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Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 12. mars 2020 
Møtested: Skype 
Neste møte: 12.-13. mai 2020 

 

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 

Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Hedvig Hegna medlem Pensjonistforbundet 
   
Geir Tollåli fagdirektør (sak 14-2020) Helse Nord RHF 
Jon Tomas Fnnsson seksjonsleder, 

fagavdelingen 
Helse Nord RHF 

Jann-Hårek Reinvik Lillevoll rådgiver (sak 16-2020) Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen økonomidirektør  

(sak 17-2020) 
Helse Nord RHF 

Randi Midtgård Spørck seksjonsleder, 
fagavdelingen  
(sak 19 og 20-2020) 

Helse Nord RHF 

Linn Gros rådgiver (sak 18-2020) Helse Nord RHF 
Nils Bie Normann rådgiver (sak 25-2020) Helse Nord RHF 
Tone Amundsen rådgiver Helse Nord RHF 
Kari Bøckmann rådgiver Helse Nord RHF 
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Forfall 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Hedvig Hegna Medlem – vara fra 

Pensjonistforbundet 
hadde ikke anledning til å 
møte 

Pensjonistforbundet 

 
 
RBU-sak 14-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Grunnet spredning av koronaviruset (Covid-19) besluttet ledelsen i Helse Nord RHF 8. 
mars å omgjøre møtet i Regionalt brukerutvalg fra et fysisk møte til et Skype-møte. 
Saker som kunne utsettes ble utsatt. Fire saker ble etteranmeldt. I samarbeid med RBU-
AU ble sakslisten revidert i møte 10. mars 2020.  

Sak 14-2020 
Sak 15-2020 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 29. 
januar 2020  

Sak 16-2020 Årlig melding 2019 
Sak 17-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av 

investeringsplan 
Sak 18-2020 Tildeling av brukermidler 2020 
Sak 19-2020 Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta-Hammerfest 

– plan for gjennomføring  
Sak 20-2020 Vurdering av behovet for et permanent ambulansehelikopter i 

Kirkenes  
Sak 21-2020 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen Utsatt 
Sak 22-2020 Oppnevning av brukerrepresentant; revisjon av smittevernplan 

og tuberkolosekontrollprogram Utsatt 
Sak 23-2020 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte 

styresaker 
Sak 24-2020 Referatsaker 
 1. Protokoll RBU AU 25022020 

2. Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet Troms  
Utsatt 

3. Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet Finnmark 
Utsatt 

4. Referat UR Finnmarkssykehuset 20022020 
5. Årsmelding 2019 UR Finnmarkssykehuset 
6. Protokoll BU Helgelandssykehuset 13022020 
7. Årlig melding 2019 BU Helgelandssykehuset 
8. Referat BU UNN 29012020 
9. Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2020, 

FFO Troms 



 

Sak 25-2020 Eventuelt.    
A. Varsel fra brukerrepresentant i Fagråd habilitering om at 
ansatte ikke informerer brukere om eksisterende tjeneste  
B. Endringer i Widerøes rutetilbud  
C. Mulige endringer i arbeidet med pasientreiser. Titak som kan 
avlaste fastlegene og deres personell på kort og lang sikt   
D. Korona - informasjon og tiltak til pasienter i rus- og psykiske 
helse  

 

Vedtak: 
Innkallingen og revidert saksliste godkjennes.  

 
RBU-sak 15-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 
29. januar 2020  

Vedtak: 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 29. januar 2020 godkjennes.  

 
RBU-sak 16-2020 Årlig melding 2019 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg viser til utkast for Årlig melding 2019 og Årlig melding 

2019_Vedlegg til RHF-styret. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen i saken til 
orientering.  

2. Regionalt brukerutvalg ønsker fortsatt et sterkt forbedringsfokus på 
pasientrettede tiltak som for eksempel ventetid, innfrielse av pakkeforløp og 
variasjon i tid til behandling av hjerneinfarkt. Regionalt brukerutvalg imøteser 
styresak i Helse Nord angående plan for hvordan resultatene på disse 
indikatorer kan bringes under kontroll. 

3. Regionalt brukerutvalg savner rapportering på følgende områder: 

a. hvordan det tilrettelegges for god kommunikasjon for personer med 
sansetap og kognitive funksjonsnedsettelser.  

b. ventetid for barn innen somatiske helsetjenester.   

c. samhandlingsavvik mellom helseforetak og kommune som omhandler 
pasientreiser.  

d. brukermedvirkning ved innkjøp av medisinteknisk utstyr. 

e. hvordan det arbeides med pasientreiser som del av helhetlige 
behandlingforløp med mål om å øke kapasitetsutnyttelsen på sykehusene. 

