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Møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. juni 2019– innkalling  

Vi viser til tidligere avtalt møteplan. I samråd med lederen for det Regionale brukerutvalget 
innkalles det herved til møte i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF 
 

Onsdag, den 12. juni 2019– fra kl. 08.30 
i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø. 

 
I samråd med RBU-leder Knut Georg Hartviksen inviteres Regionalt brukerutvalg til en 
tematime i starten av RBU-møte 12. juni 2019 om anskaffelse rehabilitering. Vi setter av 
tidsrommet mellom kl. 08.30 til kl. 09.30 for denne presentasjonen. 

 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Unn Hamran på tlf. 
906 904 25 eller pr. e-post til unn.hamran@helse-nord.no. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Karin Paulke 
Stabsdirektør 
 
 
 
Kopi:  Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord 
  Leder for brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord 
  Brukerorganisasjonene i Nord-Norge 
  Pasientombudene i Nord-Norge 
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Møtedato: 12. juni 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Tina Eitran, 75 51 29 00   Bodø, 5.6.2019 

 

RBU-sak 37-2019 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 12. juni 2019: 
 
Sak 37-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 38-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

22. mai 2019 
Side 2 

Sak 39-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert rullering av 
investeringsplan 2020-2027 

Side 11 

Sak 40-2019 Utredning av organisering av pasientreiseområdet – 
oppnevning av brukerrepresentant til styrings- eller 
prosjektgruppe 

Side 14 

Sak 41-2019 Møteplan 2020 – Regionalt brukerutvalg Side 31 
Sak 42-2019 Utdeling av brukerprisen 2019 i Helse Nord Side 33 
Sak 43-2019 Orienteringssaker Side 35 
 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 

styremøter 
Side 36 

Sak 44-2019 Referatsaker Side 38 
 1. Brev av 5. mars 2019 til Gunn Hutchinson fra Helse Nord 

RHF vedrørende kvalitetsutvalgteam 
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet til Finnmarkssykehuset 

HF 26.-28. april 2019 

  

 3. Referat fra møte mellom ledere og nestledere i 
Brukerutvalg til Regionale helseforetak 25. mars 2019 

  

Sak 45-2019 Eventuelt Side 84 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 5. juni 2019 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 12. juni 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012   Tina Eitran/75 51 29 00   Bodø, 5.6.2019 

 

RBU-sak 38-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 22. mai 2019 

 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 22. mai 2019  
 
Vedlagt oversendes protokoll fra det Regionale brukerutvalget 22. mai 2019 til 
godkjenning.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 22. mai 2019 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 5. juni 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 

 
 
   
 
 

Vår ref.:     
2019/209/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 22.5.2019 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 22. mai 2019 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 12. juni 2019 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Hartvigsen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder  SAFO 
Asbjørn Larsen medlem FFO 
Nina Danielsen varamedlem  

- møtte for Gunnhild Berglen 

FFO 

Ole Marius Johnsen medlem FFO 
Olav Aulborg varamedlem 

- møtte for Marianne P. Brekke 
FFO 

Else Marie Isaksen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem SAFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen  
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Hedvig Hegna medlem Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Tina Mari Eitran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF 
Frank Nohr rådgiver Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 
Eirik Holand kvalitetssjef Helse Nord RHF 
Nils Bie Normann rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Marianne Pantdalsli Brekke medlem (permisjon) FFO 
Gunhild Berglen medlem  FFO 
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RBU-sak 28-2019  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 28-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 29-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. 

mars 2019 
Sak 30-2019 Status og planer for etablering av TSB-tilbud i Alta 
Sak 31-2019 Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018, inkl 

miljørapport 
Sak 32-2019 Anskaffelse av system for dokumentstyring, avvik og 

risikovurdering – mandat til forprosjekt 
Sak 33-2019 Regional brukerkonferanse i Helse Nord – reisekostnader og 

frekvens fremover 
Sak 34-2019 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 
 5. Nasjonal årsmelding 2018 fra Pasient- og brukerombudet 
 6. Utredning av organisering av pasientreiseområdet 
Sak 35-2019 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i Brukerutvalget til Nordlandssykehuset HF 

12. februar 2019 
 2. Referat fra møte i Ungdomsrådet til Nordlandssykehuset HF 

19. februar 2019 
 3. Referat fra møte i Brukerutvalget til Nordlandssykehuset HF 

19. mars 2019 
 4. Rapport fra Nasjonal nettverkskonferanse - Revmatologisk 

rehabilitering 4.-5. april 2019 
 5. Nyhetsbrev 01/2019 fra prosjekt Robuste og fremtidsrettede 

teknologiske løsninger for Akuttmedisinske 
kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT) – 3. 
april 2019  

 6. Resolusjon fra HLF Troms til Helse Nord vedtatt på årsmøtet 
10. mars 2019, mottatt 12. mars 2019 

 7. Resolusjon fra HLF Finnmark til Finnmarkssykehuset HF 
vedtatt på årsmøtet 17. mars 2019, mottatt 3. april 2019 

 8. Resolusjon fra HLF Finnmark til Helse- og 
omsorgsdepartementet, Helse Nord RHF og Regionalt 
brukerutvalg vedtatt på årsmøtet 17. mars 2019, mottatt 3. 
april 2019 

 9. Brev av 9. april 2019 til HLF Finnmark fra Helse- og 
omsorgsdepartementet vedrørende resolusjon fra HLF 
Finnmark 2019 – Nasjonalt hørselsregister for barn 
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 10. Brev av 9. april 2019 til HLF Hedmark fra Helse- og 
omsorgsdepartementet vedrørende resolusjon – Nasjonalt 
hørselsregister for barn 

11. Resolusjon fra HLF Nordland til Helse Nord vedtatt på 
årsmøtet 9. mars 2019, datert 11. april 2019 

12. Resolusjon fra HLF Nordland til Helse Nord vedtatt på 
årsmøtet den 9. mars 2019, mottatt 12. april 2019 

Sak 36-2019 Eventuelt 
A. Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF - brukerrepresentant til 
prosjektstyret 

B. Nordlandssykehuset HFs samhandlingskonferanse i juni 2019 
- deltakelse fra Regionalt brukerutvalg 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

RBU-sak 29-2019  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 13. mars 2019 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 13. mars 2019 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 30-2019 Status og planer for etablering av TSB-tilbud i 
Alta 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Status og planer 

for etablering av TSB-tilbud i Alta til orientering. 
 
2. RBU ber om at arbeidet med etablering av to avrusingsplasser i Alta prioriteres. 
 
 

  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
12JUN2019 - saksdokumenter

side5



 

RBU-sak 31-2019 Spesialisthelsetjenestens rapport for 
samfunnsansvar 2018, inkl. miljørapport 

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

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018, inkl. miljørapport til 
orientering.  

 
2. RBU har følgende innspill til rapporten og foretaksgruppens arbeid med 

samfunnsansvar: 
a. Reduksjon av bruken av engangsplast i spesialisthelsetjenesten. 
b. Ivaretakelse av FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt 

funksjonsevne, artikkel 25 og 26. 
c. Universell utforming bør omtales nærmere, ikke minst med hensyn til 

tilrettelegging for pasienter og pårørende med sansetap (f. eks. tilgjengelighet av 
tolk, teknisk utstyr osv.). 

d. Større fokus på bruken av engangsutstyr og sortering av avfall. 
e. Sykehusene må gå foran for å bedre samhandlingen og ivaretakelse av det ytre 

miljø. 
f. Brukermedvirkning må ivaretas i arbeidet med samfunnsansvar. 
g. Større fokus på menneskerettigheter og barnearbeid. 

 

 
RBU-sak 32-2019 Anskaffelse av system for dokumentstyring, 

avvik og risikovurdering – mandat til 
forprosjekt 

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

og arbeidsform, slik det er lagt frem i utkast til mandat for et forprosjekt til 
Anskaffelse av system for dokumentstyring, avvik og risikovurdering med de innspill 
som kom frem under behandling av saken (f. eks. ivaretakelse av åpenhetskultur, 
registrering av avvik fra pasienter/pårørende og tilbakemelding på disse, 
samhandlingsavvik m. m.). 

 
2. RBU oppnevner Arne Vassbotn som representant i forprosjektet til Anskaffelse av 

system for dokumentstyring, avvik og risikovurdering.  
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RBU-sak 33-2019 Regional brukerkonferanse i Helse Nord – 
reisekostnader og frekvens framover 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar saken om Regional brukerkonferanse i 

Helse Nord – reisekostnader og frekvens framover til orientering.  
 

2. RBU slutter seg til forslaget om å arrangere brukerkonferanse hvert andre år, første 
gang i 2019. Til brukerkonferansen inviteres også to medlemmer fra 
helseforetakenes ungdomsråd, og kostnader til konferanseutgifter, eventuelt 
inkludert overnatting og middag dekkes av Helse Nord RHF. 

 
3. RBU slutter seg videre til forslaget om å dekke reiseutgifter for én representant fra 

regionalt og/eller fylkesledd fra brukerorganisasjoner i regionen, med fratrekk av 
en egenandel på kr. 500,-. 

 

 
RBU-sak 34-2019  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Utredning for permanent base for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland, 
første møte 20. mars 2019 og 20. - 21. mai 2019: Informasjon om møtet og 
status i arbeidet. RBU-leder presiserte sitt fokus på et likeverdig tilbud for alle 
innbyggere i denne delen av regionen. 

