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Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 7. mars 2018 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 16. mai 2018 

 
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 
Knut Hartvigsen varamedlem - møtte for Jørgen Dahl FFO 
Gunhild Berglen varamedlem - møtte for Randi Nilsen FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Saskia Mennen varamedlem - møtte for Inge Hyld  Fylkeseldrerådene 
Karsten Kristoffersen varamedlem - møtte for Kari Sletten Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Tone Amundsen rådgiver Helse Nord RHF 
Jann-Hårek Lillevoll rådgiver Helse Nord RHF 
Tor Arne Haug direktør for forretningsutvikling Helse Nord RHF 
Frode Eilertsen seksjonsleder Helse Nord RHF 
Stian Rasmussen med. rådgiver Helse Nord RHF 
Brite Jakobsen rådgiver - deltok på skype Helse Nord RHF  
Knut Tjeldnes rådgiver Helse Nord RHF 
Erling Bang rådgiver Helse Nord RHF 
Nils B. Normann rådgiver Helse Nord RHF 
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Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem 

Det lyktes ikke å innkalle varamedlem. 
FFO 

Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Olav B. Johnsen medlem  

Det lyktes ikke å innkalle varamedlem. 
Fylkeseldrerådene 

 
I starten av møtet orienterte revisjonssjef i Helse Nord RHF, Tor Solbjørg om internrevisjonen i 
Helse Nord.  



 

RBU-sak 14-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 14-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 15-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

31. januar 2018 
Sak 16-2018 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 

brukerutvalget 19. februar 2018 - orientering 
Sak 17-2018 Årlig melding 2017 
Sak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av idéfasen 
Sak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av 

konseptfaserapport, mandat for forprosjekt og samlet analyse av 
økonomien 

Sak 20-2018 Regional utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025, status i 
arbeidet - informasjon 

Sak 21-2018 Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen - informasjon og oppnevning av 
brukerrepresentant til styringsgruppe 

Sak 22-2018 Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd, oppfølging av 
RBU-sak 6-2017 

Sak 23-2018 Felles interregionalt, digitalt opplæringsprogram for 
brukerrepresentanter på systemnivå - informasjon 

Sak 24-2018 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 - pasienttransport 
Sak 25-2018 Kliniske fagrevisjoner - informasjon 
Sak 26-2018 Årsrapport 2017 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 27-2018 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord - oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 28-2018 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord - oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 29-2018 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord -oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 30-2018 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder - muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer - muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen - muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte 

styresaker 
 5. Samiske tolketjenester - informasjon 
 6. Utredning Reiser med rekvisisjon - design av fremtidens 

pasientreise, oppfølging av RBU-sak 6-2018 
Sak 31-2018 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 14. 

desember 2017 
 2. Referat fra møte i fagråd for habilitering 22. januar 

2018  
 3. Referat fra møte i brukerutvalget ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7. februar 
2018 



 

 4. Referat fra møte i fagråd for revmatologi 4. januar 
2018 

 5. Referat fra møte i fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer 
8. februar 2018 

Sak 32-2018 Eventuelt 
A. Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø - 

oppnevning av brukerrepresentant 
B. Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 2019-

2026 - informasjon om arbeidet og om mulighet for dialogmøte 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

RBU-sak 15-2018  Godkjenning av protokoll fra møte i det 
Regionale brukerutvalget 31. januar 2018 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 31. januar 2018 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 16-2018 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 
Regionale brukerutvalget 19. februar 2018 - 
orientering 

 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget, den 19. februar 2018 
tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 17-2018 Årlig melding 2017 
 
Vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2017 og utkast 
til Årlig melding 2017, vedlegg til RHF-styret og tar informasjon i saken til orientering. 
 
 

  



 

RBU sak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av 
idéfasen 

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

2025 – videreføring av idéfasen til orientering.  
 
2. RBU er tilfreds med den endrede organiseringen og fremdrift av tidligfasen for 

Helgelandssykehuset 2025. 
 
3. RBU ber adm. direktør om å bli orientert om prosjektet gjennom den ordinære 

tertialrapporteringen til styret i Helse Nord RHF for byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF. 

 
4. RBU ber om å bli orientert om mandat for den eksterne ressursgruppens arbeid før 

endelig godkjenning, tentativt i mai 2018. 
 
