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Møtedato: 7. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 31.5.2017 
 

RBU-sak 37-2017 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 7. juni 2017: 
 

Sak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 38-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 11. mai 2017 
Side 2 

Sak 39-2017 Traumetilbudet innen psykisk helsevern i Helse Nord - 
organisering 

Side 10 

Sak 40-2017 Møteplan 2018 - Regionalt brukerutvalg Side 13 
Sak 41-2017 Legemiddelsamstemming – informasjon om prosjektet og 

invitasjon til oppnevning av brukerrepresentant 
Side 15 

Sak 42-2017 Orienteringssaker Side 24 
 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 25 

Sak 43-2017 Referatsaker Side 27 
 1. Protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 4. mai 2017   
 2. Brev fra brukerutvalget ved Helgelandsykehuset HF 

av 5. mai 2017 vedrørende nye regler for 
pasientreiser 

  

 3. Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 30. mars 
2017 

  

 4. Helse Nord RHFs samlede innspill til Avinor vedr. den 
nye flyterminalen i Tromsø, jf. RBU-sak 34-2017 
Orienteringssaker, RBU-leders muntlige orienteringer, 
strekpunkt nr. 8 (RBU-møte 11. mai 2017) 

  

Sak 44-2017 Eventuelt Side 40 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
Bodø, den 31. mai 2017 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 7. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø, 31.5.2017 
 

RBU-sak 38-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 11. mai 2017 
 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 11. mai 2017 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 11. mai 2017 til 
godkjenning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 11. mai 2017 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 31. mai 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/8/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 11.5.2017 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 11. mai 2017 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 7. juni 2017 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Knut Harviksen varamedlem - møter for Bjørn Helge Hansen FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Saskia Mennen varamedlem - møter for Olav B. Johnsen Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Olav B. Johnsen 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 28-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 28-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 29-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 

16. mars 2017 og fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalget 6. april 2017 

Sak 30-2017 Plan 2018-2021 – inkl. planpremisser, rullering av 
investeringsplanen og midlertidig oppdragsdokument 2018 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 31-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, 
oppfølging av styresak 74-2016 

Sak 32-2017 Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for 
byggestart 

Sak 33-2017 Vurderingskomite for innovasjonsmidler – oppnevning av 
brukerrepresentant 

Sak 34-2017 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 35-2017 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 

21. mars 2017 
 2. Årsmelding 2016 Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 
 3. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 

18. april 2017 
 4. Referat fra møte i fagrådet for habilitering 7. mars 2017 
 5. Brukerrepresentanter til brukerpanelet i Pasientreiser ANS, e-

post av 24. mars 2017, jf. RBU-sak 26-2017 Referatsaker, sak nr. 
4 

 6. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 
pasientreiser ANS av 10. mars 2017 

 7. Informasjon fra Pasientsikkerhetsprogrammet av 22. mars 
2017 ad. læringsnettverk i brukermedvirkning 

 8. E-post fra PEF Nordland av 24. april 2017 ad. Uttalelse fra 
Årsmøtet i Psoriasis og eksemforbundet Nordland 22. april 
2017 

 9. E-post med tre vedlegg fra FFO Nordland av 28. mars 2017 ad. 
Rehabiliteringssituasjonen i Nordland 

Sak 36-2017 Eventuelt 
A. Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - 

organisering av tilbudet i Helse Nord, status - videre fremdrift 
B. Brukerkonferanse 2017 - planlegging 
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Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 29-2017  Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 16. mars 2017 og fra 
møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalget 6. april 2017 

 
Vedtak 
 
1. Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 16. mars 2017 godkjennes.  
 
2. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 6. april 2017 

tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 30-2017 Plan 2018-2021 – inkl. planpremisser, rullering 

av investeringsplanen og midlertidig 
oppdragsdokument 2018 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i arbeidet 

med Plan 2018-2021 – inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og 
midlertidig oppdragsdokument 2018 til orientering. 

 
2. RBU slutter seg til adm. direktørs vurderinger om Helse Nords viktigste mål i 

planperioden samt strategi og tiltak for å realisere disse. 
 
 
RBU-sak 31-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og 

kompetanse, oppfølging av styresak 74-2016 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Psykisk helsevern og 

rus - bygningsmasse og kompetanse til orientering. 
 
2. RBU ber om at det utredes nærmere hvordan det faglige tilbudet i større grad kan 

ivaretas på helseforetaksnivå for å sikre lik tilgjengelighet til faglige ressurser.  
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3. RBU ber Helse Nord RHF om å bidra til at Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF etablerer et akuttilbud gjennom døgnet i DPS.  

 
Merknad fra RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson til vedtak i RBU-sak 31-2017: 
RBU og styret i Helse Nord RHF har tidligere påpekt (jf. sak 74-2016, punkt 8) behovet 
for å utvikle kompetanse i psykisk helsevern på alle tjenestenivå for å kunne gi tilbud 
også til personer med utviklingshemming og psykiske lidelser. Dette forholdet er ikke 
kommentert i saksfremlegget. 
 
Det etterlyses informasjon om hvordan styrking av kompetanse på dette området følges 
opp. Spesielt urovekkende er det at det i konklusjonen uttales at «Helse Nord har jevnt 
over et tilbud med tilstrekkelig kompetanse innen psykisk helsevern og TSB.»  
 
Regionalt brukerutvalg slutter seg til merknaden fra RBUs nestleder. 
 
RBU-sak 32-2017 Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med 

plan for byggestart 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar idé- og konseptfaserapporten for Finnmarkssykehuset 

Samisk Helsepark til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg er enige i snarest mulig byggestart, senest innen oktober 
2017, i tråd med alternativ 4 og oppsatt byggefase i saksfremlegget. 
 

3. Regionalt brukerutvalg oppfordrer til at det videre arbeid med Samisk Helsepark 
gjennomføres i tett samarbeid med brukerorganisasjoner som også ivaretar de 
samiske interessene i dette prosjektet.  

 
 
RBU-sak 33-2017 Vurderingskomite for innovasjonsmidler – 

oppnevning av brukerrepresentant 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Gunn Strand Hutchinson som 
brukerrepresentant til vurderingskomiteen for innovasjonsmidler 2017. 
 
 
RBU-sak 34-2017  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Møtet med Elsa Hamre, Brite Jacobsen m.fl. 17. mars 2017, Nordlandssykehuset 
Bodø:  
- Tema: Pasient- og pårørendeopplæring 
- Informert om hverandres arbeidsområder 
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- Årsmøte i LHL Nordland 26. mars 2017: 
- RBU-leder innledet og var ansvarlig for tema: Brukerutvalgene er en 

gullgruve. 
- Informasjon om Helse Nord RHF og RBU. 
- Stort engasjement for PCI-senter i Bodø. 

- Styreseminar Helse Nord 29. - 30. mars 2017: Informasjon om temaer 
- Dialogmøte (pr. telefon) mellom Helse Nord RHFs planforum og RBU 5. april 

2017: Tema: Plan for Helse Nord 2018-2021 inkludert investeringsplan 2018-
2025 (jf. RBU-sak 21-2017). 

- RBU-AU-møte (pr. telefon) 6. april 2017, jf. protokoll 
- Ekstraordinært styremøte Helse Nord RHF 18. april 2017 
- Styremøte/styresamling i Helse Nord RHF 25. - 27. april 2017 
- Ny flyterminal i Tromsø, innspill fra RBU-AU: Informasjon om e-

postkorrespondanse med RBU-AU for å gi innspill til utformingen av ny 
flyterminal i Tromsø.  

- Interregional RBU-samling på Gardermoen 3. - 4. mai.2017 
- Brukerpanel hos Kreftregisteret - møte 29. mai 2017: RBU-leder viste til 

henvendelse fra Lena Holmstrøm v/Kreftregisteret av 8. mai 2017 ad. deltakelse 
i et brukerpanel. E-posten var lagt frem ved møtestart. Fra RBU i Helse Nord 
RHF meldes RBU-medlem Kari Sletten og Elsa Marie Isaksen inn som aktuelle 
deltakere.  