 

 

 



 

RBU-sak 17-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av 
investeringsplan  

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om oppstart og prosesser i rullering av 

Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. rullering av investeringsplan 2021-
2028, til orientering.  

2. Regionalt brukerutvalg ber om å få saken til ordinær behandling i møte 13. mai 
2020. 

 

RBU-sak 18-2020 Tildeling av brukermidler 2020 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar fordeling av tildelt støtte til brukerorganisasjoner til 

orientering. 

2. Regionalt brukerutvalg ber om at en ved gjennomgang av rutiner for tildeling 
vurderer følgende: 

a. hvordan pasientgrupper som har behov for ledsager og skrivetolker for å 
delta på opplæringsaktiviteter kan hensynstas ved tildeling. 

b. fordelingsnøkkelen mellom paraplyorganisasjoner og 
lokalavdelinger/fylkeslag. 

c. hvordan tildeling av brukermidlene kan gjøres så lite byråkratisk som 
mulig for organisasjonene. 

 

RBU-sak 19-2020 Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta–
Hammerfest - plan for gjennomføring 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om gjennomføring av pilot for 

møtekjøring til orientering.    

2. Regionalt brukerutvalg understreker betydningen av at brukerrepresentanter er 
med i utforming av spørreskjema som sikrer at pasienter og pårørende får 
anledning til å melde om aktuelle forbedringsområder i piloten.  

 
RBU-sak 20-2020 Vurdering av behovet for et permanent ambulansehelikopter i 
Kirkenes 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar utkastet til vurderingsrapport av permanent 

helikopterbase i Kirkenes til orientering.    

2. Regionalt brukerutvalg takker for et godt arbeid der brukerrepresentasjonen er 
godt ivaretatt.  

 



 

RBU-sak 21-2020 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen  

Utsettes til RBU-møte 13.mai 
 
RBU-sak 22-2020 Oppnevning av brukerrepresentanter til revisjon av 
smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram  

Utsettes til RBU-møte 13. mai 
 
RBU-sak 23-2020 Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:  
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
05.02.2020:  Styremøte og Foretaksmøte HN RHF 
10. – 11.02.2020: Styreseminar HN RHF 
12.02.2020: Møte om Diabetisk retinopati 
24.02.2020: Beslutningsforum for nye metoder 
26.02.2020: Styremøte HN RHF 
04.03.2020: Dialogmøte Årlig melding  
 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 
Gunn Strand Hutchinson 
04.02.2020: Arbeidsgruppe innkjøp private habiliteringstjenester  
11.-12.02.2020: Regional Pasientsikkerhetskonferanse  
17.02.2020: Møte om kompetanseteam psykiske lidelser og utviklingshemming  
19.02.2020: Arbeidsgruppe innkjøp private habiliteringstjenester  
28.02.2020: Fagråd Habilitering 
 
Gunhild Berglen 
06.02.2020: Pasientreiseporosjektet 
12.02.2020: Pasientreiseporosjektet 
24.02.2020: Pasientreiseporosjektet 
05.03.2020: Pasientreiseporosjektet  
14.02.2020: Fagdag om klinisk forskning (innlegg) 
17.02.2020: RBU's arbeidsgruppe pasientreise 
20.02.2020: RBU's arbeidsgruppe pasientreise 
 
Asbjørn Larsen 
18.02.2020: Behovsvurdering anskaffelse TSB 
28.02.2020: Revisjon av lærings- og mestringstjenesten 
 
Arne Vassbotn 
03.02.2020: Møte om nytt kvalitetssystem 
15.02.2020: Møte om praksiskonsulentordningen 
07.02.2020: Møte om klinisk forskning og inovsjon 
14.02.2020: Møte om klinisk forskning 
25.02.2020: Møte om nytt kvalitetsystem  



 

 
Elisabeth Sundkvist 
11.-12.02.2020: Regional pasientsikekrhetskonferanse (innlegg) 
17.02.2020: RBUs arbeidsgruppe pasientreise 
20.02.2020: RBUs arbeidsgruppe pasientreise 
 
Else Marie Isaksen 
02.03.2020: Styringsgruppen Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenster til 
den samiske befolkningen  
 
