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

Sted/Dato: 
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Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 13. mars 2019 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 22. mai 2019 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Barbro Holmstrand varamedlem - møtte for Gunn S. Hutchinson SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Gunhild Berglen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Olav Aulborg varamedlem - møtte for Marianne P. Brekke FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Tina Mari Eitran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF 
Siw Skår rådgiver Helse Nord RHF 
Raymond Dokmo rådgiver  Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen økonomidirektør Helse Nord RHF 
Linn Gros rådgiver Helse Nord RHF 
Nils Bie Normann rådgiver Helse Nord RHF 
Jann Hårek Lillevoll rådgiver Helse Nord RHF 
Randi Spørck seksjonsleder Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Hedvig Hegna medlem 

Ingen av varamedlemmene 
kunne møte. 

Pensjonistforbundet 



 

RBU-sak 11-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 11-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 12-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

23. januar 2019  
Sak 13-2019 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 

brukerutvalget 12. februar 2019 - orientering 
Sak 14-2019 Budsjett 2019 - konsolidert 
Sak 15-2019 Pasientreiser i Helse Nord, klager til fylkesmenn i Nord-Norge - 

utvikling, status og tiltak 
Sak 16-2019 Organisering av pasientreiseområdet - utredning 
Sak 17-2019 Nasjonale brukerundersøkelser 2018 - pasienttransport 
Sak 18-2019 Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse 

Nord og kommunehelsetjenesten 
Sak 19-2019 Høring - revisjon av samarbeidsrutine ved 

luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk diagnose 
Sak 20-2019 Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved 

akutt hjerneslag i Helse Nord - utredning 
Sak 21-2019 Veileder for deling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse 

Nord - utkast 
Sak 22-2019 Årlig melding 2018   
Sak 23-2019 Årsrapport 2018 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 24-2019 Løsning for registrering av samhandlingsavvik - oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 25-2019 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 26-2019 Referatsaker 
 1. Møtereferat fra fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer 

23. januar 2019 
2. Referat fra fagråd for revmatologi 10. januar 2019 
3. Referat fra fagråd for TSB i Helse Nord 17. januar 2019 
4. Referat fra arbeidsgruppe implementering pakkeforløp - 

Psykisk helse rus 30. januar 2019 
5. Referat fra prosjektgruppemøte Rehabilitering i Nord-Norge 

4. februar 2019 
6. Brev av 13. februar 2019 til Regionalt brukerutvalg fra 

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 
vedrørende pasienttransport fra Saltdal til NLSH 

7. Innkalling til Gardermoenmøtet 10. mai 2019 fra Nasjonalt 
kompetansetjeneste for nevroutviklingsforstyrrelser og 
hypersomnier 

Sak 27-2019 Eventuelt 
A. Legemiddelmangel i Norge - situasjonen i Helse Nord, 

orientering, jf. RBU-AU-sak 3-2019 



 

Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken. 
  
 

RBU-sak 12-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 23. januar 2019 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 23. januar 2019 godkjennes.  
 

 
RBU-sak 13-2019 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det  
 Regionale brukerutvalget 12. februar 2019  
 - orientering 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, 
den 12. februar 2019 tas til orientering. 

 
 
RBU-sak 14-2019 Budsjett 2019 - konsolidert 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om Budsjett 2019 - 

konsolidert til orientering.  
 
2. RBU ber RHF-ledelsen om å vurdere deltakelse fra en brukerrepresentant i 

arbeidsgruppen som skal jobbe med felles regionale tiltak for å styrke økonomisk 
bærekraft. 

 
 

RBU-sak 15-2019 Pasientreiser i Helse Nord, klager til  
 fylkesmenn i Nord-Norge - utvikling,  
 status og tiltak 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Pasientreiser i Helse 

Nord, klager til fylkesmenn i Nord-Norge - utvikling, status og tiltak til orientering. 
 
 



 

2. RBU ber om at antall omgjorte saker synliggjøres i fremtidige rapporter. 
 
3. RBU ber videre om at håndtering av reiseoppgjør i første linjen styrkes med juridisk 

kompetanse for å sikre bedre informasjon til reisende og bedre kvalitet på 
vedtakene som fattes.   

 
 

RBU-sak 16-2019 Organisering av pasientreiseområdet  
- utredning 

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

pasientreiseområdet - utredning til orientering.  
 