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

• Nettverkssamling om gode pasientforløp 7. - 8. februar 2017, Bodø: 
Informasjon om konferansen og innlegg fra RBU-medlem Sletten, jf. e-post til 
RBU av 15. mars 2017 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
• Interregionalt RBU-møte 3. og 4. mai 2017, Oslo: Informasjon om innmeldt 

sak ad. brukerrepresentant som ordinært medlem i HF-styrene 
• Møte for fagråd for habilitering, Valnesfjord Helsesportsenter, 7. mars 2017: 

Informasjon om møtet og oppfølging av styresak om ventetider/fristbrudd 
innen habilitering 

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
• Prosjektmøte Helsetjenester for eldre i nord 15.mai 2017, Bodø: Informasjon 

- RBU-medlem Asbjørn Larsen 
• Dialogmøte ad. nye avtaler mellom Helse Nord og private aktører 

rusbehandling 4. april 2017: Informasjon (tilstede også RIO og MARBORG) 
• Fagrådet TSB 9. mai 2017: Informasjon om saker rullering fagrådet TSB og 

oppstart arbeid med  mandat fagplan TSB  
- RBU-medlem Randi Nilsen 

• Nasjonal rehabiliteringskonferanse revmatologi 8. - 9. mai 2017, Haugesund: 
Informasjon 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Nasjonal helse- og sykehusplan: Foretaksmøter med Universitetssykehuset Nord-

Norge HF og Nordlandssykehuset HF 19. mai 2017 - videreføring av vedtak fra 
foretaksmøte i Helse Nord RHF 24. april 2017 
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- RBU-møte 7. juni 2017, Bodø: Informasjon om planlagte tematimer (Mine 
Pasientreiser - informasjon og regionale fagplaner - gjennomgang) og opplæring 
elektronisk reiseregning 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 35-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 21. mars 2017 
2. Årsmelding 2016 Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 
3. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 18. april 2017  
4. Referat fra møte i fagrådet for habilitering 7. mars 2017 
5. Brukerrepresentanter til brukerpanelet i Pasientreiser ANS, e-post av 24. mars 

2017, jf. RBU-sak 26-2017 Referatsaker, sak nr. 4 
6. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS av 10. mars 

2017 
7. Informasjon fra Pasientsikkerhetsprogrammet av 22. mars 2017 ad. læringsnettverk 

i brukermedvirkning 
8. E-post fra PEF Nordland av 24. april 2017 ad. Uttalelse fra Årsmøtet i Psoriasis og 

eksemforbundet Nordland 22. april 2017 
9. E-post med tre vedlegg fra FFO Nordland av 28. mars 2017 ad. 

Rehabiliteringssituasjonen i Nordland 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 36-2017  Eventuelt 
 
A. Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i 

Helse Nord, status - videre fremdrift 
 
RBU-medlem Kari Sletten og RBU-nestleder Gunn S. Hutchinson har følgende 
henstilling: 
 
Begrunnelsen for at adm. direktør i Helse Nord RHF trakk saken fra styrets behandling i 
februar 2017 var manglende vilje til samarbeid mellom fagmiljøene i Tromsø og Bodø. 
Forutsetningene for samarbeid skulle avklares. RBU er opptatt av at innbyggere i 
regionen skal få et mest mulig likeverdig helsetilbud.  
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I henhold til faglig rapport var etablering av PCI-senter ved Nordlandssykehuset et 
viktig ledd i arbeidet med likeverdighet i tilbud til innbyggere i regionene. Hensynet til 
pasientene må settes foran faglig uenighet.  
 
RBU henstiller til fagmiljøene om å komme i gang med samarbeidet og henstiller til 
ledelsen i Helse Nord RHF om å bidra til dette. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til denne henstillingen. 
 
 
B. Brukerkonferanse 2017 - planlegging 
 
RBU-medlem Randi Nilsen stilte spørsmål ad. planleggingen av brukerkonferansen i 
2017. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om planleggingen av årets 
brukerkonferanse til orientering. RBU oppfordres til å spille inn aktuelle temaer til 
arbeidsutvalget.  
 
 
Tromsø, den 11. mai 2017 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 11MAI2017 – kl. 15.10 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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Møtedato: 7. juni 2017 
Arkivnr.:  2017/8    Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Linn Gros, 90568027   Bodø, 31.5.2017 
 

RBU-sak 39-2017 Traumetilbudet innen psykisk helsevern i 

Helse Nord - organisering  
 
 
Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styremøte, den 29. april 2014 i styresak 47-2014 punkt 
5 at organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne evalueres innen 
utgangen av 2017. 
 
I samme sak punkt 4 vedtok styret at det skulle gjennomføres et regionalt 
traumekompetanseprogram i samarbeid med RVTS.1  
 
Denne saken har som formål å orientere om gjennomførte kompetansehevende tiltak, 
evaluering av organiseringen av traumetilbudet, og å invitere RBU til å gi innspill til 
relevante brukerorganisasjoner som det er naturlig å invitere til dialogmøte. 
 
Problemstillinger 
Helse Nord styrets vedtak i sak 47-2014 la følgende føringer for traumetilbudet i Helse 
Nord: 
 
1. Tilbudet skal være av faglig god kvalitet og likeverdig for alle innbyggere i regionen.  
2. Behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter skal i all hovedsak ivaretas av det 

enkelte helseforetak på DPS-nivå.  
a. Faglige ressurser og kapasitet i det enkelte helseforetak skal sees under ett.  
b. Minst ett DPS i hvert helseforetak skal ha særlig kompetanse til å behandle 

pasientgruppen.  
3. Foretaksgrensene skal ikke være til hinder for at pasientene får et optimalt tilbud. 

Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis et særskilt 
ansvar for å bistå henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF 
for pasienter som krever behandling ut over det etablerte tilbudet i helseforetaket.  

4. Det skal gjennomføres et tilpasset kompetanseprogram om traume og 
traumeforståelse. I den grad det må prioriteres, skal programmet for 
miljøpersonalet gjennomføres først.  
 

  

1 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
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Regionale kompetansehevende tiltak  
I samarbeid med helseforetakene i Helse Nord, regionalt brukerutvalg (RBU), Viken 
senter og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
(RVTS), arrangerte Helse Nord RHF en konferanse om traume og traumeforståelse den 
18.-19. februar 2015. Konferansen hadde 68 deltakere fra brukerorganisasjoner, 
helseforetak i Helse Nord og Viken senter. 
 
Traumekompetanseprogrammet Stø kurs 
RVTS sitt traumekompetanseprogram Stø kurs startet opp i 2015 og avsluttes våren 
2017. Personell fra alle helseforetak og DPS i Helse Nord har deltatt i programmet og 
det har vært totalt 1200 fremmøter på forelesningene. 30 fagpersoner har fått 
veilederopplæring. Medisinerstudenter ved UiT – Norges arktiske universitet har også 
fått undervisning i programmet. Parallelt med det regionale 
traumekompetanseprogrammet har Nordlandssykehusets egen satsning på 
traumekompetanse hatt deltakelse fra om lag 60 fagpersoner. 
 
Egenevaluering av traumetilbudet 
Helse Nord RHF har nettopp gjennomført en egenevaluering av helseforetakenes faglige 
kompetanse og bygningsmasse i psykisk helsevern. Et av spørsmålene i 
egenevalueringen var å vurdere egen traumekompetanse.  
 
I tillegg har Helse Nord RHF sendt følgende spørsmål til helseforetakene: 
 
• Er dagens organisering av traumetilbudet godt, eller er det behov for en annen 

organisering? 
• Har traumepasientene et likeverdig tilbud, der helseforetakets ressurser sees under 

ett? 
• Har helseforetaket et DPS med områdefunksjon, dvs. særlig kompetanse på traume? 
• Gis pasientene et tilbud også over foretaksgrensene ved behov? 
• Har UNN og Nordlandssykehuset hatt et særlig ansvar for traumetilbudet for 

pasienter fra Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset? 
• Hvordan vurderes kompetanseprogrammet Stø kurs? 
 
Evaluering av organisering av traumetilbudet i Helse Nord 
Helseforetakenes egenevaluering vil danne grunnlag for saken som fremstilles for styret 
i Helse Nord RHF. Saken skal belyses ved evalueringer fra brukerorganisasjonene. Helse 
Nord RHF vil derfor invitere aktuelle brukerorganisasjoner til å avgi sin evaluering av 
tilbudet.  
 
Invitasjon til dialogmøte med brukerorganisasjonene 
Helse Nord RHF vil invitere brukerorganisasjonene, helseforetakene og Viken senter til 
et dialogmøte om organisering av traumetilbudet i Helse Nord. Møtet er berammet til  
8. september 2017, kl. 8.30 - 12.00 i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø. 
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Under møtet vil helseforetakene og Viken senter inviteres til å holde en kort (maksimalt 
10 minutters) presentasjon av innholdet i, og hvordan helseforetakets traumetilbud er 
organisert. Brukerorganisasjonene vil også inviteres til å holde innlegg. I tillegg vil RVTS 
orientere om sine erfaringer med å implementere kurset, tilbakemeldinger fra 
deltakere og videre etterspørsel fra hele tjenesteapparatet. 
 
Fra RBU er det ønskelig med innspill på relevante brukerorganisasjoner. Sist ble 
følgende brukerorganisasjoner invitert til å delta: 
• Mental helse Nordland, Troms og Finnmark 
• RIO 
• Marborg 
• LPP lokallag i Nord-Norge 
• Bikuben 

 
Helse Nord RHF ønsker i tillegg å invitere We shall overcome, og ønsker innspill fra RBU 
på om det er flere organisasjoner som bør inviteres til dette møtet. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om evalueringen av 

organiseringen av traumetilbudet innen psykisk helsevern i Helse Nord til 
orientering.  

