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Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Rigmor Sæternes varamedlem - møtte for Bjørn Helge Hansen FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Gunhild Berglen varamedlem - møtte for Randi Nilsen FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Olaf B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Jann Hårek Lillevoll rådgiver Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 
Siw Skår  rådgiver Helse Nord RHF 
Randi Spørck seksjonsleder Helse Nord RHF 
Kristian Fanghol direktør Helse Nord RHF 
Frode Eilertsen seksjonsleder Helse Nord RHF 
Stian W. Rasmussen med. rådgiver Helse Nord RHF 
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Sirijords fravær. 
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Kari Sletten medlem - Ingen varamedlem kunne møte i Kari 
Slettens fravær. 
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postmottak@helse-nord.no 
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I starten av møtet ble det avholdt tematime om Regional vurderingsenhet – orientering 
om hvordan denne enheten arbeider.  

 
 

RBU-sak 45-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 45-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 46-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 

7. juni 2017 
Sak 47-2017 Oppdragsdokument 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet - 

innspill fra Regionalt brukerutvalg 
Sak 48-2017 Regional anskaffelse innen psykisk helsevern, oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 49-2017 Avansert behandling av pasienter med hjerneslag (mekanisk 

trombektomi), prosjektmandat og oppnevning av 
brukerrepresentant 

Sak 50-2017 Regional utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025, status i 
arbeidet - informasjon 

Sak 51-2017 Utviklingsplan 2035, forprosjekt - prosjektdirektiv/mandat, 
informasjon 

Sak 52-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 
Sak 53-2017 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

a) Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i 
Norge/Samisk helsepark 

b) Hjerterehabilitering vs. LMS-kurs, ref. brev fra LHL-
klinikkene Skibotn 

c) Kvalitetsutvalg private rehabiliteringsinstitusjoner, status 
og planer fremover, jf. RBU-sak 42-2017/2 
Orienteringssaker, første strekpunkt ad. informasjon fra 
RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson, kulepunkt nr. 3. 

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

Sak 54-2017 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 

12. juni 2017 
 2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 

29. august 2017 
 3. Referat fra forskernettverksmøte - Kompetansetjeneste for 

inkontinens og bekkenbunnsykdom - 1. juni 2017, oversendt av 
kontaktperson Asbjørn Larsen (pr. e-post 28. juni 2017) 

Sak 55-2017 Eventuelt 
A. Fagfelt habilitering - status på ventetid/fristbrudd, jf. RBU-sak 

59-2016 og RBU-sak 6-2017 

 



B. Ventetider hos audiografer, oppfølging av RBU-sak 71-2016, 
sak B og RBU-sak 7-2017 

C. Henvendelse fra RBU-varamedlem Alf Bjørn av 17. september 
2017 med innspill til ulike saker til RBU-møte 20. september 
2017 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 46-2017  Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 7. juni 2017 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 7. juni 2017 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 47-2017 Oppdragsdokument 2018 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt 
brukerutvalg 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til Oppdragsdokument 
2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet: 
A. Styrke habiliteringstjenesten ved å innføre nasjonale standarder for stillingstyper og 

omfang 
B. Styrke kompetansen innen psykisk helsevern for behandling av psykiske lidelser 

blant personer med utviklingshemming 
C. Universell utforming av sykehusbygg for å bedre tilgjengeligheten for 

pasienter/pårørende med sansetap 
D. Opplæring av helsepersonell i kommunikasjon med pasienter/pårørende med 

hørselshemming 
E. Styrking av grunnutdanningen innen alle helsefaglige utdanninger, herunder 

praksisplasser 
F. Bidra til kompetanseutvikling som bygger opp under Helse Nords ansvar for å sikre 

likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud til hele den samiske befolkningen i Norge. 
G. Døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer må 

også tilby oppfølging i kommunal gjennomgangsbolig i etterkant av behandlingen og 
tilbud om omskolering for å gi mulighet til tilbakeføring til arbeidslivet 

H. Fremme brukermedvirkning for barn og unge 
I. Tilbud om oppfølging av søsken som pårørende til alvorlig syke barn 
J. Styrke kompetansebygging/opplæring ovenfor frivillige organisasjoner som tilbyr 

ulike helsetjenester 

 



K. Krav om ledsager til pasienter som har behov for bistand under legebesøk 
L. Opplæring av pårørende til kronikere 
 
 
RBU-sak 48-2017 Regional anskaffelse innen psykisk helsevern, 

oppnevning av brukerrepresentant 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om oppstarten av arbeidet 

med regional anskaffelse innen psykisk helsevern til orientering. 
 
