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Vår ref.:     
2019/209 

Referent/dir.tlf.: 
Kari Bøckmann, 91196023 

Sted/Dato: 
Tromsø, 14.11.2019 

      

 
Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 14. november 2019 
Møtested: Clarion Hotel The Edge, Tromsø 
Neste møte: 16. desember 2019 kl. 12.00, Skype 

Tilstede 

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

Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Hedvig Hegna medlem Pensjonistforbundet 
   
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 
Kristian Fanghol direktør Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen (Skype) eierdirektør Helse Nord RHF 
Kari Bøckmann rådgiver Helse Nord RHF 

 

Forfall 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Asbjørn Larsen Medlem 

Vara ikke innkalt grunnet 
kort varsel 

RIO 

 

 

http://www.helse-nord.no/
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RBU-sak 75-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  
Sak 75-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 76-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 16. oktober 2019  
Sak 77-2019 Oppsummering og evaluering, Brukerkonferansen 2019 
Sak 78-2019 Oppsummering og videre arbeid, møte med regionens 

brukerutvalg og ungdomsråd 
Sak 79-2019 Tertialrapport 2-2019 
Sak 80-2019 Rapport om sammenslåing UNN og Finnmarkssykehuset  
Sak 81-2019 Helgelandssykehuset 2025 
Sak 82-2019 Oppnevning av brukerrepresentant til arbeid med 

nyfødtintensivtilbudet i Helse Nord 
Sakspapirer ettersendes 

Sak 83-2019 
 

Nominasjon til Helse Nords forsknings- og 
innovasjonspriser for 2019  

Sak 84-2019 Orienteringssaker  
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig  

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Informasjon om kommende styresaker 
Sak 85-2019 Referatsaker 
 1. Protokoll AU-møte 051119 
Sak 86-2019 Eventuelt 

 

Vedtak: 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  

 
RBU-sak 76-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale 
brukerutvalget 16. oktober 2019 

Vedtak 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget den 16. oktober 2019 godkjennes 
med de endringer som framkom i møtet. 

 
RBU-sak 77-2019 Oppsummering og evaluering, Brukerkonferansen 2019 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg er fornøyd med gjennomføringen av Brukerkonferansen 

2019. Av det som fungerte godt vil RBU særlig trekke fram: 

a. Bruk av dialogkafé som metode 

b. At ungdomsrådene var representert og hadde innlegg 

c. At det framkom læringspunkter med hensyn til det å forbedre dialogen med 
brukerutvalg og ungdomsråd i regionen 



 

d. Godt program, tema traff og foredragsholderne var gode. 

 

2. Regionalt brukerutvalg identifiserer følgende forbedringsområder med tanke på 
Brukerkonferansen 2021: 

a. Lokalene hadde mangler med hensyn til universell utforming og det var 
lydtekniske problemer 

b. Bedre tilrettelegging for matallergier  

c. Flere skrivetolker 

 

RBU-sak 78-2019 Oppsummering og videre arbeid, møte med regionens 
brukerutvalg og ungdomsråd tittel 

Vedtak: 
 1. Regionalt brukerutvalg vurderer på bakgrunn av innspill fra Brukerkonferansen 
2019 og møtet med regionens ungdomsråd og brukerutvalg 14. november, at følgende 
områder er særlig viktig å ha fokus på de neste to årene:  

 Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen inkludert hvordan 
det tilrettelegges for brukermedvirkning på system- og tjenestenivå ved 
opprettelse av helsefelleskapene 

 Pasientreiseordningen blant annet rett transport til rett pasient, mer tilrettelagt 
transporttilbud, venterom på sykehus og flyplasser samt bedre 
ledsagerordninger 

 Oppfølging av pasienters rett til koordinator og kontaktlege 

 Kunnskap om og ansettelse av erfaringskonsulenter 

 Tilstrekkelig og tilpasset pasient- og pårørendeopplæring 

 Helhetlig rusbehandling 

 Implementering av ungdomsrådenes prinsipper for gode overganger fra 
barneorienterte til voksenorienterte tjenester i sykehus 

 Opplæring i samisk språk- og kulturforståelse 

 

2. Regionalt brukerutvalg foreslår følgende rutiner for informasjonsutveksling og 
samhandling mellom RBU og regionens brukerutvalg og ungdomsråd:  

a. Referater/protokoller og årsmeldinger utveksles. 

b. RBU inviterer regionens ungdomsråd og brukerutvalg til å komme med forslag 
til hva RBU skal vektlegge i sine innspill til oppdragsdokumentet. Invitasjon til å 
komme med forslag sendes i mai hvert år. 

c. Helse Nord arrangerer Regional brukerkonferanse hvert andre år. 



 

d. Fast møte med leder og nestleder i regionens brukerutvalg og ungdomsråd i 
oktober/november hvert år. Det året det er brukerkonferanse legges møtet i 
tilknytning til konferansen. 

e. Brukerutvalg og ungdomsråd i regionen har anledning til å sende inn saker til 
RBU. Administrasjonen og leder av RBU avgjør hvile saker som tas opp til 
behandling. 

 
RBU-sak 79-2019 Tertialrapport 2-2019 

Vedtak: 
1. Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om tertialrapport 2-2019 til 

orientering. 