 
2. RBU foreslår å invitere følgende brukerorganisasjoner til å delta under dialogmøtet 

om organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern i Helse Nord:  
a. … …  
b. … … 

 
 
Bodø, den 31. mai 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 7. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 31.5.2017 
 

RBU-sak 40-2017 Møteplan 2018 - Regionalt brukerutvalg 
 
 
Innledning/bakgrunn 
I denne saken legges frem forslag til møteplan 2018 for det Regionale brukerutvalget 
(RBU). Forslaget tar utgangspunkt i møteplanen for styret i Helse Nord RHF som er 
vedtatt i styremøte 23. mai 2017, jf. styresak 63-2017.  
 
Administrasjonen i Helse Nord RHF foreslår at RBU-møtene også i 2018 tilpasses 
styremøtene i Helse Nord RHF. Dette for å sikre reell brukermedvirkning i de sakene 
som er av betydning for pasienter og pårørende (f. eks. Oppdragsdokument 2018, 
budsjett 2019, årlig melding 2017 m. m.).  
 
Møter i arbeidsutvalget 
Det planlegges ikke med faste møter i arbeidsutvalget (AU), men AU innkalles ved 
behov, når saker skal behandles som ikke kan utsettes til neste ordinære RBU-møte. Da 
behandles den enkelte saken (eller flere, om nødvendig) i AU, og protokollen fra AU-
møtet legges frem til orientering i neste ordinære RBU-møte.  
 
Eneste unntak er et planlagt AU-møte i februar 2018 for behandling av sak om Helse 
Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2018 - tildeling av midler.  
 
Brukerkonferanse 
Den årlige brukerkonferansen avholdes i oktober, og administrasjonen foreslår 11. til 
12. oktober 2018 som dato. Som vanlig legges et RBU-møte i tilknytning til denne 
konferansen.  
 
Felles møte med lederne av brukerutvalgene i underliggende HF 
Videre planlegges et fellesmøte med lederne av brukerutvalgene i underliggende HF, 
tradisjonen tro i forbindelse med RBU-møte i november 2018. 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplanen 2018 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som 

følger: 
 

Dato  tidspunkt møtested 
31. januar 2018 10.15 - 15.00 Tromsø 
15. februar 20181 tidspunkt avtales nærmere Bodø 
7. mars 2018 09.00 - 14.00 Bodø 
16. mai 2018 10.15 - 15.00 Tromsø 
7. juni 2018 09.00 - 14.00 Bodø 
20. september 2018 10.15 - 15.00 Tromsø 
11. oktober 2018 09.00 - 14.00 Bodø 
8. november 20182 10.15 - 15.00 Tromsø 

 
2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 11. - 12. oktober 2018 i Bodø. 
 
 
Bodø, den 31. mai 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 

1 AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2018 - tildeling av midler 
2 I forbindelse med RBU-møtet i NOV2018 avholdes felles møte med lederne av brukerutvalgene i 
underliggende HF. 
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Møtedato: 7. juni 2017    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2017/8    Hanne M Frøyshov, 75 51 29 00  Bodø, 31.5.2017 
 

RBU-sak 41–2017 Legemiddelsamstemming – informasjon om 

prosjektet og invitasjon til oppnevning av 

brukerrepresentant 
 
Formål 
Det planlegges et regionalt prosjekt som skal ha som formål å øke andelen 
legemiddellister som er samstemt. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Det er ofte manglende samsvar mellom legemidler i faktisk bruk og legemiddellister 
som brukes ved overgang mellom omsorgsnivåene, og mange pasienter har 
dobbeltforskrivninger og resepter på medikamenter som interagerer i 
reseptformidleren.  
 
Legemiddelsamstemming ansees som et svært viktig tiltak for å bedre kvaliteten i 
helsetjenestene og ivareta god pasientsikkerhet. Legemiddelsamstemming er et av 
innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7, og en egen 
tiltakspakke er utarbeidet for dette.  
 
Det har vært et regionalt prosjekt rundt legemiddelsamstemming som ble avsluttet 1. 
januar 2016. Den gangen var ikke alle HF innstilt på å ta i bruk den elektroniske 
medikamentmodulen i DIPS.  
 
Situasjonen i dag tilsier, og legger til rette for, at alle bør benytte elektroniske løsninger 
for legemiddelsamstemming og orden i interne legemiddellister: 
• Legemiddelforløpet i elektronisk kurve forutsetter at legemiddellisten i DIPS ved 

innleggelse er samstemt.  
• E-resept er tilgjengelig og i bruk i alle HF. Andelen e-resepter er høy. 
• Kjernejournal er nå tilgjengelig for leger. Medikamentoversikten i kjernejournal gir 

opplysninger om pasientens medikamentbruk med god historikk. 
 
Rapportering av legemiddelsamstemming 
Fra andre halvår 2017 skal andel pasienter som har fått gjennomført 
legemiddelsamstemming rapporteres i Helse Nord, jf. Oppdragsdokument 2017 fra 
Helse Nord RHF. Kravet fra Helse Nord RHF er at over 80 % av legemiddellistene er 
samstemt, men det er ikke spesifisert om dette gjelder samstemming både ved 
innleggelse og utskrivelse, og om det også gjelder ved polikliniske konsultasjoner.  
 
Det er i dag ingen felles eller elektronisk metode for slik rapportering. 
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Oppgaver som skal løses i prosjektet: 
• Utarbeide felles regional prosedyre for  

o Legemiddelsamstemming  
 Inkl. oppdatering av medikamentlister i DIPS medikamentmodul 

o Registrering/bruk av CAVE og kritisk informasjon 
• Utarbeide felles regional metode for elektronisk registrering og rapportering av 

legemiddelsamstemming 
• Utarbeide opplæringsprogram/plan for implementering  
 
Løsningene skal: 
• Støtte opp under innføringen av ny elektronisk kurve  
• Være enkle og intuitive i bruk for klinikere 
 
Vurdering 
Prosjektet vil bidra til økt fokus på og kvalitetssikring av metoden for samstemming av 
legemiddellister. Dersom andelen samstemte legemiddellister øker, vil legene oftere ha 
riktig informasjon om hvilke legemidler som faktisk er i bruk, og pasientene oftere ha 
legemiddellister som stemmer overens mellom behandlingsnivåene. Dette kan bidra til 
færre pasientskader som følge av misforståelser rundt medikamentbruk. 
 
Rapporteringen av samstemming vil bli mer presis, og sykehusene vil på grunnlag av 
dette kunne øke andelen legemiddellister som samstemmes. 
 
Prosjektet vil også bidra til at legemiddelallergier og annen kritisk informasjon føres i 
journalen på en mer ensartet og sikrere måte slik at de som har behov for slik 
informasjon i større grad blir varslet når journalen åpnes.  
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF mener det er behov for en felles regional metode for samstemming og 
for rapportering, og foreslår et prosjekt som er regionalt koordinert.  
 
Prosjektet krever forankring, medvirkning, rekruttering av rett kompetanse fra 
helseforetakene og tid til organisering.  
 
Det planlegges derfor et kortvarig forprosjekt frem til utgangen av juni 2017 for å få 
dette på plass.  
 
Plan for prosjektet er beskrevet i vedlegg 2. 
 
Dersom RBU ønsker å ha med en representant i prosjektet, er det anbefalt at dette blir i 
referansegruppen.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter igangsetting av et regionalt 

koordinert prosjekt for legemiddelsamstemming slik det er beskrevet i saken. 
 
2. RBU oppnevner NN som brukerrepresentant til prosjektet for 

legemiddelsamstemming. 
 
 
Bodø, den 31. mai 2017 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
1) Legemiddelsamstemming - 100 % i UNN HF  
2) Legemiddelsamstemming - Forslag til prosjektorganisering, forankring og fremdrift 
 
Referanseliste:  
Oppdragsdokumentet fra Helse Nord til Helseforetakene 2017, kap 2,3 og 7 - se her:  
Oppdragsdokument 2017 fra Helse Nord RHF til helseforetakene 
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Legemiddelsamstemming – 100% i UNN HF 

Bakgrunn og eksisterende vedtak/beslutninger: 

Legemiddelsamstemming er et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet, I trygge hender 
24/7 og egen tiltakspakke er utarbeidet1. Spredning av denne tiltakspakken startet i UNN høsten 
2014.  
 
Fra andre halvår 2017 skal det måles og rapporteres på andel pasienter som har fått gjennomført 
legemiddelsamstemming i Helse Nord, jf. styresak 157/16 (RHF-styret). Kravet er over 80% samstemt, 
men det er ikke spesifisert om dette gjelder samstemming både ved innleggelse og utskrivelse. I UNN 
HF er legemiddelsamstemming tatt inn som ny hovedindikator for 2017.  
 
