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Vår ref.:     
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Referent/dir.tlf.: 
Kari Bøckmann/91196023 

Sted/Dato: 
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Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 16. oktober 2019 
Møtested: Helse Nord RHF, Bodø 
Neste møte: 14. november 2019 

Tilstede 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Gunhild Berglen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Olav Aulborg varamedlem – møter fast 

under Marianne P. 
Brekkes permisjon   

FFO 

Elen Valborg Vuolab varamedlem FFO  
Brage Sollund varamedlem Kreftforeningen 
   
Kari Bøckmann Rådgiver  Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnson Seksjonsleder, Psykisk 

helse og rus 
Helse Nord RHF 

Knut Langeland Rådgiver  Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen Økonomidirektør Helse Nord RHF 
Øystein Nylund Avdelingsleder UNN 
Ingvild Marie Dokmo Rådgiver Helse Nord RHF 
Arne Ketil Hafstad Brukerrepresentant Helgelandssykehuset 

2025 

Forfall 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Vassbotten Vara kunne ikke møte Pensjonistforbundet 
Hedvig Hegna Vara kunne ikke møte Pensjonistforbundet 
Elisabeth Sundkvist Vara: Brage Sollund Kreftforeningen 

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


 

BU-sak 59-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 59-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 60-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 11. september 2019  
Sak 61-2019 ForBedring. Informasjon om undersøkelse og hovedfunn 

i 2019, samt plan 2020 
Sak 62-2019 Innspill til internrevisjon 2020-2021 
Sak 63-2019 Budsjett  

Sakspapirer ettersendes 
Sak 64-2019 Tilrettelegging for bruk av operasjonsplanlegging i Dips 

Arena 
Sak 65-2019 Oppdragsdokumentet 2020 
Sak 66-2019 Helgelandssykehuset 2025 - status 
Sak 67-2019 
Sak 68-2019 
Sak 69-2019 

Oppnevning Fagråd for pasient- og pårørendeopplæring 
Oppnevning Fagråd for samhandling 
Oppnevning Fagråd for anestesiologi, Fagråd for klinisk 
patologi og Fagråd for prehospitale tjenester 

Sak 70-2019 
Sak 71-2019 

Oppnevning Fagråd for geriatri 
Oppnevning regionalt prosjekt for implementering av 
screeningprogram mot tarmkreft 

Sak 72-2019 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-nestleder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styremøter 
 5. Framtidens systemer i klinikkene – tertialrapport 
Sak 73-2019 Referatsaker 
 1. Protokoll AU RBU, 270919 
 2. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset 220819 
 3. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

220819 
4. Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 040919 
5. Referat Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 13-

150919 
6. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

041019 
Sak 74-2019 Eventuelt 

A. Representant fra RBU til seminar i regi av Nasjonalt 
Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 

B. Prosjekt Klart språk 
 

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



 

RBU-sak 60-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale 
brukerutvalget 11. september 2019 

Vedtak 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget den 11. september 2019 godkjennes.  

 
RBU-sak 61-2019 ForBedring. Informasjon om undersøkelse og hovedfunn i 
2019, samt plan 2020 

Vedtak: 
Fremlagte redegjørelse Undersøkelsen ForBedring – informasjon om undersøkelse og 
hovedfunn tas til orientering. 
 

RBU-sak 62-2019 Innspill til revisjonsplan for 2020-2021 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg foreslår at det gjennomføres internrevisjon innen følgende 
temaer i perioden 2020-2021: 

 Kontaktlegeordningen heruder hvordan den er implementert og hvorvidt 
den fungerer eller ikke fungerer 

 Pakkeforløpene for kreft der de forløpene med størst fristbrudd prioriteres 
først 

 Brukermedvirking i anskaffelsesprosesser 
 Pasienter og pårørendes mulighet til å melde inn forbedringsområder 

 
RBU-sak 63-2019 Budsjett 

Vedtak: 
1. Informasjon om budsjett 2020 tas til orientering. 

2. Regionalt brukerutvalg ønsker i behandlingen av budsjett 2021 å få mulighet til å 
komme med innspill på et tidligere tidspunkt i prosessen. 

 
RBU-sak 64-2019   Tilrettelegging for bruk av operasjonsplanlegging i Dips Arena 

Vedtak: 
1. Gunhild Beglen oppnevnes som kontaktperson for mottak av høringer i 

forbindelse med leveranser fra prosjekt Operasjonsplanlegging i Dips Arena. 
 