Leif Birger Mækinen 
17.02.2020: RBUs arbeidsgruppe pasientreise 
20.02.2020: RBUs arbeidsgruppe pasientreise 
10.02.2020: Likeverdighetskonferansen  
 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

Korona – RBU orienteres fortløpende 
Oppnevning av RBU 2020-2022 

 
4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte styresaker 
 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
RBU-sak 24-2020 Referatsaker 

Det ble referert fra følgende saker: 
1. Protokoll RBU AU 250220 
2. Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet Troms  

Utsatt til RBU-møte 13. mai 
3. Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet Finnmark  

Utsatt til RBU-møte 13. mai 
4. Referat UR Finnmarkssykehuset 20022020 
5. Årsmelding 2019 UR Finnmarkssykehuset 
6. Protokoll BU Helgelandssykehuset 13022020 
7. Årlig melding 2019 BU Helgelandssykehuset 
8. Referat BU UNN 29012020 
9. Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2020, FFO Troms 

Vedtak: 
Framlagte sak 1 og 4-9 tas til orientering. 
 
 

 

 

 



 

RBU-sak 25-2020 Eventuelt    

A. Varsel fra brukerrepresentant i Fagråd habilitering om at ansatte ikke informerer 
brukere om eksisterende tjeneste  

Vedtak: 
Det vises til møte i Fagråd for habilitering der det framkom at enkelte helsepersonell 
ved UNN habilitering barn og unge unnlater å informere pasienter om Petø-tilbudet. For 
pasienter som har hatt tilbud fra Petø beskrives det et mangelfullt samarbeid mellom 
Petø, kommune og familie i etterkant av det intensive opptreningstilbudet. Regionalt 
brukerutvalg ber Helse Nord undersøke saken og komme tilbake med svar om hvordan 
saken er fulgt opp i RBU-møte 13. mai.  
 
B. Endringer i Widerøes rutetilbud  

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg ser med stor bekymring på reduksjonen i Widerøes 

rutetilbud. 
 

2. Regionalt brukerutvalg vil understreke belatsningen det medfører for pasienter 
å måtte vente lenge, ofte i lokaler som ikke er tilfredsstillende tilrettelagt. I 
arbeidet med reisene må helsetjenestene se hele reisen i sammenheng og 
vurdere eventuelle utvidete rettigheter til pasienter med hensyn til overnatting, 
alternative transportmiddel og kost. I arbeidet bør det også vurderes om noen 
pasientgrupper skal prioriteres. 

 
C. Mulige endringer i arbeidet med pasientreiser. Titak som kan avlaste fastlegene og 
deres personell på kort og lang sikt   

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar rapporten «Mulige endringer i pasientreiser – tiltak 

som kan avlaste fastlegene og deres personell» til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg vil komme med følgende innspill til rapporten:  
a. Det må være en tydelig forankring av Pasientreiser i helsetjenesten. 

Pasientreisen er en del av det helhetlige pasientforløpet og må 
kvalitetssikres med medisinske kriterier.  

b. Pasientreisekontorene må være lett tilgjengelige; både når det gjelder 
svartid på telefon og åpningstider.  

c. Bestilling og gjennomføring av pasientreiser må tilrettelegges for samiske 
pasienter. 

d. Det er fastlegene som kjenner pasientene best, og som bør attestere for 
behov for tilrettelagt transport. Attestasjonen bør få gyldighet for en 
lengre periode. Det vil kunne bidra til at pasientene slipper å fortelle om 
alle sine diagnoser ved hver eneste reise og til stadig nye mennesker.  

e. Spesialisthelsetjenesten må ta ansvar for planlegging og bestilling av 
reiser for de sykeste pasientene. 

f. Det må tilrettelegges for ikke-digitale pasienter. 
 



 

D. Korona - informasjon og tiltak til pasienter i rus- og psykiske helse 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg vil uttrykke bekymring for informasjonen til og oppfølgingen av  
pasienter innen rus og psykisk helse i situasjonen med spredning av korona-viruset. 
Pasientgruppen er ekstra sårbar og har behov for tilrettelagt oppfølging. Regionalt 
brukerutvalg ber de ansvarlige som arbeider med pandemien i Helse Nord om å ta 
innspill fra RIOs representant til orientering og oppfølging.   
 
 
Bodø, den 12. mars 2020 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
den 12032020 – kl. 22.40 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
 