Kurveprosjektet framhevet opprydding av legemiddellistene i DIPS medikasjon i hele Helse Nord som 
en viktig suksessfaktor ved innføring av elektronisk kurve for Klinisk IKT-fagråd i sak 54-2016.  
«Legemiddelforløpet» i elektronisk kurve forutsetter at legemiddellista i DIPS ved innleggelse er 
samstemt, prosessen er illustrert i figur 1. Samstemming ved utskrivelse skal også utføres i DIPS når 
elektronisk kurve er innført. 
 

 
Figur 1 Samstemming INN i DIPS (kilde: presentasjon fra prosjektet Elektronisk kurve). 

Hva er legemiddelsamstemming – og hvordan gjøres det? 

Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer 
fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk. I praksis lages en fullstendig liste over alle 
legemidlene pasienten faktisk bruker. Denne listen kalles «Legemidler i bruk» og forkortes LIB. 

                                                           

1 Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister, IS-0455 (revidert 2015). 
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Legemiddelsamstemming er en manuell prosess som per nå dokumenteres ved å fylle ut et eget felt 
på papirkurven. 
 
Framgangsmåte: 

1. Gjennomfør legemiddelintervju med pasient eller pårørende. 

2. Få tak i de beste, tilgjengelige, skriftlige kildene til pasientens legemidler, f.eks. multidose, 

legemiddelliste fra fastlege, kjernejournal eller e-resept. 

3. Be pasienten eller den som hjelper pasienten, om å bekrefte og korrigere opplysningene. 

4. Sette opp en ny, korrekt liste over pasientens LIB. 

Status i UNN HF 

Legemiddelsamstemming 

Alle relevante somatiske avdelinger har fått opplæring og har startet med samstemming, men det er 

stor variasjon på andel legemiddellister som blir samstemt.  

I Psykisk helse- og rusklinikken er det litt større variasjon. Noen er godt i gang, mens andre er i 

oppstartsfasen.  

Enheter der sykepleiere og leger samarbeider godt om å gjennomføre samstemmingen ser ut til å 

oppnå en høyere samstemmingsprosent enn de enhetene som har definert arbeidet som en ren 

legeoppgave. Enkelte avdelinger benytter kliniske farmasøyter i noen grad, og disse fungerer som 

støtte til avdelingene i samstemmingsarbeidet. UNN Harstad og Narvik benytter egne papir-

sjekklister som følger pasienten fra akuttmottak og til samstemming ved innleggelse er komplett. 

Ved UNN Harstad og Narvik benyttes medikamentmodulen i DIPS som grunnlag for utskrift av papir-

kurve, mens UNN Tromsø i all hovedsak benytter modulen som et reseptforskrivningsverktøy. Dette 

bidrar til at færre pasienter tilhørende UNN Tromsø har oppdaterte medikamentlister, sammenliknet 

med pasienter tilhørende UNN Harstad og Narvik. 

E-resept 

E-resept har vært tilgjengelig for alle leger i UNN HF siden februar-16. Andelen e-resepter i UNN HF 

er på 90,6 %2. Leger i øvrige HF i Helse Nord har også tilgang til e-resept. Det kan ikke tas ut rapporter 

som viser hvor mange oppslag og oppdateringer som er gjort mot verken reseptformidleren eller 

medikamentmodulen i DIPS, men det rapporteres både fra Direktoratet for e-helse og 

Sykehusapoteket at mange pasienter har dobbeltforskrivninger og resepter på medikamenter som 

interagerer i reseptformidleren. Det er betydelige utfordringer både i UNN HF og nasjonalt i forhold 

til oppdatering av pasientenes medisinlister både i eget fagsystem og i reseptformidleren. 

Kjernejournal 

Kjernejournal har vært tilgjengelig for alle leger i UNN HF fra januar-16. Det er også gitt tilgang til 

sykepleiere i akuttmottak og enkelte sengeposter. Fra 06.02.17 gis det tilgang til alle sykepleiere, 

psykologer, jordmødre og kliniske farmasøyter, i tråd med regional retningslinje. Øvrige HF i Helse 

Nord fikk tilgang til kjernejournal høsten 2016 og de ga umiddelbart tilgang til alle leger, sykepleiere, 

psykologer, jordmødre og farmasøyter.  På UNN HF foretas det per tiden ca. 300-400 oppslag i 

måneden. Om man sammenligner tallene for UNN HF med antall ansatte som har fått tilgang til 

kjernejournal er det svært få som har tatt løsningen i bruk. De som har tatt løsningen i bruk 

                                                           
2 DIPS-rapport 9852, sist tatt ut for desember-16. 
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rapporterer at medikamentoversikten er spesielt nyttig grunnet god historikk, i tillegg til at det ikke 

er krav om samtykke for å benytte løsningen. Det enkelte HF har ikke mulighet til selv å ta ut 

rapporter på bruk av kjernejournal. Direktoratet for e-helse rapporterer på antall personer som har 

gjort første oppslag og om den enkelte har gjort oppslag i løpet av de siste 30 dager, i tillegg til 

overordnede tall for oppslag i alle RHF (både i primær og spesialisthelsetjenesten).  

Måling av legemiddelsamstemming 

I pasientsikkerhetsprogrammet er målinger en viktig del av forbedringsarbeidet, og det er stilt til 
rådighet et nettsted, Extranet, hvor enhetene kan legge inn sine målinger.  

For legemiddelsamstemming måles andel samstemte legemiddellister innen 24 timer etter 

innleggelse. Det er få som måler legemiddelsamstemming ved utskrivelse. Tallene må samles inn 

manuelt (opptelling fra papirkurvene/sjekklister) og legges manuelt inn i Extranet av dedikert 

personell, ofte en postsekretær. Extranet er beregnet på lokal bruk og er lite egnet til å hente ut 

aggregerte data. Målingene sier heller ikke noe om kvaliteten på samstemmingen. 

 

Legemiddelsamstemming, e-resept og kjernejournal 

Etter innføring av e-resept og kjernejournal i Helse Nord har vi fått tilgjengelig elektroniske verktøy 

som kan bidra til effektivisering og kvalitetssikring ved samstemming av legemiddellister, forutsatt at 

man også tar i bruk og rydder i medikamentmodulen i DIPS og i reseptformidleren.  

 

Samstemming og oppdatering av legemiddellista i DIPS vil være tidkrevende i starten. Alle pasienter 

som bruker medisiner må få opprettet LIB eller korrigert eksisterende liste slik at den viser korrekt 

LIB. I dette arbeidet forutsettes det at alle bruker tilgjengelig informasjon i henholdsvis DIPS 

medikamentmodul, reseptformidler og kjernejournal ved innleggelse. DIPS medikamentmodul og 

reseptformidleren må også oppdateres ved utskrivning. 

Noe av investert tid ved utføring av legemiddelsamstemming ved innleggelse vil bli «hentet inn» i 

utskrivningsprosessen.  

 

 «100% samstemt» - momenter som må hensynstas 

Målet om 100% legemiddelsamstemming må i en startfase avgrenses til å omfatte legemiddellistene 

til pasienter som blir innlagt.  

 Regionalt perspektiv: 

- Alle HF-ene i Helse Nord må samarbeide og arbeidet med å øke andelen samstemte 

legemiddellister må koordineres. Pasientflyten går i og mellom de ulike HF-ene og vi har 

felles medikamentmodul som vises på tvers av HF-ene i felles DIPS-database. 

- Regionale retningslinjer og prosedyrer for legemiddelsamstemming må utarbeides3 (de som 

gjelder e-resept og kjernejournal er allerede regionale). 

- Samstemming og aktiv bruk av medikamentmodulen i DIPS er en forutsetning når elektronisk 

kurve blir innført. Medikamentmodulen i DIPS blir master for informasjon som importeres til 

elektronisk kurve ved innleggelse. 

 Forankring: 

- Tydelig forankring og informasjon fra ledelse til de som faktisk skal utføre jobben. 

                                                           
3 Her pågår det et arbeid ved Nordlandssykehuset, i regi av Regional kompetansetjeneste for klinisk 
pasientsikkerhet, som alle HF-ene kan dra nytte av. 
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- Dedikerte ressurser som får avsatt tid til å jobbe med dette i hver enkelt avdeling eller 

klinikk. 

- De enkelte lederne må ta ansvar for at foreslåtte arbeidsprosesser tilpasses egen klinisk 

virksomhet.  

- Lederoppfølging av innføring og resultater i alle ledd. 

 Definere tydelige mål for samstemming og utarbeide gode måter å rapportere på: 

- Ensartet rapportering i regionen. 

- Må kunne registrere gjennomført legemiddelsamstemming i DIPS. 

- Rapporter må kunne hentes fra HN LIS. 

- Regionale krav til hva som kvalifiserer som samstemt legemiddelliste. 

 Opplæring og bruk, momenter: 

- Framheve legemiddelsamstemmingens betydning for pasientsikkerheten. 

- Formidle gevinster av å holde pasientenes LIB oppdatert i medikamentmodulen i DIPS. 