- Interregionalt RBU-møte på Gardermoen 25. - 26. mars 2019 
- Regionalt styreseminar Helse Nord i Bodø 28. - 29. mars 2019 
- Styremøte i Helse Nord RHF i Narvik 24. april 2019  
- Møte med Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten 

(UKOM) i Stavanger 2. mai 2019: Informasjon om møtet og kommisjonens 
arbeid 

- Interregionalt styreseminar i Stjørdal 13.  - 14. mai 2019 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBU-medlem Asbjørn Larsen 
 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - tilbud til rusavhengige pasienter: 

Informasjon om ulike typer medisiner og godkjenning av nye typer medisiner 
som skal godkjennes i Norge om kort tid.  

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
 Styringsgruppemøte for videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den 

samiske befolkning 24. mai 2019 i Stavanger 
- RBU-medlem Olav Aulborg 

 Egne erfaringer og opplevelser med spesialisthelsetjenesten (herunder 
rehabilitering): Informasjon  

- RBU-medlem Hedvig Hegna 
 Prosjekt i Sykehusbygg HF ad. konseptprogram for akuttmottak: Informasjon 

om Sykehusbygg HF og prosjektet. 
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- RBU-medlem Arne Vassbotn 
 Samhandlingsavvik: Informasjon om møter 
 Samhandlingsorgan for utdanning: Informasjon om møter og ulike 

utfordringer  
- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 

 Interregionalt RBU-møte på Gardermoen 25. - 26. mars 2019: Informasjon om 
agendaen og enkelte saker 

 Regionalt styreseminar Helse Nord i Bodø, 28. - 29. mars 2019: Informasjon 
om temaene som ble belyst. 

- RBU-medlem Leif Birger Mækinen  
 Søknad fra Alta legevakt til LHL Alta: Informasjon om søknaden som ble 

innvilget. 
 Finnmarkssykehuset klinikk Alta: Framsnakking av tilbudet som gis på 

klinikken. 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Kontaktlegeordningen for alvorlig syke, status i Helse Nord og planer fremover: 
Det ble vist til henvendelse fra RBU-medlem Sundkvist som ønsket en oversikt 
til dette RBU-møtet over hvordan kontaktlegeordningen fungerer i 
helseforetakene i Helse Nord, og hvordan dette følges opp i regionen. 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har ikke kapasitet til å imøtekomme dette 
ønsket om en slik oversikt/utredning. 

- Rekruttering ny adm. direktør i Helse Nord RHF - status, informasjon 
- Ny kvalitets- og forskningsdirektør - midlertidig, informasjon 
- Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF - status, informasjon 
- Foretaksmøte i Helse Nord RHF 29. mai 2019 - oppdrag ad. pilotprosjekt om 

sjåførbytte Alta-Hammerfest 
- Suppleringsvalg til styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 

Sykehusapotek Nord HF 24. april 2019: Informasjon 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Nasjonal årsmelding 2018 fra Pasient- og brukerombudet 
6. Utredning av organisering av pasientreiseområdet 
 
Vedtak: 
 
A. Framlagte saker tas til orientering.  
 
B. I RBU-sak 34-2019, punkt 5 ad. Nasjonal årsmelding 2018 fra Pasient- og 

brukerombudet fattet RBU følgende vedtak: 
 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til Pasient- og 
brukerombudenes anbefalinger og ber Helse Nord RHF om å vurdere aktuelle tiltak 
for å følge disse opp i foretaksgruppen. 
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C. I RBU-sak 34-2019, punkt 6 ad. Utredning av organisering av pasientreiseområdet 
fattet RBU følgende vedtak: 

 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF påpeker de særskilte forhold som gjelder 
for Nord-Norge (f. eks. spredt bosetting og langstrakt geografi), og at Nord-Norges 
befolkning er en stor bruker av pasientreiseordningen. RBU ber derfor om at én av 
brukerrepresentanter som oppnevnes til styringsgruppen kommer fra Nord-Norge. 

 
 

RBU-sak 35-2019  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i Brukerutvalget til Nordlandssykehuset HF 12. februar 2019 
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet til Nordlandssykehuset HF 19. februar 2019 
3. Referat fra møte i Brukerutvalget til Nordlandssykehuset HF 19. mars 2019 
4. Rapport fra Nasjonal nettverkskonferanse - Revmatologisk rehabilitering 

4.-5. april 2019 
5. Nyhetsbrev 01/2019 fra prosjekt Robuste og fremtidsrettede teknologiske 

løsninger for Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i helseregionene 
(AMK IKT) – 3. april 2019  

6. Resolusjon fra HLF Troms til Helse Nord vedtatt på årsmøtet 10. mars 2019, mottatt 
12. mars 2019 

7. Resolusjon fra HLF Finnmark til Finnmarkssykehuset HF vedtatt på årsmøtet 17. 
mars 2019, mottatt 3. april 2019 

8. Resolusjon fra HLF Finnmark til Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Nord RHF 
og Regionalt brukerutvalg vedtatt på årsmøtet 17. mars 2019, mottatt 3. april 2019 

9. Brev av 9. april 2019 til HLF Finnmark fra Helse- og omsorgsdepartementet 
vedrørende resolusjon fra HLF Finnmark 2019 – Nasjonalt hørselsregister for barn 

10. Brev av 9. april 2019 til HLF Hedmark fra Helse- og omsorgsdepartementet 
vedrørende resolusjon – Nasjonalt hørselsregister for barn 

11. Resolusjon fra HLF Nordland til Helse Nord vedtatt på årsmøtet 9. mars 2019, datert 
11. april 2019 

12. Resolusjon fra HLF Nordland til Helse Nord vedtatt på årsmøtet den 9. mars 2019, 
mottatt 12. april 2019 

 
Vedtak: 
 
A. Framlagte saker tas til orientering.  
 
B. I RBU-sak 35-2019, punkt 1 ad. Referat fra møte i Brukerutvalget til 

Nordlandssykehuset HF 12. februar 2019 fattet RBU følgende vedtak: 
 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til sak 10-2019 ad. Nedleggelse av 
FACT i Bodø. RBU beklager sterkt at det ikke kan etableres et FACT-team i Bodø og 
ber Helse Nord RHF om å bidra til at en slik etablering kan gjennomføres. 
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RBU-sak 36-2019  Eventuelt 
 
A. Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF - brukerrepresentant til prosjektstyret 
 
RBU-leder Knut Georg Hartviksen informerte om henvendelse fra direktør Kristian 
Fanghol ad. oppnevning av brukerrepresentant til prosjektstyret i arbeidet med 
foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnte Leif Birger Mækinen som 
brukerrepresentant til prosjektstyre i arbeidet med foretaksmøtets oppdrag om 
utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF. 
 
 
B. Nordlandssykehuset HFs samhandlingskonferanse i juni 2019 - deltakelse fra 

Regionalt brukerutvalg 
 
RBU-medlem Arne Vasshaug informerte om samhandlingskonferansen i regi av 
Nordlandssykehuset HF og stilte spørsmål om RBUs deltakelse på konferansen. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber Arne Vasshaug om å delta på 
samhandlingskonferansen i juni 2019 i Lofoten.  
 
 
Bodø, den 22. mai 2019 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 22MAI2019 – kl. 13:30 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 12. juni 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Erik A. Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 5.6.2019 

 

RBU-sak 39-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert 

rullering av investeringsplan 2020-2027 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Denne saken har til hensikt å informere Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF 
om prioriteringen i økonomisk langtidsplan (ØLP) som adm. direktør planlegger å legge 
frem til styret i Helse Nord RHF. 
  
Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert rullering av investeringsplan 2020-2027 
skal behandles i styremøte i Helse Nord RHF 28. juni 2019. Vedtatt plan vil være 
førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. 
 
Helse Nord RHF har i år gjort endringer i dokumentsamlingen som til sammen utgjør 
vår langsiktige og helhetlige virksomhetsstyring. Det tidligere kjente dokumentet Plan 
for Helse Nord utgår. Plan for Helse Nord beskrev både faglig og økonomisk utvikling og 
prioritering. Den faglige delen er erstattet med den allerede vedtatte regionale 
utviklingsplanen 2035 for Helse Nord. Den økonomiske delen er erstattet med ØLP. 
 
Helse Nords overordnede økonomiske strategi legger opp til å skape fremtidig 
handlingsrom. Handlingsrommet for 2020 er svært begrenset, og dette har gjort at vi 
har hatt en forenklet prosess ved den regionale behandlingen av økonomisk 
langtidsplan. 
 
Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende mål i 2019:  
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  
 
HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse 
Nord skal oppleve respekt og åpenhet, og delta i beslutninger om egen behandling og 
hvordan den skal gjennomføres. Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende 
på alle nivå. Det må etableres gode arenaer og systemer for informasjonsutveksling, 
veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, 
herunder fastlegene.  
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Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som 
også innebærer bruk av tolketjenester, når det er behov for det. Samiske pasienters rett 
til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra 
planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. 
 
Helse Nord mål:  
For å innfri styringsmålene fra HOD innrettes oppdragsdokumentet i samsvar med de 
fem viktigste målene for Helse Nord. 
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.  
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.  
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.  
4. Innfri de økonomiske mål i perioden.  
5. Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 
 
Mål for plan- og budsjettprosessen 
Dialogen mellom regionalt helseforetak og helseforetakene i planprosessen skal bidra 
til: 
 å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for 

langsiktig planlegging. 
 å sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig 

plan. 
 å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan. 
 at foretaksgruppen samlet allokerer sine ressurser til de tiltak som forventes å gi 

størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål. 
 å sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen 

i juni. 
 
