
 

Møte  
Regionalt Brukerutvalg  
i Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse 
 
 

Dato: 7. juni 2018 
 
Kl.: 09.00 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 



 

 

 

Møtedato: 7. juni 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 4.6.2018 

 

RBU-sak 49-2018 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 2018: 
 

Sak 49-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 50-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

16. mai 2018 
Side  

Sak 51-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 
2019-2026 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 3 

Sak 52-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - 
supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og 
styringsdokument for forprosjektet 

Side  

Sak 53-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, 
mandat for arbeidet 

Side  

Sak 54-2018 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2019, 
orientering 

Side  

Sak 55-2018 Pasienter med utviklingshemming - døgntilbud ved 
Nordlandssykehuset, orientering om etablering, drift og 
erfaringer 

Side  

Sak 56-2018 Fødestua i Alta - oppfølging av RBU-sak 31-2018/5 Side  
Sak 57-2018 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalg 

2018-2020 
Side  

Sak 58-2018 Møteplan 2019 - Regionalt brukerutvalg Side  
Sak 59-2018 Orienteringssaker Side  
 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  

Sak 60-2018 Referatsaker Side  
 1. E-post av 9. mai 2018 fra Sykehusapotek Nord HF (med 

vedlegg) ad. oppnevning av representanter til 
brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF 

  

 2. BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som 
pårørende) - jubileumsseminar 23. mai 2018, program 
(deltaker fra RBU: Arne Ketil Hafstad) 

  

 3. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende-arbeidet i 
spesialisthelsetjenesten, møte 24. mai 2018, program 

  

Sak 61-2018 Eventuelt Side  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 4. juni 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 7. juni 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø,4.6.2018 

 

RBU-sak 51-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2019-2026 

                                                       Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 2019-2026 skal behandles i 
styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018. Vedtatt plan vil være førende for 
helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. Selve plandokumentet 
ferdigstilles i løpet av denne uken for utsendelse til styret.  
  
Denne saken har til hensikt å informere det regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF 
om prioriteringen i økonomisk langtidsplan som adm. direktør planlegger å legge frem 
til styret i Helse Nord RHF. 
  
RBU er informert om plansaken i RBU-møter 7. mars 2018 og 16. mai 2018 og i 
dialogmøte 18. april 2018. Nedenfor følger en oversikt over de innspill som er notert 
under disse møtene, og hvordan de er fulgt opp, se rød tekst.  
 
Tilbakemelding fra regionalt brukerutvalg 
Fra dialogmøtet 18. april 2018 noterte Helse Nord RHF følgende innspill: 
- RBU påpekte viktigheten rundt fokus på den eldre befolkningen. Helse Nords 

eldreplan styrebehandles i 2018. 
- RBU ber om at overskuddet til Helse Nord forklares på en bedre måte til 

befolkningen. Dette er forsøkt forklart ytterligere i årets rullering.  
- RBU viser til viktigheten med at sikkerheten for de ansatte som melder avvik bli 

håndtert på riktig måte.  Fremgår delvis under tiltak til kapitel 6 Sikre gode 
arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 

- RBU mener at pasient og pårørendeopplæring bør styrkes og systematiseres bedre. 
Satsingen på «Mine behandlingsvalg» videreføres ut over opprinnelig plan, dette jf. 
oppdragsdokument fra HOD. 

- Helse Nord har et særskilt ansvar for den samiske befolkningen i Norge og har i sitt 
oppdragsdokument fra eier, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), blitt pålagt å 
sikre den samiske befolkning tilrettelagte tjenester med utgangspunkt i samisk 
språk og kultur. Det foreslås styrking av tolketjeneste, økt investeringsramme 
Samisk helsepark og styrking utekontor SANKS. 
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Fra RBU-møtet 16. mai 2018 (jf. vedtak i RBU-sak 36-2018 Plan 2019-2022, inkludert 
rullering av investeringsplan 2019-2026): 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosessen med 

rullering av Plan for Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan 
20192026, til orientering.  
  

2. RBU har følgende innspill til planarbeidet:    
a. Regional kreftplan: Etablering av et senter for seneffekter etter kreftbehandling. 

Ikke prioritert. Det vises til etablering av regionalt PET-senter, som ventelig vil 
redusere sen-effekter av strålebehandling. 

b. Tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd innen habilitering og 
rehabilitering.  Det vises til omstillingstiltak knyttet til omlegging av «Raskere 
Tilbake» - ordningen. 

c. Tiltak for å styrke samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten innen 
psykisk helsevern og TSB.  Dette er en av Helse Nords viktigste satsningsområder 
i tiden fremover jfr. Ledelsens gjennomgang 2017. Vil bli tema i alle 
oppfølgingsmøter. 

d. Styrking av arbeidet med god kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, 
spesielt pasienter med hørselsproblemer. Ta i bruk nødvendige hjelpemidler for å 
sikre god kommunikasjon, herunder tolketjenester som tilbys av NAV.  Helse Nord 
viderefører samvalg (Mine behandlingsvalg) og vurderer ytterlige tiltak. 

e. Tolketjenester i alle samiske språk må kunne tilbys. Det foreslås 2,1 mill. kroner til 
Finnmarkssykehuset HF 

 
Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom 
Det er særlig luftambulansetjenesten og økt finansiering av myndighetspålagte 
oppgaver innenfor IKT som legger beslag på økte ressurser. Av andre tiltak nevnes: 
 generell styrking av helseforetakene 
 etablering av PCI-tilbud 
 styrke tilbudet innenfor psykisk helsevern 
 driftskostnader knyttet til spesialisthelsetilbudet i Alta 
 driftskostnader knyttet til PET-senteret i Tromsø 
 økte ressurser til private avtalespesialister 
 styrke tilbudet innen trombektomi 
 videreføring av samvalg (mine behandlingsvalg) 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om forslag til plan for 

Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan 2019-2026 til orientering.  
 
2. RBU slutter seg til adm. direktørs prioriteringer i økonomisk langtidsplan. 

 
 

Bodø, den 5. juni 2018 
 
 

Lars Vorland 
Adm. direktør 
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