- Legemiddelsamstemming, medikamentmodulen i DIPS, e-resept og kjernejournal må sees i 

sammenheng. Øke forståelsen for dette slik at alle skjønner hvilken informasjon som ligger 

hvor, samt hvordan informasjonen fra reseptformidleren brukes. 

- Medikamentmodulen i DIPS skal vise pasientens LIB. Den må oppdateres ved inn- og 

utskrivelser, samt når det gjøres medikamentendringer under polikliniske konsultasjoner.  

- Retningslinjer og prosedyrer skal gjøres kjent og følges. 

- Benytte pasienthistorier for å tydeliggjøre hva konsekvensen kan være ved manglende 

samstemming/oppdatering av e-resept o.l.  

 Forslag til andre tiltak: 

- I en innføringsfase vurdere å benytte kliniske farmasøyter i akuttmottak for å hjelpe til med 

legemiddelsamstemming inn.  

- Maler for innkomstnotater, polikliniske notater og epikriser bør inneholde predefinerte 

avsnitt om legemiddelsamstemming. 

- Benytte kliniske farmasøyter til å vurdere kvaliteten på legemiddelavsnittet i epikriser. 

 

Forslag til videre håndtering 

Det må diskuteres hvordan arbeidet med å øke kvaliteten på legemiddelhåndteringen, herunder 

andelen samstemte legemiddellister, skal videreføres. Det vil kreve mye koordinering og oppfølging 

som ikke er mulig å gjennomføre i drift. Vi vil anbefale at det opprettes et eget, regionalt, prosjekt 

med tilhørende prosjektleder og prosjektgruppe. Alle HF-ene i Helse Nord har de samme 

utfordringene og vil ha nytte av et slikt felles arbeid. 

Det blir viktig at et eventuelt prosjekt blir forankret blant leger i det kliniske miljøet, og disse må også 

være tungt involvert i prosjektet.  

 

 

Tromsø 25.01.17 

 

Mette Fredheim    Margaret Aarag Antonsen 

Pasientsikkerhetskoordinator, UNN HF  Fagsjef, Sykehusapoteket 

 

 

Kristian Berg     Anne-Berit Norman Paulsen 

EPJ-rådgiver, Forvaltningssenter EPJ  Medisinsk EPJ-rådgiver, UNN HF 
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Legemiddelsamstemming 
Forslag til prosjektorganisering, forankring  og fremdrift for regionalt prosjekt  
 
Prosjektorganisering: 

• Styringsgruppe: Klinisk IKT fagråd 
• Høringsinstanser:  

o Kurveprosjektet  
o Fagsjefmøtet 

• Referansegruppe: Kvalitetsnettverket 
• Prosjekteier: Kvalitetssjef 
• Prosjektgruppe, nødvendig kompetanse:   

o Koordinator og prosjektleder (frikjøpes i 50% av Helse Nord til dette arbeidet) 
o Person(er)  fra kvalitetsavdelingene HF-ene 
o Person(er) som har god kjennskap til det forrige regionale prosjektet 
o Person(er) som jobber aktivt medpasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke på 

legemiddelsamstemming 
o Lege(r) som bruker medikamentmodulen i DIPS, kjernejournal, E-resept og 

CAVE/kritisk informasjon i daglig arbeid 
o Farmasøyt(er) med god kjennskap til arbeid med legemddelsamstemming 
o Sykepleier(e) som i dag deltar i samstemming i akuttmottak 
o Person(er) med kjennskap til muligheter for rapportering i DIPS 

 
Oppgaver som skal løses i prosjektet: 

• Utarbeide felles regional prosedyre for  
o Legemiddelsamstemming  

 Inklusive oppdatering av medikamentlister i DIPS medikamentmodul 
o Registrering/bruk av CAVE og kritisk informasjon 

• Utarbeide felles regional metode for elektronisk registrering og rapportering av 
legemiddelsamstemming 

• Utarbeide opplæringsprogram / plan for implementering 
 
Løsningene skal 

o støtte opp under innføringen av ny elektronisk kurve  
o være enkle og intuitive i bruk for klinikere 

 
Mandat: 

• Utarbeides i forprosjektet 
• Antatt varighet av regionalt prosjekt: Ca 1 år fra 01.09.17 

 
Forankring: 

• 09.05.17: Ledermøtet,  
o Tilslutning til prosjektet 

• 09.05.17: Kvalitetsnettverket 
o Tilslutning til å være referansegruppe  

• 15.05.17 Fagsjefmøtet 
o Positive til prosjektet 

• 08.05.17: Klinisk IKT fagråd 
o Tilslutning til å være styringsgruppe 
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• 30.05.17: Direktørmøtet 
• 06.06.17: Regionalt brukerutvalg 
• 13.06.17: Samarbeidsmøtet 
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Møtedato: 7. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    diverse     Bodø, 31.5.2017 
 

RBU-sak 42-2017 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 31. mai 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 7. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906  88 713  Bodø, 31.5.2017 
 

RBU-sak 42-2017/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 
 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 14JUN2017 i 

Bodø:  
 

Aktuelle saker - arbeidstittel: ansv.: 
Revidert mandat for Regionalt samarbeidsutvalg –  et organ for samarbeid 
mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF på samhandlingsfeltet 

FHH 

Byggeprosjekter i Helse Nord (Finnmarkssykehuset HF) – 
tertialrapportering 

HiR 

Byggeprosjekter i Helse Nord (Helgelandssykehuset HF) – 
tertialrapportering 

HiR 

Byggeprosjekter i Helse Nord (Nordlandssykehuset HF) – 
tertialrapportering 

HiR 

Byggeprosjekter i Helse Nord (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)– 
tertialrapportering 

HiR 

Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning m. m.  HiR/EAH 
Felles forsikringspolicy og kravspesifikasjon for nasjonalt anbud HiR 
Virksomhetsoverdragelse - ansatte innenfor områder Pasientreiser uten 
Rekvisisjon  

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 5-2017  HiR 
Miljøpolitikk Helse Nord, revisjon HiR 
Tertialrapport nr. 1-2017 SCH 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Sykestuer i Nord-Troms, evaluering GT 
Månedsverk i foretaksgruppen, økning - oppfølging av styresak 58-
2017 

HiR 

Protonterapi - budsjettmidler, oppfølging av styresak 66-2017, sak A HiR 
 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 02JUN2017. 

  

 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
07JUN2017 - saksdokumenter

side 25



2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 30AUG2017 i 
Hammerfest:  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 
Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, orientering om status - 
oppfølging av styresak 27-2017 

GT 

BIM-strategi (Bygningsinformasjonsmodellering)  HiR 
Helgelandssykehuset HF - konsekvensutredning, regionale tema HiR 
Helhetlig informasjonssikkerhet - beslutning om gjennomføring HiR 
Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 HiR 
Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av 
styresak 95-2016 

LV/HHH 

Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - 
oppfølging av styresak 62-2017 

SCH 

Lønnsjustering 2017 adm. direktør MT/KP 
 

Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
PET-senter, totale kostnader for investering og drift  HiR 
Årsplan 2018 for styret i Helse Nord RHF KP 
Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis i 
spesialisthelsetjenesten (jf. Dokument 3:5 (2016-2017)) 

SCH 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 18AUG2017. 
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Møtedato: 7. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    diverse     Bodø, 31.5.2017 
 

RBU-sak 43-2017 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 4. mai 2017 
2. Brev fra brukerutvalget ved Helgelandsykehuset HF av 5. mai 2017 vedrørende nye 

regler for pasientreiser 
3. Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 30. mars 2017 
4. Helse Nord RHFs samlede innspill til Avinor vedr. den nye flyterminalen i Tromsø, jf. 

RBU-sak 34-2017 Orienteringssaker, RBU-leders muntlige orienteringer, strekpunkt 
nr. 8 (RBU-møte 11. mai 2017) 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 31. mai 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møteprotokoll for styret i Pasientreiser HF 
 
Styre Pasientreiser HF 

Møtedato 04.05.17 (utsatt fra 24.04.17) 

Møtested 
Tid: 

Lync/telefonmøte 
Kl 08.00-10.50 

Møteleder Line Alfarrustad 

Referent Eirik Andersen 

Referatdato 04.05.17 
 
Følgende medlemmer deltok:  
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF 
Bente Aae, styrets nestleder, Helse Vest RHF 
Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF 

 
 
 

Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF 
Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF 
Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF 
 
 

 
Til kl 10.00 
 
 
 

Fra regionale brukerutvalg deltok: 
Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord 
Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest 
 Forfall: 
Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF 
 
Fra administrasjonen deltok: 
Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser HF 
Øystein Næss, viseadm. direktør, Pasientreiser HF 
Per M. Halvorsen, leder strategi- og tjenesteutvikling, Pasientreiser HF 
Kjetil Dahl, leder, reiser uten rekvisisjon, Pasientreiser HF 
Hilde Holt, fagsjef, Pasientreiser HF 
Eirik Andersen, styresekretær 

 
 
Til kl 09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

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

 
Sak 01-2017:  Godkjenning av protokoll fra styremøtet i Helseforetakenes senter 

for pasientreiser ANS 10.03.2017 
 
Protokoll fra styremøtet i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10.03.17 fremlegges. 