2. RBU oppnevner Gunn Strand Hutchinson og Gunhild Berglen som 

brukerrepresentanter til arbeidet med en regional anskaffelse innen psykisk 
helsevern. 

 
 
RBU-sak 49-2017 Avansert behandling av pasienter med 

hjerneslag (mekanisk trombektomi), 
prosjektmandat og oppnevning av 
brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandat, organisering 

og arbeidsform, slik det er lagt frem i utkast til prosjektmandat Avansert behandling 
av pasienter med hjerneslag (mekanisk trombektomi). RBU foreslår å invitere 
relevant brukerorganisasjon inn i prosjektgruppen, jf. kapittel 3 Tidsplan og 
ressursbehov.   

 
2. RBU oppnevner Arne Ketil Hafstad som brukerrepresentant til prosjektgruppen. 
 
 
RBU-sak 50-2017 Regional utviklingsplan avtalespesialister 

2018-2025, status i arbeidet - informasjon 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional 
utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025 til orientering. 
 
 
  

 



RBU-sak 51-2017 Utviklingsplan 2035, forprosjekt - 
prosjektdirektiv/mandat, informasjon 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Utviklingsplan 2035, 

forprosjekt - prosjektdirektiv/mandat til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til prosjektdirektiv/mandat for arbeidet med 

Utviklingsplan 2035: 
A. Satsning på unge og helse, herunder teknologi 
B. Helsetilbudet tilpasset et flerkulturelt samfunn 
C. Presisering til sentrale temaer som mandatet skal bygges opp rundt: Fokus på 

samhandling må være innen både rehabilitering og habilitering.  
D. Lengre høringsfrist på grunn av sommerferien i 2018. 
E. Samhandlingen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten må sikre erfarings- 

og kompetanseoverføring. 
 
 
RBU-sak 52-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 1-

2017 til orientering. 
 
2. RBU viser i den forbindelse til vedtak i RBU-sak 55-2017 Eventuelt, sak A og B ad. 

ventetid/fristbrudd innen fagfelt habilitering og ventetider hos audiografer. 
 
 
RBU-sak 53-2017  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Dialogmøte organisering av traumetilbud i Helse Nord 14. september 2017, jf. 
RBU-sak 39-2017: Informasjon 

- Styremøte i Helse Nord RHF 30. august 2017: Kort informasjon 
- Elektronisk reiseregning: Informasjon om erfaringer så langt 
- Interregionalt RBU -møte 28. - 29. september 2017 i Bodø: Informasjon om møtet 

og forslag om en felles landssamling for ledere/nestledere i brukerutvalgene i 
Norge 

- Brev fra brukerutvalget ved Helgelandssykehuset - om pasientreiseordningen: 
Informasjon 

- FFOs kongress 25. - 26. november 2017: Valg av nytt hovedstyre og valgkomité 
- Egenevaluering Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - informasjon om 

planlagt opplegg og tidsplan 

 



- Rutinebeskrivelse ved oppnevning av brukerrepresentanter og forventninger til 
brukerrepresentanter i ulike råd, utvalg og prosjekt i Helse Nord (jf. RBU-sak 23-
2017): Behov for repetisjon og distribusjon til alle berørte parter. 

- Alvorlige hendelser: Ønske om informasjon til Regionalt brukerutvalg  
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
• Telefonmøte med nasjonal gruppe for utarbeiding av behandlingslinje for 

barn/unge med moderat til alvorlig ervervet hodeskade 25. august 2017: 
Informasjon 

• Telefonmøte med fagråd habilitering 29. august 2017: Informasjon, jf. referat 
fra møtet (oversendt til Regionalt brukerutvalg 19. september 2017) 

• Informasjon fra de som ikke er i RBU og er brukerrepresentanter i fagråd og 
som jeg er kontaktperson for:  
a) Per Nordnes, fagråd for nyremedisin: Siste møte 11. mai 2017 i Tromsø 

var han forhindret fra å delta på. Neste møte er 18. september 2017 på 
Skype. 

b) Åse Almås Johansen. fagråd for psykisk helse for voksne: Jeg har etterspurt 
info men ikke mottatt noe. 

c) Ernly Eriksen, fagråd øyefag: Jeg har etterspurt men ikke mottatt noen 
informasjon. 

