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Vår ref.:     
2019/2/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 12.6.2019 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 12. juni 2019 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 11. september 2019 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder 

- permisjon fra kl. 10.30 til kl. 11.00 
SAFO 

Asbjørn Larsen medlem RIO 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Olav Aulborg varamedlem  

- møtte for Marianne P. Brekke 
FFO 

Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Hedvig Hegna medlem  Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Tina Eitran stabsrådgiver Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Raymond Dokmo rådgiver Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Marianne Pantdalsli Brekke medlem FFO 
Arne Vassbotn medlem 

Varamedlem Isak Triumf og Aina Hanssen 
var innkalt, men kunne ikke møte. 

Pensjonistforbundet 

 
  

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


 

I starten av RBU-møtet ble det avholdt tematime om anskaffelse rehabilitering v/med. 
rådgiver Raymond Dokmo. RBU-medlemmene ble oppfordret til å komme med innspill 
til utkast til behovsvurdering, spesielt til kapittel 9. 
 
 

RBU-sak 37-2019  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 37-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 38-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

22. mai 2019 
Sak 39-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert rullering av 

investeringsplan 2020-2027 
Sak 40-2019 Utredning av organisering av pasientreiseområdet – 

oppnevning av brukerrepresentant til styrings- eller 
prosjektgruppe 

Sak 41-2019 Møteplan 2020 – Regionalt brukerutvalg 
Sak 42-2019 Utdeling av brukerprisen 2019 i Helse Nord 
Sak 43-2019 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 

styremøter 
Sak 44-2019 Referatsaker 
 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 

A. Ulik praksis for provosert abort i sykehusene i Helse Nord 
B. Fødende i distriktet - opphold for partnere 
C. Nye Hammerfest sykehus - barneavdeling 
D. Pasientreiser HF - oppnevning av ny brukerrepresentant 
E. Prosjekt revisjon av nasjonal faglig retningslinje for bruk av 

antibiotika i sykehus - oppnevning av brukerrepresentant til 
referansegruppe 

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

  



 

RBU-sak 38-2019  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 22. mai 2019 
 
Vedtak 
 
1. Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 22. mai 2019 godkjennes.  
 
2. Det ble presisert at det er Arne Vassbotn som ble bedt om å delta på 

samhandlingskonferansen i juni 2019 i Lofoten, jf. RBU-sak 36-2019 Eventuelt, sak B. 

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

rullering av investeringsplan 2020-2027 
 
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. Utarbeidelse av en tydelig beskrivelse hva universell utforming betyr, og styrket 
brukermedvirkning i byggeprosjekter 

b. Styrking av lærings- og mestringssentre 
c. Forskning i Helse Nord ad. bruken av erfaringskonsulenter og 

brukermedvirkning i forskning 
d. Tverrfaglig behandling av pasienter med flerfaglige diagnoser 
e. Styrking av Ung helse 
f. Styrking av fagområdet habilitering for å redusere ventetider og fristbrudd 
g. Bekymring i tilknytning til forventet effektiviseringskrav på 0,5 % 
h. Styrking av IKT-infrastruktur for å kunne øke behandling av pasienter via 

skype/video. 
 
 

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

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF utnevner Gunnhild Berglen som 
brukerrepresentant til primært å delta i prosjektgruppen, sekundært til å delta i 
styringsgruppen for det interregionale prosjektet Utredning av organisering av 
pasientreiseordningen 
 
 



 

RBU-sak 41-2019 Møteplan 2020 – Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
Møteplanen 2020 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som følger: 
 

Dato  tidspunkt møtested 
29. januar 2020 08.30 - 14.00 Bodø 
XX. februar 20201 dato og tidspunkt avtales nærmere Bodø 
12. mars 2020 08.30 - 14.00 Bodø 
13. mai 2020 08.30 - 14.00 Bodø 
17. juni 2020 08.30 - 14.00 Bodø 
17. september 2020 08.30 - 14.00 Bodø 
21. oktober 2020 08.30 - 14.00 Bodø 
11. november 20202 10.15 - 15.00 Tromsø 

 
 

RBU-sak 42-2019 Utdeling av brukerprisen 2019 i Helse Nord 
 
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 å videreføre ordningen med 
utdeling av brukerpris annethvert år og legger følgende reviderte retningslinjer til 
grunn ved tildeling: 
a) Brukerprisen tildeles en eller flere personer eller en brukerorganisasjon 

(heretter «kandidaten») som har gjort en innsats for å fremme brukernes 
interesser i helsevesenet  
i) Kandidaten må være bosatt/ha sitt virke 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. Prisen kan tildeles flere 
ganger til brukerorganisasjoner. 

 
 

  

                                                        
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. 



 

RBU-sak 43-2019  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF 28. mai 2019 i Kirkenes: Informasjon om styremøtet 
og omvisning på det nye sykehuset. 

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

 Fagråd habilitering 4. juni 2019: Informasjon om arbeidet med å få godkjent 
et eget kompetanseområde for leger innen habilitering. Sak til interregionalt 
brukerutvalgsmøte. 

 Møte om innovasjonssøknader 5. juni 2019: Informasjon om møtet og 
prosessen for søknadsbehandling. Se også her: https://unn.no/om-
oss/innovasjon-i-unn  

- RBU-medlem Gunhild Berglen 
 Møter i USAM 20. mars 2019, 21. mai 2019 og 7. juni 2019 
 Workshop Evidence based practice på Hønefoss 20. - 24. mai 2019. For film om 

brukermedvirkning i forskning, se her: 
https://drive.google.com/file/d/1ugkxx6xrJuyHtFbjA84Ydu6zmeYlw6Q9/vi
ew  

 NEVSOMs møte om likeverdige tjenester 10. mai 2019|2 
- RBU-medlem Elisabeth Sundkvist 

 Nasjonal samvalgskonferanse om kommunikasjon med helsevesenet og valg av 
behandlingsalternativer fra et pasientperspektiv: Informasjon om 
konferansen. RBU-medlem Sundkvist holdt innlegg. 