 
Styrets enstemmige vedtak  
Protokollen fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10.03.17 
godkjennes. 
 
 
 
Sak 02-2017:  Justering av instruks for styret og administrerende direktør i 

Pasientreiser HF 
 
Ved omdanning av Pasientreiser ANS til helseforetak må enkelte formelle dokumenter justeres 
iht omdanningen. Instruksene er tidligere vedtatt i styret og fremlegges til godkjenning etter 
gjennomførte justeringer. Sak om evt justeringer av internrevisjonenes instruks vil etter dialog 
med internrevisjonen bli fremlagt for styret i junimøtet. 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret godkjenner fremlagt instruks for styret og instruks for administrerende direktør i    
       Pasientreiser HF.  

 
 
 

Sak 03-2017:  Virksomhetsrapportering pr 31. mars 2017  
 
Ny løsning for reiser uten rekvisisjon ble lansert i oktober 2016, med mulighet for å søke om 
refusjon for enkle reiser elektronisk. Den 24. februar ble løsningen utvidet med mulighet for å 
søke også for reiser med tillegg.  For mars 2017 var målet for andel innsendte søknader fra 
helsenorge.no på 40 %. Digitaliseringsgraden for denne måneden var på hele 48,4, til tross for 
at effekten etter lansering av søknad med tillegg har vært noe lavere enn antatt.   
 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid nasjonalt var 22,8 dager i mars 2017, og dermed ikke i 
henhold til målsatt krav på 14 dager. Saksbehandlingstiden har gått ned 1,7 dag fra februar til 
mars. Pasientene som har søknader som må behandles manuelt ved de regionale 
pasientreisekontorene opplever fremdeles lang saksbehandlingstid, med variasjon mellom 27 
og 47 dager i snitt i mars. Pasientreiser HF leverte innenfor målkravet for digitaliseringssteget 
i mars.  
 

Prosjekt samkjøring har varslet et behov for å utvide akseptansetestfasen i tid for å sikre 
kvalitet i løsningen. Det innebærer at utrulling av løsningen først vil starte over sommeren. 
Styret vil bli nærmere orientert.  
 
Regnskapet per mars viser et underskudd på 1,2 MNOK, og prognosen for 2017 viser et resultat 
per 31. desember 2017 i balanse. De største avvikene er knyttet til produksjonskostnader og 
trykkeritjenester.  Dette er konsekvenser av en større postinngang enn forventet, da det ikke er 
en reduksjon i postmottak tilsvarende digital innsendelsesgrad. Det er iverksatt nye tiltak som 
skal bidra til å redusere postinngangen og driftskostnadene knyttet til å håndtere posten.   
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. mars 2017 
til etterretning. 
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Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. mars 2017 til etterretning.   
 
 
 

Sak 04-2017:  Halvårlig risikovurdering, Pasientreiser HF pr april 2017 
 
Styret i Pasientreiser ANS har tidligere vedtatt at det skal gjennomføres to helhetlige risiko-
vurderinger per år i selskapet. Siste risikovurdering ble behandlet 31.10.17 (sak 53-2016).  I 
tråd med nevnte vedtak er det gjennomført en risikovurdering for selskapet per april 2017. 
Etablerte tiltak har hatt positiv effekt. Det har samtidig skjedd en utvikling, spesielt knyttet til 
gjennomføring og implementering av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, som 
gjør det nødvendig å supplere med nye tiltak. Per april 2017 er det anført syv punkter i gul sone 
og ett i rød sone.  
 
Det er utarbeidet en egen tiltaksliste i tilknytning til risikovurderingen. Det vurderes at anførte 
tiltak vil bidra til å redusere risikobildet. Tiltakene vil bli fulgt opp suksessivt fremover. Ny 
risikovurdering vil legges frem for styret høsten 2017.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreliggende risikovurdering til etterretning. 

        Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning. 

 
2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og 

forutsetter systematisk oppfølging av disse tiltakene. 
 

3. Styret forutsetter at forhold relatert til personopplysninger og likebehandling gis 
spesiell oppmerksomhet og ber om en gjennomgang av dette i kommende styremøte. 

 
 
 

Sak 05-2017:  Behandling av personopplysninger 

Innenfor pasientreiseområdet er det over lengre tid arbeidet med systemutviklingsprosjekter i 
regi av Pasientreiser HF. De nye systemene inneholder funksjonalitet som både endrer på 
tidligere behandling av personopplysninger og behandler personopplysninger på nye måter. 

Behandling av personopplysninger er underlagt et relativt rigid regelsett og er bare tillatt når 
grunnvilkårene i personopplysningsloven § 11 er oppfylt. Behandling av personopplysninger vil 
også, avhengig av hva slags opplysninger og behandlinger det gjelder, utløse en rekke 
tilleggskrav til behandlingen.  Lovlig behandling av personopplysninger forutsetter at både 
generelle og spesielle regelkrav er oppfylt. 

Behandling av personopplysninger er en vesentlig og integrert del av Pasientreiser HF’s 
oppgaveportefølje. Foreliggende sak utdyper punktet  «Risiko for feil håndtering av 
personopplysninger» i den akkumulerte risikovurderingen, sak 04-2017. Hensikten er å gi styret 
en nærmere beskrivelse av identifiserte risikoer og hvilke tiltak som iverksettes for å håndtere 
disse, samt å beskrive hvordan virksomheten fremover kan tilrettelegge sin behandling av 
personopplysninger slik at mulige konflikter med regelverket i størst mulig grad unngås. Saken 
er også ment å skulle gi styret en bedre innsikt i det generelle utfordringsbildet for 
personvernarbeidet på pasientreiseområdet.  
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Det er for tiden et økt fokus på riktig behandling av personopplysninger bl.a. som følge av ny 
personvernforordning vedtatt i EU som skjerper kravene til behandling av personopplysninger 
og sanksjonene som følger ved brudd på regelverket. Forordningen skal inkorporeres i norsk 
rett og er planlagt å tre i kraft som nytt, norsk regelverk fom. 25.05.2018. 

Saken ble utsatt. 
         
 
 

Sak 06-2017:   Strategiplan Pasientreiser HF 2017-19 
 
Nåværende strategiplan for Pasientreiser ANS ble vedtatt i styremøte 23.04.15 og av vedtaket 
fremgikk bl.a. at revidert dokument skulle fremlegges i april 2017. Foreliggende forslag til 
strategiplan for perioden 2017-2019 er utarbeidet i løpet av de siste seks månedene. Styret fikk 
seg forelagt forslag til prosess og rammer for innhold gjennom styreseminar i september 2016. 
I temasak i januar 2017 ble innhold og prosesser i planarbeidet utdypet. Pasientreisekontorene, 
de regionale helseforetakene gjennom samarbeidsforum og brukerpanelet har deltatt i 
prosessen, bl.a. gjennom regionale dialogmøter høsten 2016 og vinter/vår 2017. 
Administrerende direktør anbefaler at foreliggende strategiplan legges til grunn for 
virksomheten i Pasientreiser HF 2017-2019. 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Den fremlagte strategiplan legges til grunn for virksomheten i Pasientreiser HF for 

perioden 2017-2019. 
2. Strategiplanen legges frem for styret til revisjon i april 2019 eller tidligere ved behov. 

 
 
       

Sak 07-2017:  Status for gjennomføring av tidligere behandlede styresaker 
    
 Administrerende direktør inviterer styret til å ta den fremlagte oversikten over status og 
oppfølging av styrevedtak t.o.m. mars 2017 til orientering.  

 

       Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 
31.03.2017 til orientering. 

    
 
 

Sak 08-2017:  Oppdatert kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon våren 2017 
 
Implementering av ny prosess for pasientreiser uten rekvisisjon høsten 2016 innebar bl.a. 
overgang til nytt fagsystem og høy grad av automatisering. Som en følge av dette er det utviklet 
en kontrollstrategi for området. Kontrollstrategien er inkludert i virksomhetens eksisterende 
internkontrollsystem. I styresak 45-2016 vedtok styret i Pasientreiser ANS en modell for 
forvaltning av kontrollstrategien med revidert sak til styret halvårlig. Foreliggende sak 
oppsummerer arbeidet med kontrollstrategien foregående halvår, ny risikovurdering og 
innføring av nye kontrollaktiviteter for implementering på bakgrunn av risikovurderingen. 
Arbeidet med utvikling av kontrollstrategien skjer fortløpende.  
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En velfungerende og oppdatert internkontroll, med akseptabelt risikonivå, vil bidra til at 
saksbehandlingen er målrettet og effektiv, at rapportering er pålitelig og at lover og regler 
overholdes.  
 