2. RBU takker for orienteringen og har følgende innspill til prosjekt 

Operasjonsplanlegging: 
 

- Utarbeid et bedre og mer forståelig språk i innkalling og informasjonsmatriell 
om operasjon. Ha informasjon på pasientens morsmål. 

- Gjennomfør risikosamtale i forkant av operasjon for nødvendige avklaringer, 
inkludert avklare eventuelle kommunikasjonsutfordinger. I Dips må det legges 
inn informasjon under kritisk infomrasjon om pasientens språk (samisk, 
tegnspråk, ASK), sansetap, kognitive vansker. 



 

- SMS-varsel om innkalling bør sendes også til pårørende/verger. 
- Pasienten bør kunne kvittere for mottatt henvisning, f.eks på SMS.  
- Utvikle bedre samarbeidsrutiner med pasientreiser i forbindelse med 

operasjonsplanlegging. 
- Øk tryggheten for pasienten gjennom å tydeliggjøre hva som skjer i etterkant av 

operasjonen. Det må etableres gode rutiner for samarbeid med hjemkommunen.  
- Ledsagerrettigheter må informeres om på forhånd, og avdelingene må 

tilrettelegge for ledsagere.  
 

 
RBU-sak 65-2019 Oppdragsdokumentet 2020 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg ønsker at følgende krav skal inn i oppdragsdokumentet 2020 fra 
Helse Nord til helseforetakene: 

 Videreføre krav om høyere vekst i psykisk helsevern og rus enn somatikk samt 
ingen fristbrudd  

 Tilbydere av døgnbehandlin TSB må ha et tydelig ansvar for forpliktende 
samarbeid med hjemkommunene, herunder halvveishus for å sikre gode 
overganger etter behandling i spesialisthelstjenesten. En forpliktende plan må 
være på plass før utskriving 

 Ytterligere innsats må rettes mot å redusere bruk av tvang i psykisk hesevern 

 Innfasingen av persontilpasset medisin må gå raskere, både når det kommer til å 
ruste sykehusene for en ny virkelighet innen diagnostikk og behandling og med 
tanke på implementering i systemet for nye metoder 

 Etablering av et senter for senskader etter kreft må prioriteres 

 Praksis rundt kontaktlege må sikres og pasienter må få god informasjon om 
denne ordningen 

 Implemtenter nasjonal pårørendeveileder med særlig fokus på barn som 
pårørende 

 Ungdomsmedisin bør bli eget kompetanseområde og dette må gjenspeiles i 
organiseringen av tjenestene. Utarbeid sjekkliste for hva som skal til for å være 
et ungdomsvennlig sykehus, inkludert overganger fra barn til voksen i sykehus 
basert på “Prinsipper for gode overganger” – utarbeidet av ungdomsrådene I 
Helse Nord 

 Tilrettelegg for behandling ved samtidig psykisk utviklingshemming/kognitive  
vansker og psykisk og/eller somatisk sykdom  

 Brukermedvirkning må implementeres på alle nivå og i alle beslutninger. 
Brukermedvirkere må være fullverdige medlemmer, og ikke bare ha 
observatørstatus i arbeidsgrupper, styrer og prosjekter 

 
 



 

RBU-sak 66-2019 Helgelandssykehuset 2025 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg takker for god orientering fra brukerrepresentant i 
ressursgruppen for Helgelandssykehuset 2025 og tar saken til orientering. 

 
RBU-sak 67-2019 Oppnevning Fagråd for pasient- og pårørendeopplæring 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Asbjørn Larsen og Ann Kristin Schleis som 
brukerrepresentanter til Regionalt fagråd for pasient- og pårørendeopplæring. Ole 
Marius Minde Johnson oppnevnes som vara for Asbjørn Larsen og Marie Dahlskjær 
oppnevnes som vara for Ann Kristin Schleis.  

 
RBU-sak 68-2019 Oppnevning Fagråd for samhandling 

Vedtak: 
RBU oppnevner Gunn Strand Hutchonson som brukerrepresentant i Regionalt fagråd 
for samhandling for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2022. 

 
RBU-sak 69-2019 Oppnevning Fagråd for anestesiologi, Fagråd for klinisk 
patologi og Fagråd for prehospitale tjenester  

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg oppnevner Marie Dahlskjær til Regionalt fagråd i 

anestesiologi for perioden 01.10.19-30.09.22. 