2. Regionalt brukerutvalg ber administrerende direktør om fortsatt å ha tett 
oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale 
kvalitetsindikatorene i tiden fremover 

 
RBU-sak 80-2019 Rapport om sammenslåing UNN og Finnmarkssykehuset 

Vedtak: 
1. RBU anser prosjektgruppens rapport som grundig og vurderer at prosessen med 

utarbeidelse av rapporten har vært god, med god brukermedvirkning  

2. RBU gir sin tilslutning til at det ikke anbefales en sammenslåing av UNN og 
Finnmarkssykehuset 

3. RBU vil understreke behovet for at samarbeidet mellom helseforetakene 
fortsetter med økt prioritet. Dette gjelder bl.a. pasientforløp og felles tiltak for å 
forbedre kvalitet. Funksjons- og arbeidsdelingen må utvikles ytterligere slik at 
pasientene får høyspesialisert behandling når det trengs, men ellers kan få mer 
av sitt tilbud nært der de bor når det er mulig 

4. RBU ønsker at rapporten skal brukes til læring og videre 
kvalitetsforbedringsarbeid i regionen 

 
RBU-sak 81-2019 Helgelandssykehuset 2025 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med saksutredning 

knyttet til styresak om sykehusstruktur på Helgeland til orientering 

2. Regionalt brukerutvalg avholder et ekstraordinært RBU-møte per telefon 16. 
desember 2019 for å behandle styresaken Helgelandssykehuset 2025  

 
 
 
 
 



 

RBU-sak 82-2019 Oppnevning av brukerrepresentant til arbeid med 
nyfødtintensivtilbudet i Helse Nord 

Vedtak: 
RBU ber arbeidsutvalget oppnevne brukerrepresentanter til arbeidet med 
nyfødtintensivtilbudet i Helse Nord når organisering og mandat er nærmere avklart  

 
RBU-sak 83-2019 Nominasjon til Helse Nords forsknings- og innovasjonspriser 
for 2019 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg ber om utsatt frist for nominasjon 

2. Regionalt brukerutvalg ber sekretær for brukerutvalget videresende 
invitasjonen til å nominere til Helse Nords forsknings- og innovasjonspris til 
regionens brukerutvalg, ungdomsråd og brukerorganisasjoner  

3. Regionalt brukerutvalg ber om at nominasjon til Helse Nords forsknings- og 
innovasjonspriser legges fram som årlig sak i utvalgets septembermøte 

 
RBU-sak 84-2019 Orienteringssaker 

Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Møte med HOD om oppdragsdokumentet, 24/10  
- Konferanse, Nasjonal helse- og sykehusplan, 28-29/10  
- Styremøte, Helse Nord, 30/10  
- Foredrag for fastleger (ALIS-konferansen), 5/11    
- Møte i arbeidsgruppen, screening tykktarmskreft, 11/11  
- Møte nasjonal arbeidsgruppe, program for regelmessige netthinneundersøkelser 

for diabetisk retinopati, 11/11  
- Innlegg på styreseminar i Helse Nord 5/12 med tittelen: «Pasientens syn på 

fremtidig sykehusstruktur på Helgeland». I den forbindelse er brukerutvlaget på 
Helgelandssykehuset kontaktet for å be om deres vurderinger og innspill 
 

Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

Gunn Strand Hutchinson: 

- Konferanse, Nasjonal helse- og sykehusplan, 28-29/10  
- Styreseminar, Helse Nord, 30-31/10  
- Arbeidsgruppe, vurdering av fremtidig tilbud til pasienter med 

utviklingshemming/autisme og samtidig psykisk lidelse i Troms og Finnmark, 
7/11  
 

Arne Vassbotten: 

- Fagråd infeksjonsmedisin, 24/10 

 

 



 

Leif Birger Mækinen: 

- Avsluttende møte i arbeidsgruppen som utarbeidet rapport om sammenslåing 
UNN og Finnmarkssykehuset 

- Møte i Sykehusinnkjøp 
- 10-års-jubileum i pasientreiser, inkludert opplæring av brukere i avbestilling av 

oppsatte reiser  
 
Gunnhild Berglen:  

- Møte i prosjektgruppa pasientreiser: 24/10, 1/11, 8/11 og 14/11 
- Pasientreiser BU, 1/11 
- USAM 7/11 

 
Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Oppstart av prosjekt om nyfødtintensivtilbudet i Helse Nord 
- Oppstart av arbeidet med Regional kreftplan 
- Brukerrepresentasjon i Nye metoder – at det skal være brukermedvirkning i hele 

prosessen er blitt tydeliggjort  
- Forespørsel om forskningsprosjekt fra interregionalt brukerutvalg (Sak 163-

2019 i interregionalt fagdirektørmøte). Konklusjon: Fagdirektørene synes 
temaet er viktig, og oppfordrer brukerutvalgene til å kontakte miljøene som 
driver med helsetjenesteforskning for å søke regionale forskningsmidler. 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering. 

 
RBU-sak 85-2019 Referatsaker 

Vedtak: 
Referatet tas til etteretning 

 
RBU-sak 86-2019 Eventuelt 

Vedtak: 
Ingen saker ble fremmet 

 
 
 

Bodø, den 15. november 2019 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 15112019  
 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 