 

RBU-sak 19-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 
- godkjenning av konseptfaserapport, mandat 
for forprosjekt og samlet analyse av økonomien 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs forslag til 

styret i Helse Nord RHF om å godkjenne konseptfaserapport for Nye Hammerfest 
sykehus.  
 

2. RBU er tilfreds med at det fremlagte konseptet og skisser viser en arealreduksjon 
på 3.900 m2 fra idéfaserapporten til ca. 25.000 m2 bruttoareal og at det foreløpig er 
sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst på 30 mill. kroner i nytt sykehus. 

 
3. RBU er enig i at det er nødvendig med ytterligere kostnadsreduserende tiltak og at 

disse gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte og brukerne i 
Finnmarkssykehuset HF og i tråd med dette saksfremlegget, slik at den vedtatte 
økonomiske rammen på 1,95 mrd. kroner (P50-2017) overholdes.  

 
4. RBU slutter seg til forslaget til styringsdokument forprosjekt Nye Hammerfest 

sykehus av 19. januar 2018. 
 

5. RBU ber om at rapport fra forprosjekt legges frem for Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF, tentativ innen 31. desember 2019. 

 
 

  



 

RBU-sak 20-2018 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 21-2018 Strategisk videreutvikling av 
spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen - informasjon og oppnevning av 
brukerrepresentant til styringsgruppe 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til Nasjonal helse- og sykehusplan og 

det planlagte prosjektet Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkning, og vil understreke at brukerne må involveres både i styringen av 
prosjektet og i medvirkning slik at planen får en tydelig bruker- og pasientrettet 
profil.  

 
2. RBU oppnevner Else Marie Isaksen til styringsgruppen for prosjektet Strategisk 

videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 
 
 

RBU-sak 22-2018 Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd, 
oppfølging av RBU-sak 6-2017 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om fagfelt habilitering - 

status på ventetider/fristbrudd til orientering.     
 
2. RBU vil gi uttrykk for bekymring med hensyn til økning i ventetider og fristbrudd i 

2017 og ber Helse Nord RHF om å se nærmere på aktuelle tiltak for å bedre 
situasjonen innen fagfelt habilitering.  

 
 

  



 

RBU-sak 23-2018 Felles interregionalt, digitalt 
opplæringsprogram for brukerrepresentanter 
på systemnivå - informasjon 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om felles interregionalt, 

digitalt opplæringsprogram for brukerrepresentanter på systemnivå til orientering. 
RBU vil allikevel påpeke at brukerorganisasjonene har et særskilt ansvar for 
opplæring av brukerrepresentanter innen generell brukermedvirkning. 

 
2. RBU gir sin tilslutning til at det utarbeides felles interregionalt, digitalt 

opplæringsprogram for brukerrepresentanter på systemnivå.  
 

3. RBU anbefaler at det i første omgang utarbeides en informasjonsvideo.  
 
 

RBU-sak 24-2018 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 -    
pasienttransport  
 

Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar resultatene fra den nasjonale 
brukerundersøkelsene for pasienttransport 2017 til orientering. 
 
 

RBU-sak 25-2018 Kliniske fagrevisjoner - informasjon 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om kliniske 

fagrevisjoner til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til brukermedvirkning i ulike deler av kliniske 

fagrevisjoner: 
a) RBU ønsker å ha mulighet for å spille inn aktuelle temaer til kliniske 

fagrevisjoner. 
b) RBU ønsker å bli invitert til møte, der revisjonskriterier for den enkelte kliniske 

fagrevisjonen diskuteres, før denne iverksettes. 
c) Videre ber RBU om å få rapport fra kliniske fagrevisjoner til orientering.  

 
 

  



 

RBU-sak 26-2018 Årsrapport 2017 - Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2017 Regionalt 

brukerutvalg med den endringen som kom frem under behandling av saken. 
 
2. RBU ønsker fortsatt at årsrapportene kortes ned og at detaljert informasjon om 

RBUs virksomhet følger i et eget vedlegg.  
 
 

RBU-sak 27-2018 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord -  
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Alex Nordbakken som 

brukerrepresentant til Fagråd for hjerneslag i Helse Nord for perioden 1. mars 2018 
til 28. februar 2021. 