2. RBU ber om at unødvendig ventetid for pasienter ved pasientreiser fjernes. 

Pasientens helse må gå foran økonomiske vurderinger ved rekvisisjon av 
pasienttransport. 

 
3. RBU ber om at brukerrepresentanten i prosjektstyret fortrinnsvis kommer fra Nord-

Norge, siden denne regionen har geografiske og trafikale utfordringer som er 
særskilt. 

 
4. RBU ber videre om å bli involvert i arbeidet med utredningen av organisering av 

pasientreiseområdet. 
 
 

RBU-sak 17-2019 Nasjonale brukerundersøkelser 2018  
 - pasienttransport 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar resultatene fra de nasjonale 

brukerundersøkelsene for pasienttransport 2018 til orientering. 
 
2. RBU oppfordrer helseforetakene om å bruke undersøkelsen aktivt for å forbedre 

kvaliteten på de tjenestene som leveres til pasientene. 
 
 

RBU-sak 18-2019 Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling 
mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten 

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

eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten til 
orientering. 



 

2. RBU har følgende innspill til samhandlingsplanen Helsetjenester for eldre: 
a. Oppdatering til kapittel 3.2. ad. Urbefolkningen – særlige hensyn 

(utviklingssenteret for sykehjemstjenester, etiske refleksjonskort m. m.) 
b. Forslag til tilleggskapittel 3.4 ad. Nasjonale minoriteter – særlige hensyn (i tillegg 

til innvandrerbefolkningen) 
c. Behandling og pasientomsorg i kommunehelsetjenesten må vies betydelig 

oppmerksomhet for å bedre tilbudet til pasienter etter at de er ferdig behandlet i 
spesialisthelsetjenesten.  

d. Tilrettelegging for alle pasienter med kognitive utfordringer og/eller sansetap (f. 
eks. pasientreiser, apotektjenester m. m.). 

e. Muligheten for melding av avvik og oppfølging av disse må systematiseres, både 
for kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

f. Mulighet for samvalg og den enkeltes pasientens mulighet til å påvirke egne 
behandlingsvalg.  

 
 

RBU-sak 19-2019 Høring - revisjon av samarbeidsrutine ved  
 luftambulansetransport av pasienter med  
 psykiatrisk diagnose 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Høring - revisjon av 

samarbeidsrutine ved luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk diagnose 
til orientering. 

 
2. RBU har følgende innspill til utkast til samarbeidsrutine ved luftambulansetransport 

av pasienter med psykiatrisk diagnose: 
a. Ivaretakelsen av ledsagerrettigheter for pårørende eller nærstående bør omtales 

i rutinen. 
b. Behandlende lege/helsepersonell som er kjent for pasienten bør vurderes som 

ledsager på flyturen, i tillegg til godkjente helseledsagere. 

 
 
RBU-sak 20-2019 Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk 

trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord 
- utredning 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Fremtidig organisering 
av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord - utredning til 
orientering. 

 

 



 

RBU-sak 21-2019 Veileder for deling av somatiske 
spesialisthelsetjenester i Helse Nord - utkast 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om utkast til veileder 

for deling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til veileder for deling av 
somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord med de innspill som kom fram under 
behandling av saken. 
 

3. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til veileder for deling 
av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord: 
a. Pasientsikkerhet og kvalitet må være overordnet kriterium, når funksjonsdeling 

vurderes. 
b. Nasjonale kvalitetsindikatorer som utgangspunkt for vurdering av 

funksjonsdeling.  
c. Pasienter med sammensatte kroniske lidelser må få oppfølging ett sted, selv om 

behandlingen for de enkelte sykdommene er lagt til forskjellige steder.  
d. Etter sentralisert behandling bør pasienten kunne følges opp desentralt. 
e. Egenskaper ved alle pasientgrupper må vurderes (herunder urbefolkningen i 

Norge, nasjonale minoriteter og innvandrerbefolkningen).  
f. Kronikers behov for behandling må tas særlig hensyn til ved funksjonsdeling. 

 
 

RBU-sak 22-2019 Årlig melding 2018 
 
Vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2018 og utkast 
til Årlig melding 2018, vedlegg til RHF-styret og tar informasjon i saken til orientering.  
 