Økonomiske planpremisser 
Oppdatering av økonomisk langtidsplan (ØLP) 2020-2023 baseres på følgende 
premisser:  
 Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren. 
 Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell. 
 Helseforetakene har frem til og med 2019 i hovedsak vært skjermet for store deler 

av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Helseforetakene bes 
innarbeide effekten som reformen medfører for aktivitetsbaserte inntekter, dvs. 
forventet effektiviseringskrav på 0,5 prosentpoeng.  

 Det stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. 
 Kjente driftsendringer knyttet til nye bygg, herunder midlertidige 

aktivitetsreduksjoner knyttet til innflytting.  
 Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen gjennomføres juni 

2019.   
o Innfasing av rest vedtatt utdanningsmodell skjer i 2020. 
o Innfasing av revidert modell somatikk skjer i 2020 og 2021 

 Faglige premisser bygger på regional utviklingsplan 2035.  
 Legge til grunn revidert bevilgning 2019 for kvalitetsbasert finansiering. 
 Ta høyde for egne kostnader knyttet til innføring av FRESK. 
 Det skal legges til grunn følgende renter: 
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o Lån innvilget til og med 2017: en lånerente på 2,5 % (ved flytende) 
o Lån nye byggelån (Narvik og Hammerfest): en lånerente på 3,5 % 
o Innskuddsrente: 1,5 % 
o Driftskreditt: 1,7 % 

 Føringer knyttet til fremtidige IKT-kostnader ble gitt i etterkant av direktørmøte i 
mars 2019. 

 
Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom 
Det er foretatt en foreløpig oppdatering av økonomisk handlingsrom. Vedtatt plan 
2019-2022, og foreløpig oppdatering av planforutsetninger legger blant annet opp til 
følgende:  
 Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 50 mill. kroner fra 2020, stigende til 

125 mill. kroner fra 2022.   
 Styrke kreftbehandling/medikamentfinansiering i helseforetakene 10 mill. kroner 

fra 2020 økende til 20 mill. kroner fra 2021.  
 Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus.   
 Etablere PCI-tilbud i Bodø 
 Styrke hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. Helse 

Nord RHFs styresak 148-20181.  
 Oppbygning av spesialisthelsetjeneste i Vest-Finnmark  
 Videre styrking av klinisk farmasi  
 
Styrking av foretakene blir vurdert på nytt som følge av planprosessen. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om prosessen med 

rullering av Økonomisk langtidsplan for Helse Nord 2020-2023, inkl. rullering av 
investeringsplan 2020-2027, til orientering. 

 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til planarbeidet: 

a. ... 
b. ... 
c. ... 

 
 
Bodø, den 5. juni 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 

                                                        
1 Helse Nord RHFs styresak 148-2018 Budsjett 2019 – tilleggsbevilgning til Universitetssykehuset Nord-
Norge HF for styrking av det hjertemedisinke miljøet og til fagnettverk i Helse Nord (styremøte 21. 
november 2018) 
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Møtedato: 12. juni 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 5.6.2019 

 

RBU-sak 40-2019 Utredning av organisering av pasient-

reiseordningen – oppnevning av 

brukerrepresentant til styrings- eller 

prosjektgruppe 

 
 
Innledning/bakgrunn 
De regionale helseforetakene har i 2019 fått et felles oppdrag knyttet til 
pasientreiseordningen, jf. protokoll fra foretaksmøtet i Helse Nord RHF 15. januar 2019: 
 
«Foretaksmøtet viste til Stortingets anmodningsvedtak 6171 av 19. april 2018 jf. 
Innst. 196 S (2017–2018): «Stortinget ber regjeringen i sitt oppdragsdokument be de 
regionale helseforetak gå gjennom organiseringen av pasientreiseordningen. Denne 
gjennomgangen bør foretas parallelt med evalueringen av pasientreiseforskriften.» 
 
På bakgrunn av dette ba foretaksmøtet de regionale helseforetakene gå gjennom 
organiseringen av pasientreiseordningen. Gjennomgangen skal foretas parallelt med 
oppdrag gitt til Helsedirektoratet om gjennomgang av regelverket for pasientreiser og 
evalueringen av pasientreiseforskriften, jf. anmodningsvedtakene 615 og 6162 av 19. 
april 2018.  
 
«Vedtak 615. Stortinget ber regjeringen foreta en bred gjennomgang av regelverket for 
pasientreiser og fremme en sak for Stortinget med tiltak for å forenkle og forbedre 
ordningen. 
 
Vedtak 616. Stortinget ber regjeringen starte evalueringsprosessen av 
pasientreiseforskriften i løpet august 2019». 
 
Formålet med arbeidet skal være å sikre en organisering av pasientreiseområdet som 
bidrar til forsvarlige og likeverdige tjenester. 

 
Foretaksmøtet 15. januar 2019 ba de regionale helseforetakene om å: 
 
- gjennomgå organiseringen av pasientreiseordningen, herunder de utfordringene 

Stortinget har pekt på i behandlingen av anmodningsvedtakene. Arbeidet ledes av 
Helse Sør-Øst RHF og skal skje i samarbeid med Pasientreiser HF. Plan for arbeidet 

                                                        
1 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=70653 
2 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=70653 
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sendes departementet innen 1. april 2019. Endelig rapport sendes departementet 
innen 1. juni 2020. 

- bistå i oppdrag gitt til Helsedirektoratet om å følge opp Stortingets 
anmodningsvedtak 615 og 616 av 19. april 2018». 
 

Stortinget har i anmodningsvedtak av 19. april 2018, jf. Innst. 196 S (2017-2018), fattet 
følgende vedtak:  

1. Stortinget ber regjeringen foreta en bred gjennomgang av regelverket for 
pasientreiser og fremme en sak for Stortinget med tiltak for å forenkle og forbedre 
ordningen. (Vedtak 615) 

2. Stortinget ber regjeringen starte evalueringsprosessen av pasientreiseforskriften i 
løpet av august 2019. (Vedtak 616) 

3. Stortinget ber regjeringen i sitt oppdragsdokument be de regionale helseforetak gå 
gjennom organiseringen av pasientreiseordningen. Denne gjennomgangen bør 
foretas parallelt med evalueringen av pasientreiseforskriften. (Vedtak 6173) 
 

De regionale helseforetakene skal gjennomgå organiseringen av pasientreiseordningen 
(jf. oppdrag gitt i foretaksmøte 15. januar 2019). Dette oppdraget må således avgrenses 
fra Helsedirektoratets oppdrag om problemstillinger knyttet til regelverket og 
pasientreiseforskriften (jf. Stortingets vedtak 615 og 616). Prosjektet skal bistå i 
Helsedirektoratets oppdrag. 
 
Problemstillinger 
Arbeidet med utredningen skal organiseres som et interregionalt prosjekt, ledet av 
Helse Sør-Øst RHF. Prosjekteier er de fire administrerende direktørene i de regionale 
helseforetakene. Mandat for utredningsarbeidet er godkjent i møte med AD-ene i RHF-
ene 30.april 2019. 
 
Det skal etableres en styringsgruppe for prosjektet som rapporterer AD-ene i RHF-enes 
møte. 
 
Styringsgruppe 
Styringsgruppen skal ha følgende sammensetning:  
 
Leder:    Fagdirektør Helse Sør-Øst RHF (Jan Frich) 
Medlemmer:  To fagdirektører RHF 
   To økonomidirektører RHF 
   Administrerende direktør Pasientreiser HF (Marit Kobro) 
   En representant fra Helsedirektoratet 
   To brukerrepresentanter 
   Tillitsvalgte/verneombud 
 
Styringsgruppemøtene arrangeres i tilknytning til det interregionale fagdirektørmøtet. 
Konstituerende møte planlegges 17. juni 2019. 

 
  

                                                        
3 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=70653 
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Prosjektgruppe 
Prosjektgruppen skal ha følgende sammensetning:  
 
Prosjektleder: Helse Sør-Øst RHF 
Medlemmer:   To representanter fra hver region (fra RHF- og HF-nivå) 

To representanter fra Pasientreiser HF 
To konserntillitsvalgte  
To brukerrepresentanter 
 

Konklusjon 
De fire regionale brukerutvalgene anbefales å utnevne en brukerrepresentant hver for å 
fylle de fire plassene for brukerrepresentasjon.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF utnevner NN som brukerrepresentant til 
primært å delta i xx-gruppen, sekundært til å delta i yy-gruppen for det interregionale 
prosjektet Utredning av organisering av pasientreiseordningen 

 
 
Bodø, den 12. juni 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   
1. Invitasjon fra Helse Sør-Øst RHF til oppnevning av brukerrepresentanter 
2. Mandat for prosjekt – Utredning av organiseringen av pasientreiseordningen 
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Mandat for interregionalt prosjekt 
 

 
 
 

  
 
 

GODKJENT AV: 

 
Navn Rolle Dato 

AD-ene i de fire regionale helseforetakene Prosjekteiere 30.04.2019 
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1. Bakgrunn  

1.1 Om pasientreiseordningen 

Pasientens rettighet til pasienttransport er regulert gjennom pasient- og 
brukerrettighetsloven, som sier at pasient, ledsager og pårørende har rett til dekning av 
nødvendige utgifter når pasienten må reise for å motta helsetjenester. Tjenester skal 
fremstå helhetlig for bruker uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem.  