 
2. RBU oppnevner kontaktperson for Alex Nordbakken etter at nytt RBU er oppnevnt i 

styremøte 25. april 2018.  
 
 

RBU-sak 28-2018 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord -
oppnevning av brukerrepresentant  

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Bjørn Bjørnstad som 

brukerrepresentant til Fagråd for lungemedisin i Helse Nord for perioden 1. mars 
2018 til 28. februar 2021. 

 
2. RBU oppnevner kontaktperson for Bjørn Bjørnstad etter at nytt RBU er oppnevnt i 

styremøte 25. april 2018.  
 
 

  



 

RBU-sak 29-2018 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord -
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Per Nordnes som 

brukerrepresentant til Fagråd for nyremedisin i Helse Nord for perioden 1. januar 
2018 til 31. desember 2020. 

 
2. RBU oppnevner kontaktperson for Per Nordnes etter at nytt RBU er oppnevnt i 

styremøte 25. april 2018.  
 
 

RBU-sak 30-2018  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018 - informasjon 
- Nytt Regionalt brukerutvalg 2018-2020 fra og med RBU-møte 16. mai 2018. 

RBU-leder har gitt tilbakemelding til RHF-ledelsen om at han ikke tar gjenvalg. 
- Regionalt fagnettverk for Lærings- og mestringssentrene - informasjon 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 

 Interregionalt styreseminar Gardermoen 5. februar 2018 - informasjon 
 Styremøte i Helse Nord RHF 7. februar 2018 - informasjon 
 Møte fagråd habilitering Bodø 6. mars 2018 - informasjon 

- RBU-medlem Saskia Mennen 
 Fagrådsmøte ortopedi: Variasjon i behandlingstilbudet innen fagfeltet og 

pasientstrømmer sørover - informasjon.  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020: Nytt RBU oppnevnes i 
styremøte i Helse Nord RHF 25. april 2018. Neste ordinære RBU-møte er avtalt 
16. mai 2018. 

- Valg av HF-styrer 2018-2020: Styremøte i Helse Nord RHF 15. mars 2018 med 
påfølgende foretaksmøter i hvert helseforetak. 

4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte styresaker 
5. Samiske tolketjenester - informasjon  
6. Utredning Reiser med rekvisisjon - design av fremtidens pasientreise, oppfølging av 

RBU-sak 6-2018 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

  



 

RBU-sak 31-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 14. desember 2017 
2. Referat fra møte i fagråd for habilitering 22. januar 2018  
3. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

7. februar 2018 
4. Referat fra møte i fagråd for revmatologi 4. januar 2018 
5. Referat fra møte i fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer 8. februar 2018 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 32-2018  Eventuelt 
 
A. Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø - oppnevning av 

brukerrepresentant 
 
RHF-ledelsen innledet kort og orienterte om arbeidet med etablering og 
implementering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Arbeidet organiseres 
som et prosjekt. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å oppnevne en 
representant til prosjektstyret.  
 
Styringsdokument for prosjektet vil bli lagt frem i neste møte i Regionalt brukerutvalg 
til orientering. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Arne Ketil Hafstad til prosjektstyret 
for Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. 
 
 
B. Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 2019-2026 - informasjon om 

arbeidet og om mulighet for dialogmøte 
 
RHF-ledelsen innledet og orienterte RBU om prioriteringene adm. direktør planlegger å 
legge frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte 20. juni 2018.  
 
Regionalt brukerutvalg inviteres til å gi innspill til prioritering underveis i arbeidet, 
gjerne i et dialogmøte i forkant av RBUs formelle behandling av plandokumentet i RBU-
møte 16. mai 2018.  
 
  



 

Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppstart av og 

planlagt prosess med Plan for Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av 
investeringsplan 2019-2026, til orientering. 

 
2. RBU inviteres til dialogmøte over påsken 2018 for å kunne gi innspill til prioritering, 

før saken kommer til ordinær behandling i RBU-møte 16. mai 2018. RHF-
administrasjonen vil invitere nytt Regionalt brukerutvalg til dialogmøte, ev. 
mulighet for innspill pr. e-post, etter oppnevning i styremøte 25. april 2018. 

 
 
Bodø, den 7. mars 2018 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 07MAR2018 – kl. 14.25 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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