 

RBU-sak 23-2019 Årsrapport 2018 - Regionalt brukerutvalg i  
 Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2018 - Regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord RHF med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 



 

RBU-sak 24-2019 Løsning for registrering av avvik/ 
samhandlingsavvik - oppnevning av 
brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Arne Vassbotn som 
brukerrepresentant til arbeidet med løsning for registrering av avvik/ 
samhandlingsavvik med oppstart 19. mars 2019. 
 
 

RBU-sak 25-2019 Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
- Styremøte i Helse Nord RHF 7. og 27. februar 2019 - kort informasjon 
- Lokalisering av ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland, første møte - 

informasjon 
- Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget/ programkomité Regional 

brukerkonferanse 2019 - informasjon om endringer i opplegget som er planlagt 
(medikamentfritt behandlingstilbud og pasientreiser) 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Asbjørn Larsen 

 Møte regional implementeringsgruppe pakkeforløp psykisk helse og rus 
30. januar 2019 

 TSB-konferanse 2019 - møte i arbeidsgruppen 1. og 8. februar 2019 
 Fyrhuset Tromsø - Regional TSB-konferanse 13. -14. februar 2019: Første 

konferanse av sitt slag, begge dagene ledet av brukerrepresentant 
 Dialogmøte Årlig melding 2018 28. februar 2019 
 Møte i RBU-AU - programkomitemøte brukerkonferansen 2019 7. mars 2019 

- RBU-medlem Elsa Marie Isaksen 
 Styringsgruppen for videreutvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske 

befolkning, møte 6. - 7. mars 2019 i Karasjok: Informasjon 
- RBU-medlem Gunnhild Berglen  

 Finnmarkssykehuset HF - møte om helse og rus: 14. mars 2019 i Karasjok 
- RBU-medlem Elisabeth Sundqvist 

 Legeforeningens møtt om kloke valg - kampanje: Informasjon 
 Nasjonal samhandlingskonferanse juni 2019: Informasjon  

- RBU-medlem Leif Birger Mækinen 
 Samling med LHL: Informasjon om temaer som ble diskutert. 

- RBU-medlem Arne Vassbotn 
 Workshop i Helsedirektoratet ad. Nasjonal helse- og sykehusplan: Informasjon 

om temaer som ble belyst.  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Rekruttering ny adm. direktør i Helse Nord RHF - informasjon om status og 

planlagt prosess 



 

- Valg av ny styreleder Universitetssykehuset Nord-Norge HF - informasjon om 
status og planlagt prosess 

- Foretaksmøtets oppdrag om utredning av sammenslåing Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF - informasjon 

- Somatiske tjenester fra private sykehus - ny anskaffelse, informasjon 
- Rehabilitering/habilitering - anskaffelse, informasjon om planlagt fremdrift 
- Oppfølging av regjeringserklæringen (Jeløya-plattformen) ad. utviklingen av 

tjenestetilbudet i Alta  - informasjon 
4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte styremøter 
 
Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 26-2019 Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Møtereferat fra fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer 23. januar 2019 
2. Referat fra fagråd for revmatologi 10. januar 2019 
3. Referat fra fagråd for TSB i Helse Nord 17. januar 2019 
4. Referat fra arbeidsgruppe implementering pakkeforløp - Psykisk helse rus 

30. januar 2019 
5. Referat fra prosjektgruppemøte Rehabilitering i Nord-Norge 4. februar 2019 
6. Brev av 13. februar 2019 til Regionalt brukerutvalg fra Landsforeningen for 

Nyrepasienter og Transplanterte vedrørende pasienttransport fra Saltdal til NLSH 
7. Innkalling til Gardermoenmøte 10. mai 2019 fra Nasjonalt kompetansetjeneste for 

nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 
 
Vedtak: 
1. Framlagte saker tas til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber RBU-medlem Gunnhild Berglen om å 

delta på Gardermoenmøte til Nasjonalt kompetansetjeneste for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 10. mai 2019. 

 
 

RBU-sak 27-2019 Eventuelt 
 
A. Legemiddelmangel i Norge - situasjonen i Helse Nord, orientering, jf. RBU-AU-sak 3-

2019 
 
RBU-medlem Else Marie Isaksen viste til RBU-AU-sak 3-2019 og ba om å få en 
orientering om hvordan Helse Nord håndterer legemiddelmangelen. 
 
  



 

Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen om 
legemiddelmangelen til orientering.  
 
 
Bodø, den 13. mars 2019 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 13MAR2019 - kl. 13.50 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 