Pasientreiser i Norge er organisert gjennom 17 helseforetak med pasientreisekontor og ett 
nasjonalt foretak, Pasientreiser HF. Pasientreisekontorene har ansvaret for planlegging og 
bestilling av reiser med rekvisisjon. Pasientreiser HF er eiet av de fire regionale 
helseforetakene og har ansvar for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten 
rekvisisjon. Pasientreiser HF er videre systemeier for saksbehandlingssystemene og 
dataansvarlig for registre både innenfor reiser med og uten rekvisisjon, og foretaket skal 
sørge for forvaltning og utvikling av IKT-løsninger for pasientreiseområdet. 

Det er helseforetakene som bærer kostnadene for pasientreiser, både de som går til og fra 
spesialisthelsetjenesten, samt for pasientreiser internt i kommunene.  

Det ble i 2018 utført 8,6 millioner reiser av 715.000 pasienter. Det er om lag like mange 
reiser med rekvisisjon som reiser uten rekvisisjon. I 2018 ble det brukt noe over to 
milliarder kroner på pasientreiser, hvorav om lag 75 % ble brukt til reiser med rekvisisjon.   

Stortinget gjorde i 2015 endringer i regelverket for dekning av utgifter til pasientreiser. Det 
ble innført en felles kilometertakst i stedet for dekning av billigste rutegående transport1.  
Med ny ordning trenger ikke pasienter dokumentere reiseutgifter, men skal i stedet 
dokumentere startsted for reisen og behandlingssted.  

1.2 Felles oppdrag 

De regionale helseforetakene har i 2019 fått et felles oppdrag knyttet til 
pasientreiseordningen, jf. protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 15. januar 2019: 
 

«Foretaksmøtet viste til Stortingets anmodningsvedtak 617 av 19. april 2018 jf. 
Innst. 196 S (2017–2018): «Stortinget ber regjeringen i sitt oppdragsdokument be de 
regionale helseforetak gå gjennom organiseringen av pasientreiseordningen. Denne 
gjennomgangen bør foretas parallelt med evalueringen av pasientreiseforskriften.» 

På bakgrunn av dette ba foretaksmøtet de regionale helseforetakene gå gjennom 
organiseringen av pasientreiseordningen. Gjennomgangen skal foretas parallelt med 
oppdrag gitt til Helsedirektoratet om gjennomgang av regelverket for pasientreiser 
og evalueringen av pasientreiseforskriften, jf. anmodningsvedtakene 615 og 616 av 
19. april 2018. Formålet med arbeidet skal være å sikre en organisering av 
pasientreiseområdet som bidrar til forsvarlige og likeverdige tjenester. 

                                                 
1 For reiser under 300 km 
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Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 

- gjennomgå organiseringen av pasientreiseordningen, herunder de utfordringene 
Stortinget har pekt på i behandlingen av anmodningsvedtakene. Arbeidet ledes av 
Helse Sør-Øst RHF og skal skje i samarbeid med Pasientreiser HF. Plan for arbeidet 
sendes departementet innen 1. april 2019. Endelig rapport sendes departementet 
innen 1. juni 2020. 

- bistå i oppdrag gitt til Helsedirektoratet om å følge opp Stortingets 
anmodningsvedtak 615 og 616 av 19. april 2018». 

 
Stortinget har i anmodningsvedtak av 19. april 2018, jf. Innst. 196 S (2017-2018), fattet 
følgende vedtak: 
 

1. Stortinget ber regjeringen foreta en bred gjennomgang av regelverket for 
pasientreiser og fremme en sak for Stortinget med tiltak for å forenkle og forbedre 
ordningen. (Vedtak 615) 

2. Stortinget ber regjeringen starte evalueringsprosessen av pasientreiseforskriften i 
løpet av august 2019. (Vedtak 616) 

3. Stortinget ber regjeringen i sitt oppdragsdokument be de regionale helseforetak gå 
gjennom organiseringen av pasientreiseordningen. Denne gjennomgangen bør foretas 
parallelt med evalueringen av pasientreiseforskriften. (Vedtak 617) 
 

De regionale helseforetakene skal gjennomgå organiseringen av pasientreiseordningen (jf. 
oppdrag gitt i foretaksmøte 15. januar 2019). Dette oppdraget må således avgrenses fra 
Helsedirektoratets oppdrag om problemstillinger knyttet til regelverket og 
pasientreiseforskriften (jf. Stortingets vedtak 615 og 616). Prosjektet skal bistå i 
Helsedirektoratets oppdrag.   
 

 

2. Føringer og avhengigheter 

2.1 Utfordringer med pasientreiseordningen  

Prosjektet må legge til grunn de utfordringer som er omtalt i Innst. 196 S (2017-2018) og 
som er relevant for oppdraget, inkludert problemstillinger knyttet til: 

 Opplevelse av et lite fleksibelt og brukervennlig system 

 Opplevelse av lange ventetider for pasienter som omfattes av ordningen med 
forhåndsbetalt drosjetransport   

 Lange ventetider for pasienter med reiseavstand til sykehus på over 300 km og som 
må reise med fly 

 Eventuelle helsekonsekvenser ved lang ventetid  

 Om det skal etableres nasjonale retningslinjer som sørger at pasientens beste i 
større grad legges til grunn ved innhenting av anbud og tilbud for pasientreiser  

 Helseforetakenes anbudspraksis og ivaretakelse av et forsvarlig 
pasienttransporttilbud 
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2.2 Nasjonal digitaliseringspolitikk 

I Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt 
produktivitet pekes det på hvordan digitalisering kan fornye, forenkle og forbedre offentlig 
sektor. Brukerne (innbyggere, offentlige og private virksomheter, samt frivillig sektor) og 
deres behov, skal være det sentrale utgangspunktet ved digitalisering. Offentlige tjenester 
skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige 
virksomheter som tilbyr dem. Dette gjelder også pasientreisetjenesten. Kommunikasjonen 
mellom brukerne og alle involverte aktører skal i økende grad digitaliseres, samtidig som 
personvern og informasjonssikkerhet skal i varetas. Helsenorge.no skal være den offentlige 
helseportalen for innbyggerne i Norge.  
 

2.3 Pågående effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak  

Det har i løpet av de seneste årene vært gjennomført flere utredninger og iverksatt flere 
tiltak for bedre organiseringen av tilrettelagt transport og for å forenkle ordningen for 
refusjon av utgifter. Kvalitetsforberedende tiltak har vært gjennomført både for reiser uten 
rekvisisjon og for reiser med rekvisisjon.  
 
For reiser uten rekvisisjon er det i dag etablert en digital løsning på helsenorge.no. Som 
følge av standardisering, digitalisering og automatisering får pasientene utgiftene sine 
raskere refundert og brukerne som søker via helsenorge.no er godt fornøyd med 
selvbetjeningsløsningen.  
 
Pasientreiser HF og de regionale helseforetakene har gjennomført en kartlegging av 
utfordringer i dagens prosess for reiser med rekvisisjon, foreslått effektivitets- og 
kvalitetsfremmende tiltak. For å ivareta pasientenes rettighet og imøtekomme offentlige 
føringer er det utarbeidet et fremtidig målbilde for reiser med rekvisisjon. De 
administrerende direktørene i RHF-ene har sluttet seg til denne utredningen, jamfør 
konklusjon i AD-møte 19. november 2018, sak 100-2018 gjengitt nedenfor:  
 

1. AD-ene i RHF-ene slutter seg til anbefalingene fra styret i Pasientreiser HF om 
igangsetting av utredning av følgende effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak 
innen reiser med rekvisisjon: 
 Utredning av selvbetjeningsløsning – med basis i «Mine Pasientreiser» 
 Utarbeidelse av rekvisisjonsveileder 
 Utarbeidelse av nasjonalt rammeverk for drosjeavtaler 

2. Utviklingen i 2019 vil finansieres innenfor rammen til Pasientreiser HF, anslått til 
mellom seks og ni millioner kroner. AD-ene i RHF-ene ber om at det videre 
utviklingsløpet planlegges innenfor rammene og som del av økonomisk 
langtidsplan. 

3. AD-ene i RHF-ene ber om at kostnad, fremdrift, risiko og gevinster for tiltakene 
rapporteres til foretakets styre og at resultat av arbeidet fremlegges AD-ene i RHF-
ene for endelig behandling. 

4. AD-ene i RHF-ene ber Pasientreiser HF sørge for koordinering med regionenes 
pågående arbeid innen digitalisering og samarbeid med offentlige 
transportselskap. 
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Arbeidet som følger av nevnte utredning og tildelte oppdrag til Pasientreiser HF 
videreføres i henhold til vedtatt plan.   
 
Den etablerte selvbetjeningsløsningen for reiser uten rekvisisjon videreutvikles løpende. I 
henhold til vedtaket omtalt over er det startet planlegging av en løsning innen reiser med 
rekvisisjon hvor målet er at pasienter kan se, endre og avbestille sine reiser. En felles 
nasjonal og enhetlig inngang til tjenestene via helsenorge.no skal legge til rette for 
alternative fremtidige modeller for optimalisering og gjennomføring av 
pasientreisen/transporten. Det utarbeides også en veileder for rekvirering, som sammen 
med en oppdatert nasjonal rekvisisjonspraksis vil forbedre tjenesten og tydeliggjøre 
rettigheten for pasientene. Dette vil i tillegg effektivisere arbeidshverdagen for 
helsepersonell. Videre igangsettes det et arbeid med nasjonalt rammeverk for drosjeavtaler 
hvor første steg er en utredning som beskriver dagens situasjon og fremtidig muligheter.    
 

