ble behandlet, herunder 
innspill til Oppdragsdokument 2017, anbud på legemidler, med. 
kvalitetsregistre - samtykke eller reservasjonsrett m. m. 

- RBU-medlem Jørgen Dahl 
• 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: Det er ennå plass,  men 
påmeldingsfristen er rett rundt hjørnet (21. oktober 2016). Sted: UiT, campus 
Tromsø 

  

 



- RBU-medlem Randi Nilsen 
• Møte i fagråd for fødselshjelp - informasjon om temaer:  

- Diskusjon rundt fotografering og filming under og etter fødsler. Behov for 
retningslinjer. 

- Nyoppnevning av rådet i begynnelsen av 2017 - sammensetning. 
- Datasystemer innen gynekologi og fødselshjelp som ikke «samsnakker».  
- Stenging av fødeenheter i foretaksgruppen, jf. RBU-sak 83-2016, sak A. 

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
• Regionalt fagråd for hudfaget: Informasjon om oppnevning og første møte. 
• Prosjekt Helsetjenester for eldre: Informasjon om oppnevning, virketid og 

første møte. 
- RBU-medlem Asbjørn Larsen 

• Pasientsikkerhetskonferanse: Informasjon om innlegg  
• Forslag fra statsråd Høie om flytting av straff/dom for bruk og besittelse av 

narkotika fra justis til helse: Gjelder narkotika til eget bruk, og det er fortsatt 
ulovlig. 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Streiken blant Akademikerne/Den norske Legeforening 16. september 2016 til og 

med 11. oktober 2016 - konsekvenser for foretaksgruppen med hensyn til 
lengre ventelister og fristbrudd 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 82-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
  

 



RBU-sak 83-2016  Eventuelt 
 
A. Fødeenheter - stenging om sommeren 
 
RBU-medlem Randi Nilsen stilte spørsmål ad. bakgrunn for stengning av fødeenheter i 
forbindelse med ferieavviklingen. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om bakgrunnen for 
stengning av fødeenheter til orientering. 
 
 
Tromsø, den 19. oktober 2016 
 
godkjent av Gunn Strand Hutchinson, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 19OKT2016 – kl. 15.05 
____________________  
Gunn Strand Hutchinson 
RBU-nestleder 
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