2. Regionalt brukerutvalg oppnevner Brage Sollund til Regionalt fagråd for klinisk 
patologi for perioden 01.10.19-30.09.l  

3. Regionalt brukerutvalg oppnevner Leif Birger Mækinen til Regionalt fagråd for 
prehospitale tjenester for perioden 01.10.19-30.09.22. Olav Aulborg oppnevnes 
som vara for Leif Birger Mækinen. 

 
RBU-sak 70-2019 Oppnevning Fagråd for geriatri  

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Arne Vassbotn som brukerrepresentant i Regionalt 
fagråd for geriatri for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2022. 

 
RBU-sak 71-2019 Oppnevning regionalt prosjekt for implementering av 
screeningprogram mot tarmkreft 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Knut Georg Hartviksen til regionalt prosjekt for 
implementering av screeningprogram mot tarmkreft i perioden 01.10.19-01.10.20. 
Elisabeth Sundkvist oppnevnes som vara for Knut Georg Hartviksen. 



 

RBU-sak 72-2019 Orienteringssaker 

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- 230919 Beslutningsforum for nye metoder 
- 250919 Styremøte i HN  
- 260919 Beslutningsforum for nye metoder. Tema: Brukerstemmen i 

beslutingsforum 
- 260919 Prosjekt tarmscreening 
- 270919 Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse 
- Oppnevnt til nasjonal arbeidsgruppe, program for regelmessige 

netthinneundersøkelser for diabetisk retinopati 
- Interregionalt RBU 9-10. oktober 2019  

2. Informasjon fra RBU-medlemmer  
- Gunn Strand Hutchinson:  

Interregionalt RBU-møte 9-10. oktober 2019 der det blant annet ble behandlet 
gjennomgang av innspill til OD til HOD 24. oktober samt informasjon om Statens 
undersøkelseskommisjon (UKOM). Forskning på effekt av brukermedvirkning 
på systemnivå ble meldt inn sm sak fra IRBU til foretaksmøtet.  

- Else Marie Isaksen:  
Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenesten for den samiske 
befolkningen. Felles møte mellom styringsgruppen og prosjektgruppe 23. 
oktober. Else Marie Isaksen bidrar også i oversettelse til samisk av nettkurs for 
brukerrepresentanter på systemnivå i spesialisthelsetjenesten. Representant da 
FN’s spesialutsendig for funksjonshemmde var på besøk i  Karasjok. 

- Asbjørn Larsen:  
30.09.19 Skype-møte med gruppen som arbeider med rehabilitering i Nord-
Norge. 

- Gunhild Berglen:  
Fire møter i pasientreisegruppen  
18.09.19: USAM 
07.10.19: Møte med FNs utsending for funksjonshemmede, Karasjok 
Innspill til nettkurs om brukermedvirkning i forskning i regi av Helse Vest  

- Leif Birger Mækinen:  
Tre møter i arbeidet med rapport om sammenslåing av UNN og 
Finnmarkssykehuset. Møte i sykehusinnkjøp og møte i pasienreiser. Det er 
forventet at vara skal møte hver gang i prosjektet om pasientreiser. 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Oppfølgingsmøte med helseforetakene 
- Luftambulansetjenesten 

4. Styremøter i Helse Nord RHF i - informasjon om planlagte styresaker 
3. Framtidens systemer i klinikkene - Tertialrapport 
 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 



 

RBU-sak 73-2019 Referatsaker 

Det ble referert fra følgende saker: 
1. Protokoll AU RBU, 270919 
2. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset 220819 
3. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 220819 
4. Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 040919 
5. Referat Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 13-150919 
6. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 041019 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering. Regionalt brukerutvalg vil gi honnør til 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset for gode referat.  
 
RBU-sak 74-2019 Eventuelt 

A. Seminar i regi av nasjonalt servicemiljø for kvalitet og brukermedvirkning 

Vedtak: 
Gunhild Berglen deltar på seminar i regi av nasjonalt servicemiljø for kvalitet og 
brukermedvirkning 11. november 2019.   

 

B. Klart språk 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg ønsker informasjon om prosjektet «Klart språk» i en tematime i  
RBU-møtet i februar. 

 

 
 

Bodø, den 17. oktober 2019 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 