2.4 Prosjekt Samkjøring 

Det pågår et prosjekt i regi av Pasientreiser HF som skal etablere ny systemløsning for 
reiser med rekvisisjon med automatisering og effektivisering av planlegging og 
gjennomføring av pasientreisen/transporten, herunder ivareta samordning og samkjøring 
av reisen for flere pasienter. Regional implementering vil foregå fra høsten 2019 og frem til 
våren 2020. Realisering av planlagte gevinster vil kreve standardisering av 
arbeidsprosesser og kompetansedreining i oppgaveløsningen hos alle involverte aktører. 
 

2.5 Endring av drosjereguleringen - oppheving av behovsprøvingen mv. 

Samferdselsdepartementet har hatt til høring forslag til endringer i drosjeregelverket. 
Forslaget omfatter også endringer i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy og 
tilhørende forskrift. Dersom de foreslåtte endringene blir vedtatt, vil de ha betydning for 
pasientreiseområdet blant annet gjennom økt konkurranse som følge av reduserte 
etableringshindre og oppheving av antallsreguleringen.  
 

2.6 Samarbeid mellom ulike offentlige aktører 

I tillegg til helseforetakene har både kommuner og fylkeskommuner ansvar for å 
tilrettelegge transport til deler av befolkingen. Det har vært ulike former for samarbeid 
mellom helseforetakene og andre offentlige virksomheter med hensikt å tilby pasienter 
mer fleksibel og helhetlig transport til og fra behandling.  De administrerende direktørene i 
de regionale helseforetakene har bedt Pasientreiser HF sørge for koordinering av 
regionenes arbeid innen digitalisering og samarbeid med offentlige transportselskap, jf. 
AD-møte 19. november 2018, sak 100-2018 omtalt over.  
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3. Mål  

3.1 Effektmål 

Det skal anbefales en fremtidig organisasjonsmodell som bidrar til at pasienten får oppfylt 
sin rett til pasienttransport gjennom forsvarlige og likeverdige tjenester. 
 

3.2 Resultatmål 

Med utgangspunkt i effektmålet skal det skal utarbeides en rapport som minimum ivaretar 
følgende forhold:  

 

 Beskrive dagens prosesser og hovedutfordringer    

 Kartlegge brukergrupper og deres ulike behov for pasienttransport  

 Beskrive fremtidens pasientreise 

o Rett pasient får rett transport 

 Beskrive hvordan en kan sikre effektiv og god utvikling av fremtidens pasientreise 
for alle brukergrupper, og hvordan teknologi kan understøtte virksomheten 

o Pågående forbedringsarbeid skal omtales 

 Vurdere tiltak som kan bidra til at behandlerne best mulig kan ivareta sitt ansvar for 
å vurdere egnet/beste reisemåte for pasientene sine 

 Beskrive hvilke administrative oppgaver som må ivaretas i en fremtidig modell 

 Beskrive og vurdere ulike modeller som ivaretar kvalitet i fremtidig oppgaveløsning, 
adresserer de utfordringene som anmodningsvedtaket omtaler og som legger til 
rette for en fortsatt digitalisering innenfor nasjonale rammer og krav 

 Beskrive tiltak som må gjennomføres dersom anbefalt modell skal iverksettes og 
anbefale mulig implementeringsstrategi 

 Beskrive og vurdere alternative modeller for samarbeid mellom ulike offentlige 
virksomheter, hvor arbeidsdeling mellom aktørene beskrives på oppgavenivå 

 Ved beslutning om endringer i løyveregimet, skal problemstillinger knyttet til 
endringene belyses 

 

Rapporten skal underbygges av gode analyser som sikrer en faktabasert tilnærming til 
arbeidet. Analysebistand og faktagrunnlag skal innhentes fra Pasientreiser HF. 
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4. Organisering og ansvar  

Helse Sør-Øst RHF har fått oppdraget med å lede arbeidet i samarbeid med de andre 
regionene og Pasientreiser HF, samt bistå i oppdraget gitt til Helsedirektoratet. 
 

4.1 Styring og organisering  

Arbeidet organiseres som et interregionalt prosjekt, hvor prosjekteier er de fire 
administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. 
 
Det etableres en styringsgruppe for prosjektet som rapporterer til det interregionale AD-
møtet. Styringsgruppemøtene arrangeres i tilknytning til det interregionale 
fagdirektørmøtet. Styringsgruppen har følgende sammensetting:  
 

Leder:  Fagdirektør Helse Sør-Øst RHF 
Medlemmer:  To fagdirektører RHF 

To økonomidirektør RHF  
 Administrerende direktør i Pasientreiser HF 
 En representant fra Helsedirektoratet 

To brukerrepresentanter 
 Konserntillitsvalgte/konsernverneombud 

 
Skisse av prosjektorganiseringen:  
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4.2 Prosjektgruppe 

Helse Sør-Øst RHF vil stille med prosjektleder. Prosjektleder skal lede en prosjektgruppe 
med to representanter fra hver region, fra RHF- og HF-nivå, to representanter fra 
Pasientreiser HF, to konserntillitsvalgte og to brukerrepresentanter. Prosjektgruppen skal 
ha ekstern prosjektstøtte som innhentes via minikonkurranse. 
 
Prosjektgruppen skal søke konsensus. Der hvor det ikke er konsensus om anbefalingene 
skal dette komme frem i rapporten.  

 

4.3 Involvering av tjenestene og interessenter  

Prosjektet skal sørge for at relevante aktører får mulighet til å uttale seg om dagens 
utfordringer og komme med forslag til mulige tiltak/løsninger. 
 
Brukere av ordningen, ledere og ansatte ved pasientreisekontorene, Pasientreiser HF og de 
regionale helseforetakene har kompetanse og erfaringer om pasientreiser, og det må sikres 
en god involvering i arbeidet.  
 
 

5. Gjennomføringsplan og ressursbehov 

5.1 Gjennomføringsplan 

Gjennomføring av oppdraget skal skje etter følgende plan: 
 

1. Etablere styrings- og prosjektgruppe (frist 1. juni 2019) 

2. Utarbeide detaljert plan for prosjektet og leveranser (frist 1. september 2019) 

3. Utredning 
a. Identifisere og beskrive status og utfordringer (frist 1. oktober 2019) 
b. Utarbeide kriterier for valg av organisasjonsløsning (frist 1. november 2019) 
c. Identifisere, beskrive og prioritere mulige løsninger (frist 1. januar 2020) 
d. Innspillsrunde for interessenter (fra 15. januar 2020 til 15. februar 2020) 
e. Ferdigstille rapport – oppsummering og anbefalinger (frist 15. mars 2020)  

 

5.2 Ressursbehov 

Helse Sør-Øst RHF har fått ansvaret for å gjennomføre utredningen i samarbeid med de 
andre helseregionene og Pasientreiser HF. Helse Sør-Øst RHF vil stille med prosjektleder 
for arbeidet som frikjøpes i 50%-stilling. 
 
Helseforetak, de regionale helseforetakene og Pasientreiser HF vil stille til rådighet 
ressurser som kan bidra inn i arbeidet. I tillegg må det innhentes ekstern prosjektstøtte. 
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6. Suksessfaktorer 

Følgende suksessfaktorer er definert: 
 

 Alle involverte har felles forståelse av målet 
 Klare ansvarsområder og tydelige mandater 
 Godt planlagt, åpen og transparent prosess 
 Tilstrekkelig tid og ressurser for nøkkelpersoner til å arbeide med prosjektet 
 God forankring av prosjektet i aktuelle organisasjoner 
 Avklaring av interessentbildet og oppfølging av relevante aktører og miljøer  
 God kommunikasjon og samhandling, både internt i prosjektet og mot eksterne 

aktører 
 

 

7. Budsjett 

Hvert regionale helseforetak og helseforetak, samt Pasientreiser HF dekker lønnskostnader 
og reisekostnader for sine ressursene som inngår i prosjektet.  Det settes av budsjett for 
frikjøp av prosjektleder i 50%-stilling i 11 måneder, for ekstern prosjektstøtte i opptil 
100%-stilling i 10 måneder og for møtekostnader.  
 

Prosjektledelse frikjøp 50 % i 11 måneder  kr.    750 000,- 

Prosjektstøtte i 10 måneder (eks. mva)   kr. 2 500 000,- 

Møtekostnader      kr.    250 000,-  

Total budsjettramme for prosjektet:    kr. 3 500 000,- 
 
 
Kostnader fordeles mellom regionene etter Magnussen-fordelingen.  
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Møtedato: 12. juni 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 5.6.2019 

 

RBU-sak 41-2019 Møteplan 2020 - Regionalt brukerutvalg 

 
 
Innledning/bakgrunn 
I denne saken legges frem forslag til møteplan 2020 for det Regionale brukerutvalget 
(RBU). Forslaget tar utgangspunkt i møteplanen for styret i Helse Nord RHF som er 
vedtatt i styremøte 28. mai 2019, jf. styresak 64-2019.  
 
Administrasjonen i Helse Nord RHF foreslår at RBU-møtene også i 2020 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 2020, 
budsjett 2020, årlig melding 2019 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 2020 for behandling av sak om Helse 
Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2020 - tildeling av midler.  
 