Med bakgrunn i gjennomført risikovurdering foreslås det ikke innholdsmessige endringer i 
hoveddokumentet for kontrollstrategien våren 2017. Ny prosess og nye tekniske systemer har 
levert stabilt uten store avvik i perioden etter oppstart, og det vurderes som nødvendig å høste 
mer erfaring med hvordan kontrollstrategien fungerer i praksis for å få et bredere 
beslutningsgrunnlag før eventuelle revisjoner skjer. Underliggende dokumenter til 
kontrollstrategien er revidert og oppdatert fortløpende.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar kontrollstrategien til orientering. 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar saken om kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon til orientering. 
 
 
 

       Sak 09-2017:  Årsrapport 2016 
       
       Administrerende direktør anbefaler at styret tar årsrapporten til orientering. 

Saken ble utsatt. 
 
             
 

       Sak 10-2017:  Kvalitet og likebehandling i forvaltningen av pasientenes rettigheter 
 
Den halvårlige risikovurderingen viser at Pasientreiser HF vurderer at risikoen for 
forskjellsbehandling eller feil praksis i forvaltningen av pasientens rettigheter, har økt etter 
ikrafttredelse av pasientreiseforskriften. Pasientens opplevelse av lik og riktig praktisering av 
regelverket er en viktig rettssikkerhetsgaranti, og god kvalitet i vedtak og avgjørelser er 
avgjørende for befolkningens tillit til forvaltningen . Risikoen har økt for hele 
pasientreiseområdet, både for reiser med og uten rekvisisjon. I denne saken vil det blitt gjort 
rede for bakgrunnen for denne vurderingen, belyst gjennom konkrete eksempler. 

Saken ble utsatt. 
 
 
  

Sak 11-2017:  Årsplan styresaker 
 
I denne saken fremlegges justert årsplan for styresaker til orientering. Årlig evaluering av 
styret og administrerende direktør er planlagt til septembermøtet. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar årsplan for styresaker til orientering. 
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Administrerende direktørs orientering 
 

     Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 
• Kostnadsoverslag, elektronisk styreadministrasjon 
• Omdanning til HF 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering. 
 
 

Styreleders orientering 
 

     Styreleder orienterte om: 
• Møte med eierstyringsgruppen og de regionale økonomidirektørene 19. april 
• Styreseminar planlagt 15.mai 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar styreleders orientering til orientering. 
 
 

Temasaker 
 
Følgende temasaker ble gjennomgått:  
• Virksomhetsoverdragelsen, status før plan i juni  
• Utredning, reiser med rekvisisjon 

 
 
 

________________     ________________ 
Bente Aae                                    Stian Larsen 
Styrets nestleder     Styremedlem 
 
   
 
________________     ________________    
Reidun Rømo      Frode Eilertsen 
Styremedlem      Styremedlem 
   
 
                                                     
     
       ________________    
       Geir Kristoffersen 
       Styremedlem 
   
 
             
______________                       
Line Alfarrustad 
Styrets leder        ________________ 
                              Eirik Andersen 
                                                 Styresekretær  
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Postadresse Besøksadresse Sentralbord: 75 12 51 00 Organisasjonsnummer 
Helgelandssykehuset Sjøforsgata 36  983 97 4929 
Postboks 601 Selfors postmottak@helgelandssykehuset.no  
8601 Mo i Rana  www.helgelandssykehuset.no   

 

Vedrørende nye regler for pasientreiser 
  
Brukerutvalget har på bakgrunn av henvendelser vedr. dekning av utgifter ved 
sykehusutredninger invitert Pasientreiser v/Arve Smedseng senest høsten 2016 til å 
orientere Brukerutvalget om nytt regelverk. Det nye regelverket skulle i utgangspunktet 
være et forenklet skjema og en forenklet utbetaling, men har resultert i et fordyrende og 
innviklet skjemavelde for pasientene. 
 
Det viser seg at dette nye forenkla systemet tar kun høyde for antall kilometer fra hjemsted 
til behandlingssted. Utgifter til ferge, bompenger, taxi og lignende refunderes ikke. 
Ventetiden etter behandling/utredning er ekstra lang i enkelte tilfeller for å få billigste 
reisebilletter hjem. Dette er en belastning og krevende for mange med helseplager. 
 
Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset ber RBU ta opp dette temaet og samarbeide med 
de øvrige helseforetak for å få et bedre regelverk for pasientreiser. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sissel Brufors Jensen 
Leder 
 

Helgelandssykehuset 
Brukerutvalget 
 
 
  

Regionalt Brukerutvalg 
Helse Nord 
v/ leder Arne Ketil Hafstad 
postmottak@helse-nord.no 
 
 
 
Att: 

Deres ref: 
 

Vår ref: 
 

Dato: 
05.05.2017 
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Saksnr.:       Referent/tlf.:     Sted/dato:  
2014/581-23/XXX  Raymond Dokmo, 94486738  Bodø, 09.05.2017 
 

Møtereferat 
 

Møtetype: Fagråd rehabilitering 
Møtedato: 30.03.17 
Møtested: Bodø 
Neste møte: 16.11.17 

 
Til stede 

Navn Initialer 
Christoph Schäfer, UNN HF, leder fagråd 
Beate Johansen, Nordlandssykehuset HF 
Berit Malmo, Finnmarkssykehuset HF 
Anne-Lise Michalsen, Nordlandssykehuset HF 
Sverre Rasch, kommunerepresentant, Bodø 
Hanne Jakobsen, Valnesfjord helsesportsenter 
Stine Jakobsen Strømsø, LHL Skibotn 
Raymond Dokmo, medisinsk faglig rådgiver, Helse Nord RHF 
Mari Klokkerud, NKRR på sak 17/4 
Knut Tjeldnes, Helse Nord RHF på sak 17/7 
Stian Wik Rasmussen, Helse Nord RHF, som tilhører 
Frode Eilertsen, Helse Nord RHF 

CS 
BJ 
BM 
ALM 
SR 
HJ 
SJS 
RD 
MK 
KT 
SWR 
FE 

 
Forfall 

Ann Merete Brevik, Helgelandssykehuset 
Kari Holthe, UNN HF 
Asbjørn Larsen, brukerrepresentant RIO 

 
 

Sak  Ansvar Frist 
17/1 Presentasjon av deltakere RD  
17/2 Presentasjon av mandat RD  
17/3 Presentasjon av regional plan og status i foretakene. 

Regionalt/UNN: 
CS redegjør for hvordan den regionale planen ble til. 
Den er i utgangspunktet gjeldende fra 2014-2017. CS 
mener at planen er moden for revisjon. Mye talldata er 
gammel og trenger oppdatering. Status i planen er fra 
2010-2012. Vi trenger å se på hva som kan forventes i 
tiden fremover, både med legeressurser, ambulante 

CS, BJ, 
BM 
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team og hva som er bærekraftig. Utfordring med at 
befolkningen stadig blir eldre.  
Høyt forbruk av private rehabiliteringsinstitusjoner 
sammenlignet med andre regioner. Har vært slik i 
mange år.  
CS beskriver tilbudet for regional rehabilitering. 
Utfordrende med innvandrere med polio. Men det er 
ikke mange pasienter det er snakk om.  
UNN får neste år ny fløy med totalt 18 
rehabiliteringsplasser inkludert intermediærsenger og 
regionale senger. Per i dag er det 14 ved UNN Tromsø. 
Det er utarbeidet e-læringskurs for CFS/ME som snart 
er klart.  
UNN har sengepost i Harstad og Tromsø. Tromsø sliter 
med å avgrense hva som er lokalt og hva som er 
regionalt. UNN Harstad har for mange senger i forhold 
til befolkningstall, blir utjevnet. Har også senger i 
Lenvik og Storslett. Lang ventetid for utredning av 
CFS/ME pasienter. Finnes ikke behandlingstilbud for 
denne gruppen i UNN eller Helse Nord forøvrig. Har 
også LMS kurs. Stor utfordring med å differensiere 
CFS/ME fra psykiske lidelser. Tilbudet styrket med 
psykolog. UNN har også ambulante team. 
 
Helgelandssykehuset:  
Etablert sengepost i Sandnessjøen. Hovedsakelig 
slagpasienter. Utfordringer med legedekning. Stor 
raskere tilbake aktivitet. Tilbud om CFS/ME utredning. 
Reetablert ambulant team.  
 