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
• Møte i Regionalt fagråd for hudsykdommer 22. september 2017: Informasjon 

om innkalling til møte på Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
- RBU-medlem Asbjørn Larsen 

• Møte i RBU-AU 19. september 2017: Informasjon 
• Fagrådsmøte TSB: Manglende tilbud til gravide rusmiddelavhengige og 

manglende akutt-tilbud i Helse Nord  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

a) Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i Norge/Samisk helsepark 
b) Hjerterehabilitering vs. LMS-kurs, ref. brev fra LHL-klinikkene Skibotn 
c) Kvalitetsutvalg private rehabiliteringsinstitusjoner, status og planer fremover, jf. 

RBU-sak 42-2017/2 Orienteringssaker, første strekpunkt ad. informasjon fra 
RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson, kulepunkt nr. 3. 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I RBU-sak 53-2017/3 Orienteringssaker, RHF-ledelsens orienteringer, sak b) vedtok RBU 
følgende: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om en tilbakemelding i et senere RBU-
møte om årsakene til avslag som gis til pasienter som er henvist til hjerterehabilitering. 
 
 
  

 



RBU-sak 54-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 12. juni 2017 
2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 29. august 2017 
3. Referat fra forskernettverksmøte - Kompetansetjeneste for inkontinens og 

bekkenbunnsykdom - 1. juni 2017, oversendt av kontaktperson Asbjørn Larsen (pr. 
e-post 28. juni 2017) 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 55-2017  Eventuelt 
 
A. Fagfelt habilitering - status på ventetid/fristbrudd, jf. RBU-sak 59-2016 og RBU-sak 6-2017 
 
RBU-medlem Else Marie Isaksen viste til styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 
04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering som skal behandles av 
styret i Helse Nord RHF i styremøte 27. september 2017. RBU-medlem Isaksen stilte 
spørsmål om status vedr. ventetider/fristbrudd for fagfeltet habilitering, herunder 
registrering, jf. RBU-sak 59-2016 og RBU-sak 6-2017. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til RBU-sak 59-2016 og 6-2017 og ber 
om en tilbakemelding i et senere RBU-møte ad. status på ventetidsutvikling og aktuelle 
tiltak innen habilitering for å sikre at pasientene får tilbud om utredning og behandling 
innenfor faglig akseptabel ventetid. 
 
 
B. Ventetider hos audiografer, oppfølging av RBU-sak 71-2016, sak B og RBU-sak 7-2017 
 
RBU-medlem Else Marie Isaksen viste til styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 
04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering som skal behandles av 
styret i Helse Nord RHF i styremøte 27. september 2017. RBU-medlem Isaksen stilte 
spørsmål om status vedr. ventetider hos audiografer, jf. RBU-sak 71-2016, sak B og 
RBU-sak 7-2017. 
 
  

 



Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til RBU-sak 71-2016, sak B og RBU-sak 7-
2017 og ber om en tilbakemelding i et senere RBU-møte ad. status på 
ventetidsutviklingen hos audiografer for å sikre at brukerne i Helse Nord får tilbud på 
hørselsutredning og tilpasning av høreapparater innenfor akseptabel gjennomsnittlig 
ventetid på opptil 60 dager. 
 
 
C. Henvendelse fra RBU-varamedlem Alf Bjørn av 17. september 2017 med innspill til 

ulike saker til RBU-møte 20. september 2017 
 
RBU-leder Arne-Ketil Hafstad refererte fra e-post fra RBU-varamedlem Alf Bjørn av 17. 
september 2017 med innspill til ulike saker til RBU-møte 20. september 2017. Regionalt 
brukerutvalg diskuterte henvendelsen på prinsipielt grunnlag med hensyn til 
håndtering av slike innspill. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar ikke stilling til innspill, dersom disse ikke 
fremmes av møtende RBU-medlemmer under behandling av de enkelte sakene. 
 
 
Bodø, den 20. september 2017 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 21SEP2017 – kl. 10.47 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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