Brukerkonferanse 
Det vises til RBU-sak 33-2019 Regional brukerkonferanse i Helse Nord – reisekostnader 
og frekvens framover (RBU-møte 22. mai 2019). Regional brukerkonferansen avholdes 
hvert andre år, første gang i 2019. Neste brukerkonferanse avholdes i 2021. 
 
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 2020. 
 
Møtested 
Det foreslås også for 2020 at (de fleste) RBU-møtene avvikles i Helse Nord RHFs lokaler 
i Bodø slik at gjennomføringen av møtene med deltakelse fra RHF-administrasjonen 
effektiviseres. Eneste unntaket er felles møte med lederne av brukerutvalgene i 
underliggende HF i november 2020, som foreslås fortsatt avholdt i Tromsø.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Møteplanen 2020 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som følger: 
 

Dato  tidspunkt møtested 
29. januar 2020 09.00 - 14.00 Bodø 
XX. februar 20201 dato og tidspunkt avtales nærmere Bodø 
12. mars 2020 09.00 - 14.00 Bodø 
13. mai 2020 09.00 - 14.00 Bodø 
17. juni 2020 09.00 - 14.00 Bodø 
17. september 2020 09.00 - 14.00 Bodø 
21. oktober 2020 09.00 - 14.00 Bodø 
11. november 20202 10.15 - 15.00 Tromsø 

 
 
Bodø, den 5. juni 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 

                                                        
1 AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2020 - tildeling av midler. Må 
avtales nærmere. 
2 I forbindelse med RBU-møtet i NOV2020 avholdes felles møte med lederne av brukerutvalgene i 
underliggende HF. 
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Møtedato: 12. juni 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 5.6.2019 

 

RBU-sak 42-2019 Utdeling av brukerprisen 2019 i Helse Nord  

 
Innledning/bakgrunn 
Helse Nord har siden 2009 delt ut brukerprisen hvert andre år til kandidater som har 
gjort en ekstra innsats i arbeidet til beste for brukere av helsetjenester.  
 
Problemstillinger 
Vurdering av kandidater er gjort med utgangspunkt i kriterier som ble fastsatt i  
RBU-sak 66-2016 - Brukerprisen i Helse Nord - kriterier for tildeling (RBU-møte 14. 
september 2016) - som følger: 
Brukerprisen tildeles en person som har gjort en innsats for å fremme brukernes interesser 
i helsevesenet  
a) Kandidaten må være bosatt i Nord-Norge.  
b) Kandidaten må ha gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for 

pasienter/pårørende i Nord-Norge.  
c) Dersom prisen vurderes tildelt person som har (eller har hatt) verv i brukerutvalg i 

Helse Nord, skal innsatsen i brukerutvalget veie minst i vurderingen.  
d) Prisen kan tildeles bare en gang til samme person. 
 
Ved fristens utløp for å fremme kandidater var det kommet seks forslag.  Tre av disse 
var ansatt i ett av våre helseforetak. Intensjonen med prisen har vært å honorere 
personer som ved frivillig innsats gjennom brukerorganisasjonene har gjort en 
ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter/pårørende i Nord-Norge.  
 
Det har vært et synkende antall forslag på kandidater og grunnet uklare retningslinjer 
har vi også fått inn like mange forslag på kandidater ansatt i helseforetakene eller i 
øvrig helsetjeneste i Nord-Norge som på kandidater knyttet til brukerorganisasjonene, 
noe som har vært hensikten fra starten av.  
 
Vurdering 
En revisjon av kriteriene for tildeling av brukerprisen er nødvendig for å tydeliggjøre 
hvem som er aktuelle mottakere av prisen.  
 
Er det hensiktsmessig å fortsette med en slik tildeling? Honoreres det arbeidet som er 
ønskelig å honorere? Tildeles prisen for ofte eller for sjelden? 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å ta ordningen opp til vurdering.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Utdeling av 

brukerprisen 2019, til orientering 
 

2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ønsker/ønsker ikke å videreføre 
ordningen med utdeling av brukerpris  og legger følgernde reviderte retningslinjer 
til grunn ved tildeling: 
a) Brukerprisen tildeles en person som har gjort en innsats for å fremme brukernes 

interesser i helsevesenet  
i) Kandidaten må være bosatt i Nord-Norge.  
ii) Kandidaten må gjennom sin brukerorganisasjon ha gjort en ekstraordinær 

eller banebrytende innsats for pasienter/pårørende i Nord-Norge.  
iii) Dersom prisen vurderes tildelt person som har (eller har hatt) verv i 

brukerutvalg i Helse Nord, skal innsatsen i brukerutvalget veie minst i 
vurderingen.  

iv) Prisen kan tildeles bare en gang til samme person. 
 

 
Bodø, 5. juni 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 12. juni 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012    diverse     Bodø, 5.6.2019 

 

RBU-sak 43-2019 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 5. juni 2019 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 12. juni 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 5.6.2019 

 

RBU-sak 43-2019/4 Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 28JUN2019 i 

Bodø:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Rekruttering av ny AD i Helse Nord RHF, ansettelse RL/KP 
Anskaffelse rehabilitering GT/RS 
Psykisk helsevern - ventetider og fristbrudd, utvikling, årsaker til avvik og 
aktuelle tiltak - oppfølging av styresak 58-2019 

GT 

Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord, tertialrapportering HiR 
Elektronisk medikasjon/kurve - (gevinstrealiseringsplan) gjennomføringsfase 
– oppdatert vurdering av nytteeffekt 

HiR 

Felleseide HF - styrets beretning HiR 
Virksomhetsrapport nr. 5-2019 HiR 
Økonomiplan 2020-2023 - Investeringsplan 2020-2027 HiR 
Regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord - status for arbeidet, oppfølging av 
styresak 158-2018 

 

Tertialrapport nr. 1-2019 TO 
Internrevisjonsrapport 06/19, Bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, 
oppsummering 

JHA 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 09/17: Antibiotikabruk i Helse Nord, 
oppsummering, oppfølging av styresak 44/2018 og styresak 166-2018/3 

GT 

Kriterier for endringsprosesser i regionen (fra veilederen for funksjonsdeling), 
oppfølging av styresak 36-2019 

GT 

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

KIF 

Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 - henvisninger og ventetider i 
Helse Nord, oppfølging av styresak 149-2018 

TO 

 
a) Aktuelle saker som er merket med grått, sees i sammenheng og fremmes 

sannsynligvis som én sak. 
b) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 14JUN2019. 

  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
12JUN2019 - saksdokumenter

side36



 

2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 28AUG2019 i 
Bodø/Tromsø:  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv. 
Valg av styret i Helse Nord IKT HF - endring av styrets sammensetning m. m.  LV/HiR 
Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre 
Nordland) - lokalisering, oppfølging av styresak 127-2018 

GT 

Samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse 
Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF, oppfølging av styresak 118-2018 

GT 

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-
2016 

GT 

Helgelandssykehuset 2025 - konsekvensutredning, idéfase - sluttrapport HiR 
Rutiner for varsling og rutiner for oppfølging av varslingssaker i Helse Nord 
- gjennomgang 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 6-2019 og nr. 7-2019 HiR 
Lønnsjustering 2019 adm. direktør KP 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv. 
Årsplan 2020 for styret i Helse Nord RHF KP 

  
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 16AUG2019. 
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Møtedato: 12. juni 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012   diverse     Bodø, 5.6.2019 

 

RBU-sak 44-2019 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev av 5. mars 2019 til Gunn Hutchinson fra Helse Nord RHF vedrørende 

kvalitetsutvalgteam 
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet til Finnmarkssykehuset HF 26.-28. april 2019 
3. Referat fra møte mellom ledere og nestledere i Brukerutvalg til Regionale 

helseforetak 25. mars 2019 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 5. juni 2019 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 75 51 29 00 Org nr: MVA 883 658  
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Sjøgata 10, 4 etg postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8006 Bodø www.helse-nord.no

 
 
 
Gunn Hutchinson 
 
    
 
 
 
 
Deres ref:  Vår ref: Saksbehandler  Dato: 
 2019/559-1/ Raymond Dokmo/ 05.03.2019 

 

Brev angående kvalitetsutvalgteam 
 
Viser til mail datert 25.02.19. til stabsdirektør Karin Paulke vedrørende kvalitet private 
rehabiliteringsinstitusjoner – utvalg. 
 
Det ble som kjent opprettet et Kvalitetsteam i Helse Nord som blant annet skulle 
gjennomføre kvalitetsvurderinger av private rehabiliteringsinstitusjoner. Dette utvalget 
var sammensatt av flere representanter, blant annet fra kommune, private institusjon, 
sykehus og RHF. Dette ble et rimelig stort utvalg og det viste seg vanskelig og få 
gjennomført vurderinger ved de private institusjonene. 
 
Det som i tillegg var problematisk med utvalget, var deltakelse fra en privat institusjon 
som skulle «se de andre institusjonene i kortene». Hvilke kriterier skulle ligge til grunn 
for god kvalitet? Hvem skulle bestemme hva som var god kvalitet? 
 
Helse Nord RHF gjennomfører årlig gjennomgang av kontrakt med hver 
rehabiliteringsinstitusjon etter fast oppsatt program, hvor kvalitet er en vesentlig del av 
gjennomgangen. Dette blir gjort av tre representanter fra Helse Nord RHF, to fra 
eieravdelingen og en fra fagavdelingen. 
 