Finnmarkssykehuset: 
Status: All rehabilitering er lokalisert til Kirkenes. 
Består av sengepost, ambulant team, habiliteringsenhet. 
I tillegg har Kirkenes fys/ergo lokalsykehusfunksjon. 
Har per i dag 6 senger. Blir utvidet til 9 senger når de 
flytter inn i nytt sykehus. Men har ikke økonomi til å 
drifte alle fra starten. Blir i starten 5 og 3 dagers drift, 
fra 2019 full drift. Fått ny hjemmel om overlege. Ikke 
besatt. Har LIS lege. Ca 20 ansatte i sengeposten. Har 
brukt fagplanmidler til å styrke det ambulante teamet. 
Frigi ressurser til poliklinikk. Har hatt fokus på å få på 
plass rehab. Poliklinikk. Inntaksteamet vurderer om det 
skal være sengepost, ambulant tjeneste eller poliklinisk 
virksomhet. Plukker ulikt personell for hver pasient av 
hva som er behovet. Har i tillegg en nevrolog i stab. 
Brukt fagplanmidler til å få på plass merkantilt 
personell. Jobber med å få på plass LMS kurs som er 
foretaksovergripende. ART (ambulant 
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rehabiliteringsteam har godt samarbeid med 
opptreningssenteret i Finnmark. Målgruppe subakutt 
hjerneslag. Litt utfordring med å få riktig pasient til 
riktig sted. Psykisk helsevern og TSB flyttes inn i det 
nye sykehuset i Kirkenes. Gjøres 
brukertilfredshetsundersøkelse. Ser på prosjekt med 
ARR med støtte fra AIR. 
 
Nordlandssykehuset: 
Omorganisering pågår. Kommet avdelingsleder i klinikk 
hode/bevegelse. Skal tenke mer foretaksovergripende. 
Samle inntak, kanskje samle vurdering. 
Døgnrehabilitering består av 4 senger i Vesterålen, 
primært hjerneslag. Ligger i medisinsk klinikk. Ønske 
om å legge rehabilitering i en annen post. Nevrolog har 
ansvaret for rehabiliteringen nå. Er utlyst stilling for 
spesialist i FMR. Styrket pleieressurser med 5,5 årsverk. 
Fått på plass rehabiliteringssykepleier. Mål er å få åpnet 
sengetun C i Vesterålen. Er mulighet for 8 sengeplasser 
der. Planen er at rehabiliteringen i Nordlandssykehuset 
skal ligge i Vesterålen. Kjøper 2 senger av UNN Harstad 
(Store kognitive vansker). Startet prosjekt for å få bedre 
samarbeid mellom klinikkene. Alle sykehus har 
slagpoliklinikk. FMR poliklinikk i Bodø. Har strevd med 
fokuset på rehabilitering. Bl.a. har geriatrisk sengepost 
blitt lagt ned, strever også med pasienter som i tillegg 
har psykiske plager. Har ambulant team.  
 
Private institusjoner: 
Lengre avtaler enn før. Private har nå avtaler ut 2018. 
Varer i 2 år pluss eventuelt 2 år forlengelse. Bedre 
kontinuitet. Gis tilbud til mange ulike diagnosegrupper. 
Også en del tilbud til barn. Utfordring med samhandling 
både til kommuner og foretak spesielt med tanke på når 
institusjonene kommer inn i bildet. Utfordring at mange 
ikke kjenner til alle tilbudene. Kanskje bruke mer 
forløpspakker? Viktig å jobbe med pasientforløp. Ønske 
om å delta i mer nettverksmøter, møter med 
kommunene. Hvilke tilbud bør de private ha? Er det bra 
at de har forskjellige tilbud, eller skal det være 
konkurranse? Må anerkjenne at det er betydelige 
kostnader ved private. Over 9000 henvisninger/år! Blir 
stort press på RVE og institusjonene. Lange ventetider. 
Utfordring med samhandling med kommunene, spesielt 
ut mot kommunene og videre oppfølging. Helse Nord 
bør kanskje være tydeligere på inklusjonskriterier. 
Søknadskjema inn til RVE bør være elektronisk og laget 
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søknadskjema mer spisset til de ulike 
rehabiliteringstjenestene.  
 
Videre tiltak i planen: 
Gjennomgang av hvert enkelt punkt i planen. 
Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter er for lite 
systematisk, finnes lite retningslinjer for denne 
pasientgruppen. Ellers er det en del punkter som ikke 
har blitt fulgt opp/gjennomført. 

17/4 Presentasjon av kvalitetsindikatorer laget av Nasjonal 
kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering 
(NKRR) 
Presentasjon legges ved referatet. 

MK  

17/5 Kompleks rehabilitering i spesialisthelsetjenesten – Hva 
betyr det? 
Christoph gjennomgår kriteriene fra veileder om 
rehabilitering, habilitering, koordinator og individuell 
plan 

CS  

17/6 Rehabilitering i kommunen – Hva er kommunens ansvar? 
SR gjennomgår en vanskelig pasientkasus  

SR  

17/7 Eventuelt 
KT presenterer en modell for raskere tilbake som ligger 
vedlagt. 

RD 
KT 

 

 

 
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
07JUN2017 - saksdokumenter

side 38



Helse Nord RHFs samlede innspill til Avinor vedr. den nye flyterminalen i Tromsø, jf. RBU-sak 
34-2017 Orienteringssaker, RBU-leders muntlige orienteringer, strekpunkt nr. 8 (RBU-møte 
11. mai 2017)  
 
GENERELT: 
UNIVERSELL UTFORMING I TRÅD MED LOVVERK OG TEKNISKE FORSKRIFTER (TEK 

17)! 

 

Viktige punkter og vanlige mangler ved dagens flyterminaler: 

• Gode ledelinjer til informasjons-skranker, innsjekking/utsjekking 

 Gode høyttaleranlegg - god akustikk (mye dårlig her) 

 Store informasjonstavler, god kontrast 

 Gode informasjonstavler med god kontrast, som informerer om de samme 

tingene som går ut over høyttaleranlegget 

 Tilstrekkelig med gode ventestoler 

 Ekstra gode ventestoler merket med symbol for eldre/funksjonshemmede 

 Kanskje det bør opprettes «fast track» merket med tilsvarende symbol? (større 

flyplasser) 

 Heiser med speil, taktil skrift på etasjevelger og auditiv info om etasjene 

 Riktig størrelse på parkeringsplasser for bevegelseshemmede - 6m X 4,5m 

 God merking av trapper (God kontrast av trappeneser - ledelinje frem til 

oppmerksomhetsfelt (trappens bredde x 30 cm) før trapp (både opp og ned) – 

to rekkverk på hver side av trappen (lavt og høyt i tråd med forskrift). 

 Gode lysforhold (gode kontraster, minst mulig motlys) 

 Bedre info om muligheter for assistanse 

 

Spesielt om hvilerom: 

Gode hvileroms fasiliteter vil klart gi en opplevelse for den reisende som har behov 

for dette, og kanskje redusert behov for ledsager på hele reisen. Pasienter kan ofte 

måtte vente lenge på avganger eller overganger mellom to fly 

 

 Drikkefontener med mulighet for å fylle vann på egne flasker 

 Bør være innafor sikkerhetskontrollen (i dag er det et hvilerom utafor) 

 Det bør være mer enn et hvilerom. 

 Et av hvilerommene bør være for reisende med spesielle behov for alenerom. 

 Det andre hvilerommet bør være for flere reisende samtidig og eventuelle 

ledsagere 

 Det bør være noen som har oppsyn med hvilerommene og passasjerene der. 

 Hvilerommet må ha gode stoler og muligheter for å ligge samt infotavle 
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Møtedato: 7. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 31.5.2017 
 

RBU-sak 44-2017 Eventuelt 
 
 

 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
07JUN2017 - saksdokumenter

side 40


	Forside
	RBU-møte 20170607 - innkalling
	RBU-sak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
	RBU-sak 38-2017 Godkjenning av protokoll fra RBU-møte 11MAI2017
	RBU-sak 38-2017 Godkjenning av protokoll fra RBU-møte 11MAI2017, vedlegg
	RBU-sak 39-2017 Traumetilbudet innen psykisk helsevern i Helse Nord - organisering
	RBU-sak 40-2017 Møteplan 2018 - Regionalt brukerutvalg
	RBU-sak 41-2017 Legemiddelsamstemming – informasjon om prosjektet og invitasjon til oppnevning av brukerrepresentant
	RBU-sak 41-2017 Legemiddelsamstemming – informasjon om prosjektet og invitasjon til oppnevning av brukerrepresentant, vedlegg 1
	RBU-sak 41-2017 Legemiddelsamstemming – informasjon om prosjektet og invitasjon til oppnevning av brukerrepresentant, vedlegg 2
	RBU-sak 42-2017 Orienteringssaker
	RBU-sak 42-2017 Orienteringssaker 4
	RBU-sak 43-2017 Referatsaker
	RBU-sak 43-2017-1 Protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 4.mai 2017
	RBU-sak 43-2017-2 Vedrørende nye regler for pasientreiser Brev fra brukerutvalget ved Helgelandssykehuset
	RBU-sak 43-2017-3 Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 30MAR2017
	RBU-sak 43-2017-4 Innspill fra Helse Nord pasientreiser til ny flyterminal Langnes
	RBU-sak 44-2017 Eventuelt