- RBU-medlem Hedvig Hegna 
 Møte i Sykehusbygg HF ad. konseptprogram akuttmottak: Informasjon om 

arbeidet. Rapporten skal legges frem i november 2019.  
- RBU-medlem Asbjørn Larsen 

 Fagrådsmøte TSB: Oppsummering Regional TSB konferanse februar 2019 og 
veien videre. 

 Informasjon om Kvarus (kvalitetsregister TSB (gjelder bare rus)). Hvordan kan 
dette brukes opp mot brukerplanen som kommunene bruker? 

 Tilgang på Terapeutiske Samfunn - innspill fra brukersiden ad. 
Oppdragsdokument 2014. Det har vi ikke i Helse Nord. Hva gjør Helse Nord 
for å levere? Spørsmålet følges opp i fagrådet. 

- RBU-medlem Leif Birger Mækinen 
 Åpning av en universell utformet turløype i Alta 
 Brukerutvalgsmøte i Sykehusapotek Nord HF 4. juni 2019: Informasjon om 

temaer som ble tatt opp i dette møtet. Omvisning på sykehusapoteket i Bodø.  
 Møte i styringsgruppen ad. foretaksmøtets oppdrag om utredning av 

sammenslåing Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Finnmarkssykehuset HF 
 Klinikk Sapmi - etablering høsten 2019 
 Kontinuitet blant helsepersonell - ambulering frivillig 

- RBU-medlem Elsa Marie Isaksen 
 Møte i styringsgruppen for strategisk videreutvikling av 

spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkning 
 
 

https://unn.no/om-oss/innovasjon-i-unn
https://unn.no/om-oss/innovasjon-i-unn
https://drive.google.com/file/d/1ugkxx6xrJuyHtFbjA84Ydu6zmeYlw6Q9/view
https://drive.google.com/file/d/1ugkxx6xrJuyHtFbjA84Ydu6zmeYlw6Q9/view


 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Evalueringsskjema for rehabiliteringsinstitusjoner: Informasjon om arbeidet med 

skjemaet og planlagt involvering av RBU. Informasjonen ble gitt i tilknytning til 
tematimen v/med. rådgiver Raymond Dokmo. 

- Rekruttering ny adm. direktør - status 
- Luftambulansetjenesten i Norge - ambulansehelikoptre og -fly: Informasjon om 

økt beredskap i Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF rundt 
overgangen til ny leverandør 1. juli 2019 og status beredskap 
ambulansehelikopter. 

- Regionalt brukerutvalg, organisering i Helse Nord RHF - informasjon om endring 
fra sommeren 2019: Fagavdelingen overtar ansvaret for RBU. Nødvendig 
kontaktinformasjon sendes til RBU.  

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 44-2019  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 45-2019  Eventuelt 
 
A. Ulik praksis for provosert abort i sykehusene i Helse Nord 
 
RBU-medlem Gunnhild Berglen redegjorde for saken som omhandler forskjeller i 
tilbudt behandling til kvinner som ønsker abort - medisinsk eller kirurgisk.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om tilbakemelding i et senere RBU-møte 
hvordan kvinner i en sårbar situasjon kan ivaretas på en bedre måte og med lik praksis i 
regionen. 
 



 

B. Fødende i distriktet - opphold for partnere 
 
RBU-medlem Leif B. Mækinen redegjorde for saken som omhandler fødende i distriktet 
som må reise til sykehus i god tid før fødselen. Hvordan legges til rette for at partneren 
til den fødende kan være med under oppholdet før og etter fødselen? 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om at det legges til rette i langt større grad 
for at partnere til fødende kvinner kan være sammen med den fødende under 
oppholdet - både for og etter fødselen. 
 
 
C. Nye Hammerfest sykehus - barneavdeling 
 
RBU-medlem Asbjørn Larsen stilte spørsmål ad. planer for barneavdelingen i det nye 
sykehuset i Hammerfest, der det er foreslått å redusere antall senger. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om å få tilbakemelding i et senere RBU-
møte, hvilke planer man har for barneavdelingen i det nye sykehuset i Hammerfest og 
hvilke pasientgrupper som ev. vil bli berørt av den foreslåtte reduksjonen.   
 
 
D. Pasientreiser HF - oppnevning av ny brukerrepresentant til brukerutvalget 
 
RHF-ledelsen viste til henvendelse fra Pasientreiser HF av 12. juni 2019 ad. oppnevning 
av ny brukerrepresentant til brukerutvalget i Pasientreiser HF. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Gunnhild Berglen som ny 
brukerrepresentant i brukerutvalget i Pasientreiser HF. Som vararepresentant 
oppnevnes Leif Birger Mækinen. 
 
 
E. Prosjekt revisjon av nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus - 

oppnevning av brukerrepresentant til referansegruppe 
 
RHF-ledelsen viste til henvendelse fra Helsedirektoratet av 13. mai 2019 med 
forespørsel om å delta i referansegruppe i prosjekt revisjon av nasjonal faglig 
retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.  
 
  



 

Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Elisabeth Sundkvist som 
brukerrepresentant i referansegruppe i prosjekt revisjon av nasjonal faglig retningslinje 
for bruk av antibiotika i sykehus.  
 
 
Bodø, den 12. juni 2019 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 12JUN2019 – kl. 13.40 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
 