I tillegg til dette starter Helse Nord RHF i løpet av kort tid med et rapporteringsskjema 
som er standardisert for hver institusjon. Her er punkter som skal rapporteres månedlig, 
tertialvis og årlig. 
 
Helse Nord RHF anser denne gjennomgangen av kontrakt samt rapporteringen som 
tilstrekkelig for å vite at de private rehabiliteringsinstitusjonene leverer tjenester av god 
kvalitet. Kvalitetsteamet blir derfor avviklet. 
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2 

Vennlig hilsen 
 
 
Geir Tollåli         Raymond Dokmo 
Fagdirektør         Rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
 
 
 
 
Kopi til: 

Asbjørn Larsen 
Knut Hartviksen 

 
 
Kopi til: 

Karin  Paulke 
Randi Midtgård Spørck 
Frode  Eilertsen 
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 
  

Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
26.-28. april 2019 

Beate Juliussen 
29.04.2019 
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 Side 2 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 

Ann-Kristin Schleis Leder Til stede  

Miriam Thi Flatlandsmo Berglen Nestleder Til stede  

Benjamin Berglen Medlem Til stede Deltok på Skype  

Erik Karlstrøm Medlem Til stede  

Evelina Sæter Tro Johnsen Medlem Til stede  

Hedda Kristoffersen Medlem Meldt forfall  

Lone Nilsen  Medlem Til stede  

Sol Andrea Hasselberg Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Kristin Pedersen Koordinator, referent 

Beate Juliussen Administrasjonssjef, referent 

 

Andre: 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Kjell Magne Johansen Leder, brukerutvalget 

Ingvild W. Rønning Overlege, barneavdelinga Hammerfest sykehus 

Torunn Ovrid Vernepleier, barnehabilitering Hammerfest sykehus 

Øyvind Krystad Enhetsleder DPS Vest, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 

Lars Bjørn Mehus Prosjektleder 

 

Agenda: 

Saksnummer Sakens navn 

01/2019 Presentasjon av Finnmarkssykehuset HF, administrerende direktør, Eva 
Håheim Pedersen  

02/2019 Presentasjon av Brukerutvalget 
03/2019 Ungdomsrådet: Bakgrunn, rekruttering, mandat, taushetserklæring  
04/2019 Workshop: hva er det viktig at det tas hensyn til i bygging av nye 

Hammerfest sykehus med tanke på tilpasning til ungdom 
05/2019 Samarbeid med andre ungdomsråd i Helse Nord 
06/2019 Planlegging av møter i 2019 
07/2019 Fordeling av oppgaver – valg av leder og nestleder 
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 Side 3 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Sak 01/2019 Presentasjon av Finnmarkssykehuset HF, 
administrerende direktør, Eva Håheim Pedersen 

Administrerende direktør hadde en presentasjon av 
Finnmarkssykehuset HF.  

 
Vedtak: Presentasjonen tas til orientering   

 

Sak 02/2019 Presentasjon av Brukerutvalget 
 Leder av brukerutvalget, Kjell Magne Johansen presenterte 

brukerutvalget og hvordan de jobber. Brukerutvalget ønsker god dialog 
og samarbeid med ungdomsrådet.  

 
Vedtak: I henhold til mandatet skal Ungdomsrådets leder møte årlig i 
brukerutvalgsmøte for å orientere om aktuelle saker. Sakslister og 
referat/protokoll sendes rutinemessig mellom utvalgene. 

 

Sak 03/2019 Ungdomsrådet: Bakgrunn, rekruttering, mandat, 
taushetserklæring 

 Gjennomgang av bakgrunn for opprettelse, hvordan det er rekruttert og 
gjennomgang av mandatet. Det ble gjennomgått taushetserklæring som 
alle til stede på møtet har signert. 

 
Vedtak: Informasjon tas til etterretning   

 

Sak 04/2019 Workshop: hva er det viktig at det tas hensyn til i bygging 
av nye Hammerfest sykehus med tanke på tilpasning til 
ungdom 

 Lars Bjørn Mehus, prosjektleder for organisasjonsutvikling nye 
Hammerfest sykehus presenterte planene for nye Hammerfest sykehus 
etter at ungdomsrådet fikk en omvisning på barne- og 
ungdomsavdelinga, barnehabilitering og barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk.  
 
Etter innspill fra omvisning og presentasjon jobbet ungdomsrådet med 
en workshop. Gruppen utarbeidet forslag til hva som er viktig å ta 
hensyn til i det videre arbeidet med nye Hammerfest sykehus med 
fokus på ungdom. Det lages et felles notat som sendes på høring til 
ungdomsrådet for eventuelt flere innspill, før disse sendes over til 
prosjektgruppen for nye Hammerfest sykehus. 
 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
12JUN2019 - saksdokumenter

side43



 Side 4 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Vedtak: Notat fra workshopen sendes til prosjektgruppen for nye 
Hammerfest sykehus 

 
 

Sak 05/2019 Samarbeid med andre ungdomsråd i Helse Nord 
I henhold til oppdragsdokumentet 2019 skal det legges til rette for at 
alle ungdomsråd i regionen skal kunne samarbeide. Benjamin og 
Miriam Thi var på den første regionale samlingen for ungdomsrådene 
som ble arrangert i oktober 2018. Det er ønskelig at ungdomsrådene i 
Helse Nord møtes på nasjonal samling for ungdomsrådene i Trondheim 
i september når St. Olavs arrangerer Camp Revolution.  
 
Vedtak: Det legges til rette for samarbeid med andre ungdomsråd  
 

Sak 06/2019     Planlegging av møter i 2019 
I henhold til mandatet skal Ungdomsrådet ha 4 - 6 årlige møter. Møtene 
kan avvikles som video-/Skype-konferanser. Ett møte kan erstattes 
med helgesamling. I tillegg kan ungdomsrådet/medlemmer i 
ungdomsrådet inviteres av Finnmarkssykehuset til frivillig deltakelse 
ved møter med ledelse, foredrag etc. 

    
Vedtak: Neste møte blir skype/telefonmøte 5. juni 2019 kl 18:00. Det 
sendes inn påmelding til Camp Revolution i Trondheim når det er klart 
for påmelding. Siste møte for 2019 planlegges i september.  

 

Sak 07/2019 Fordeling av oppgaver – valg av leder og nestleder 

Det ble diskutert hvordan ungdomsrådet best kan kommunisere 
mellom møter. Det er opprettet en Facebook gruppe hvor alle 
deltakerne legges inn, inkludert koordinatorene. I tillegg er det 
opprettet en messenger gruppe hvor kun ungdomsrådet er med.  
 
Det er også en nettside for ungdomsrådet hvor det legges ut 
informasjon. Kontaktinformasjon til leder og nestleder legges ut på 
nettsiden, slik at andre ungdom kan ta direkte kontakt. Koordinator 
Beate Juliussen sin e-post adresse står også på nettsiden, samt 
postmottak@finnmarkssykehuset.no  
 
Ungdomsrådet mangler fremdeles en representant, samt 4 
varamedlemmer. Koordinator sjekker med kommunikasjonsavdelingen 
om å få satt i gang en ny runde på Facebook og Instagram for å få 
rekruttert disse.  
 
Det ble gjort valg av leder og nestleder. Valget var hemmelig. 
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 Side 5 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Vedtak: Leder ble Ann-Kristin Schleis og nestleder ble Miriam Thi 
Flatlandsmo Berglen.  
 

 

 
 

 
Ann-Kristin Schleis 
Leder Ungdomsrådet 
Referatet godkjennes på neste møte 
 
Kopi til:  

- Styret i Finnmarkssykehuset HF  
- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF  
- Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF  
- Ungdomsrådet Nordlandssykehuset  
- Ungdomsrådet UNN  
- Regionalt Brukerutvalg  
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Referat for møte mellom ledere og nestledere i brukerutvalg 
regionale helseforetak 

 
Dato:  25. mars 2019 
Sted:   Radisson blu Gardermoen 
Møteledere:  Rune Kløvtveit, leder RBU Helse Sør-Øst RHF 
 
Deltakere:  Anne Grethe Erlandsen, statssekretær (fram til lunsj) 
  Bjørnar Allgot, leder kontaktforum helse- og omsorgsdepartementet 

Charlotta Schaefer, Helse Vest RHF 
Jan Oddvar Gjerde, leder RBU Helse Vest RHF 
Henrik Aasved, nestleder RBU Helse Vest RHF 
Snorre Ness, leder RBU Helse Midt-Norge RHF 
Arne Lyngstad, nestleder RBU Helse Midt-Norge RHF 
Toril Grøtte, Helse Midt-Norge RHF 
Knut Hartviksen, leder RBU Helse Nord RHF 
Gunn Strand Hutchinson, nestleder RBU Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen, Helse Nord RHF 
Nina Roland, nestleder RBU Helse Sør-Øst RHF 
Ida-Anette Kalrud, Helse Sør-Øst RHF (referent) 

 

Saksnr Sak 

1 Deltakelse fra statssekretær Anne Grethe Erlandsen  
 
Nasjonal helse- og sykehusplan 
Viktig at brukerutvalgene kommer tidlig inn i arbeidet for å kunne ha reel påvirkning.  
 

2019-03-25 NHSP De 

regionale brukerutvalgene.pdf 
 

 Fokus på utdanning/kompetanse helsepersonell – rett kompetanse på rett plass. 
Viktig å sørge for å utnytte kompetansen. 

 Pakkeforløp psykisk helse og rus – oppfølging i kommune etter behandling, skal 
være innbakt i pakkeforløpet. Det handler om forutsigbarhet. 

 Vi må få til ekte samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.  

 Pakkeforløp hjem er under produksjon og skal være ferdig til sommeren 2019.  
 
 

 Legeforeningen har en kampanje som heter «Gjør kloke valg» 
 
Legemiddelmangel og beredskap 
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF har hatt besøk av Anne Markestad Farmasøyt, rådgiver 
forsyningssikkerhet Mangelsenteret og Sykehusapotekene HF og er bekymret for 
utviklingen i legemiddelmangel og beredskap.  
Legemiddelmangel er ett internasjonalt problem. Og det må være beredskap.  
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Viktig med god informasjon og trygghet i forbindelse med eventuelle mangler og generika. 
  
Kina og India er stor på råvareproduksjon – komponenter og ferdig råvare.  
Brexit vil kunne ha en innvirkning, da England produserer mye legemidler.  
I tillegg produserer Danmark legemidler. Norge produserer noe legemidler i mindre skala.  
 
Det er samarbeid internasjonalt og nordisk vedrørende legemiddelmange. I tillegg til en 
nordisk mangelgruppe. Norge jobber med EU for å se på løsninger. Det er en utfordring at 
mange legemidler kun produseres ett sted (i en fabrikk), sårbart hvis noe skulle skje med 
det ene produksjonsstedet.  
 
Det er også en løsning at pasienter kan få legemidler uten norsk pakningsvedlegg, viktig da 
med god informasjon fra lege/apotek.  
 
Kan man ansvarlig gjøre legemiddelindustrien i større grad, for eksempel ved anskaffelser?  
 
Faren for todelt helsevesen 
Brukerrepresentantene løftet sin bekymring for farene for ett todelt helsevesen.  

2 Informasjon om kontaktforum i Helse- og omsorgsdepartementet v/ leder Bjørnar Allgot 
 
Ønskelig med videre samarbeid mellom RBUene og kontaktforumet.  

3 Gjennomgang av interregionale oppnevninger 
- Alle gjennomgår listen på forhånd 

 
Utgikk fra møte pga tid, endringer sendes til Ida-Anette Kalrud 

4 Felles mal for årlig melding? v/ Helse Vest RHF 
 
Settes opp som sak på høstmøte 

5 Refleksjoner fra beslutningsforum v/ Arne Lyngstad 
 
Årsmeldingen 2018 beslutningsforum.  

årsoppsummering 

2018 Beslutningsforum for nye metoder - godkjent.pdf 
 Eventuelt 

 
Samling høsten 2019 

- Helse Vest RHF er arrangør, 9. og 10. oktober, Stavanger eller Bergen 
- Foreløpig meldte saker 

o Innspill oppdragsdokumentet 
o Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) 

ønsker å delta: 
 presentere UKOM og varlingsmuligheten  
 ha dialog rundt UKOM sitt oppdrag og organisering  
 og muligheter for videre samarbeid.  

o Hvordan ønsker IRBU rapportering fra deltakelse på interregionale 
oppnevninger? 

o Dialog rundt ansatte som er brukerrepresentanter v/ RBU Helse Nord RHF 
o Felles mal for årsrapport? v/ Helse Vest RHF 

- IRBU ønsker å invitere leder/nestleder kontaktforum til samlingen 
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Norsk mal: Startside Alternativ 1

Helse- og
omsorgsdepartementet

13.mars  2019, Virke

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen

Helse- og omsorgsdepartementet

Ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
12JUN2019 - saksdokumenter

side48



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Pasientens helsetjeneste 
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Fem drivere som vil endre helsetjenesten*

3. Informasjons-
revolusjonen

2. Økning i kroniske 
sykdommer

1. Aldrende befolkning (og utøvere)

4. Teknologiske 
og medisinske 
fremskritt

5. "Den nye 
tjeneste-
mottakeren"

* Basert på undersøkelse av Advisory Board
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Oppgaven: Hvordan realisere pasientens helsetjeneste 

på en bærekraftig måte?
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Bærekraftig utvikling

6

Fra perspektivmeldingen 2017
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Kanskje må vi tenke helt nytt

7

Eksempel – Helse Nord

• Ingen vekst i yrkesaktiv befolkning 

fram mot 2040

• Fra 3,8 i dag til 2,4 i 2040 (personer 

20-66 år per person over 66 år)

• Kommuner i nord med mest ugunstig 

bærekraft: 
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Helse- og omsorgsdepartementet

Høy risiko og kompleksitet
2%-5% av pasientene

Medium risiko
15%-35% av pasienter

Lav risiko
60%-80% av pasienter

Risiko Ressursbruk

5% av pasientene står for 
50% av ressursbruken

Brukes alltid ressursene på rett sted og tid?
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Helse- og omsorgsdepartementet

Høy risiko og kompleksitet
2%-5% av pasientene

Medium risiko
15%-35% av pasienter

Lav risiko
60%-80% av pasienter

Risiko Ressursbruk

5% av pasientene står for 
50% av ressursbruken

Brukes alltid ressursene på rett sted og tid?
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Helse- og omsorgsdepartementet

Multisyke eldre (Alvorlig psykisk syke)

Kronisk syke  (i alle aldre)

Lettere psykiske lidelser

Barn med omfattende psykiske lidelser

Hvor sette inn 
tiltak

Sykehus

Kommune

Alder

20 40 60 80
De som 
trenger mye 
hjelp her og nå

Sykehus

Kommune

20 40 60 80

Der vi kan 
forebygge 
stort behov 
langt fram i tid

Alder

Sykehus

Kommune

Alder

20 40 60 80

De som står i fare 
for å bli 
stormottakere på 
kort til 
mellomlang sikt

Sykehus

Kommune

20 40 60 80

Der stort 
forbruk tidlig i 
livet kan lede til 
stort forbruk 
senere i livet

Alder
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

11

Utviklingsplan 
2018

Utviklingsplan 
2022

X
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Hva må til for å skape bærekraft?

12

Ressursbruk i 
helsetjenesten i 

dag

Nødvendig og 
effektiv 

ressursbruk

Ineffektivitet

Over- og 
underforbruk

Pasientskader

Frigjøre ressurser
for å øke kvalitet og 

tilgjengelighet

2020-2023
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Hva må til for å skape bærekraft?

13

Ressursbruk i 
helsetjenesten i 

dag

Nødvendig og 
effektiv 

ressursbruk

Ineffektivitet

Over- og 
underforbruk

Pasientskader

Frigjøre ressurser
for å øke kvalitet og 

tilgjengelighet

2020-2023
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Andel sykehusopphold med minst én pasientskade (GTT) 2017 

Alle skader Forlenget sykehusopphold 

eller alvorligere 

konsekvenser
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder

Kompetanse
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Helse- og omsorgsdepartementet

Stort behov for sykepleiere
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

Teknologi
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Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil realisere «Én innbygger – én journal». 

En løsning for kommunene og integrasjon med 

spesialisthelsetjenestens løsninger prioriteres først

Midt-Norge Nord Vest Sør-Øst

Spesialist-

helsetjenesten

Regional 

løsning

Regional 

løsning

Regional 

løsning

Regionale 

løsninger

Primær-

helsetjenesten

Samhandling
Helse-

plattformen

Felles løsning for kommunale helse- og 

omsorgstjenester

Andre kommunale 
tjeneste-områder
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Helse- og omsorgsdepartementet

Helseplattformen – gevinster 

• Behandlingskvalitet

• Mindre dobbeltarbeid 

• Datagrunnlag for forskning og innovasjon

• Beslutningsstøtte 

• Mindre variasjon 

• Samhandling 

• Se hele pasienten

• Innsyn i egen journal

• Myndiggjøre pasienten 

• Bo lenger hjemme
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

Psykisk helsevern
Uønsket variasjon 

• ventetid
• utredning
• behandling og oppfølging

Behov for mer 
sammenhengende og 
koordinerte tjenester

Mangelfull innflytelse i 
behandlingen

Lavere levealder hos mennesker 
med psykiske lidelser og/eller 
rusmiddelproblemer
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Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pasient med psykisk lidelse 

og/eller rus- og avhengighets-

problemer henvender seg til:

Første 

samtale

Basis 

utredning

Plan-

legging av 

behandling

Behandling Evaluering

Kommunal 

helse- og 

omsorgstjeneste

Fastlege

Annen spesialist

Annen henviser

Avslutning 

pakkeforløp

/avsluttende 

samtale

Utvidet 

utredning

Videre

oppfølging 

i 

kommunen

Rett til 

helsehjelp

Start 

pakke-

forløp

Registrering av koder 

Brukermedvirkning og samhandling
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal: Tekst med liggende bilde

Samhandling
Fra parter til partnere

Det svikter i overgangene
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Hva kan vi lære av andre?
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Behandling og oppfølging av pasienter med 
kronisk sykdom

Egenomsorg
Pårørende
LikemannPLO-tjenester

Andre kommunale
tjenester

Fastlege
Legevakt

Spesialisthelsetjenesten

NTNUnorskhelsenettMøte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Norsk mal: Tekst uten kulepunkter
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Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter
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Møtedato: 12. juni 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012   Tina Eitran, 75 51 29 00   Bodø, 5.6.2019 

 

RBU-sak 45-2019 Eventuelt 
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