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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: 17. juni 2020 
Møtested: Skype 
Neste møte: 16.-17. september 2020 

Tilstede 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Olav Aulborg varamedlem – fast vara for 

Marianne P. Brekke  
FFO 

   
Cecilie Daae administrerende direktør Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør  Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen økonomidirektør  Helse Nord RHF 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Jørgen Hansen rådgiver  Helse Nord RHF 
Tove Klæboe Nilsen forskningssjef Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm rådgiver Helse Nord RHF 
Knut Høybråten rådgiver Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder, psykisk 

helse og rus 
Helse Nord RHF 

Kari Bøckmann  rådgiver  Helse Nord RHF 

Forfall 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Aina Hanssen Sen avmelding Pensjonistforbundet 
Leif Birger Mækinen Sen avmelding FFO 

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


 

 

RBU-sak 38-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  
Sak 38-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 39-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 13. mai 2020  
Sak 40-2020 Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024, inkludert rullering 

av investeringsplan 2021 – 2028  
Sak 41-2020 Revisjon av Oppdragsdokumentet 2020 
Sak 42-2020 Evaluering av pasientkommunikasjon om korona 
Sak 43-2020 Anskaffelse av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) 
Sak 44-2020 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) – status for gjennomføring av tiltak  
Sak 45-2020 Orientering om e-læringskurs for brukerrepresentanter i 

forskning  
Sak 46-2020 Prosess og rammeverk for ny forskningsstrategi og ny 

innovasjonsstrategi 
Sak 47-2020 Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme data i 

klinisk forskning  
Sak 48-2020 Evaluering av beredskapsarbeidet ved 

koronapandemien 
Sak 49-2020 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 50-2020 Referatsaker 
 1. Protokoll RBU AU 090620 

2. Protokoll BU Helgelandssykehuset 20052020 
3. Protokoll UR Nordlandssykehuset 12052020  
4. Protokoll UR Nordlandssykehuset 03062020 
5. Protokoll BU Nordlandssykehuset 20052020  
6. Årsrapport UR UNN 2019 

Sak 51-2020 Eventuelt 
A: Intensivvirksomheten ved Finnmarkssykehuset HF 
B: Oppnevning av brukerrepresentanter til work-shop 
om behandlingslinjer for barn og unge med erhvervet 
hjerneskade  

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.  

 
 

 



 

 

RBU-sak 39-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 
13. mai 2020  

Vedtak: 
Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. mai 2020 godkjennes.  

 
RBU-sak 40-2020 Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024, inkludert rullering av 
investeringsplan 2021 - 2028 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar informasjon om forslag til rullering av Økonomisk 
langtidsplan for Helse Nord 2021-2024, inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028 
til orientering.  

 

RBU-sak 41-2020 Revidert oppdragsdokument (OD) 2020 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar revidert oppdragsdokument 2020 til orientering.   

 

RBU-sak 42-2020 Evaluering av pasientkommunikasjon om korona  

Saken ble behandlet sammen med sak 48-2020 Evaluering av beredskapsarbeidet i 
Helse Nord. Se vedtak i sak 48.   

 

RBU-sak 43-2020 Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar orienteringen om pågående behovsvurdering vedørende 
anskaffelse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill:  

a. Det polikliniske tilbudet til pasientgruppen bør styrkes 
b. Behovsvurderingen må omtale og se tilbudene i sammenheng med 

pasientreiserettighetene til pasienter og pårørende  
c. Tilbudet til pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) bør 

styrkes. Unge pasienter i denne gruppen bør ha et tilrettelagt tilbud 
d. Ettervernshus/halvveishus bør opprettes for å sikre bedre overføring fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten 
e. Det bør være skjermingsmuligheter i døgntilbudene innen TSB for å ivareta 

psienter som har tilbakefall under behandling 
f. Akuttilbudet bør ha større kapasitet, særlig er tilbudet til pasienter med 

ruslidelser i Finnmark for dårlig 
g. Helse Nord bør ha tilbud om terapeutisk samfunn 

 

 



 

 

RBU-sak 44-2020 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) - status i gjennomføringen av tiltak  

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om psykisk helsevern og TSB til orientering. 

 

RBU-sak45-2020 Orientering om e-læringskurs for brukerrepresentanter i 
forskning 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om e-læringskurs for 
brukerrepresentanter i forskning til orientering med følgende merknader:  

a. E-læringsprogrammet bør foreligge på samisk  
b. Det forutsettes at e-læringsprogrammet er universelt utformet, inkludert 

tilrettelagt for opplesning av tekst 
 

2. RBU oppfordrer Helse Nord til å legge til rette for at brukerrepresentanter som deltar 
i Helse Nord sine forskningsprosjekter tar e-læringskurset i forkant av deltakelse.    

 

RBU-sak 46-2020  Prosess og rammeverk for ny forskningsstrategi og ny 
innovasjonsstrategi 

1. Regionalt brukerutvalg takker for et grundig arbeid og god brukerinvolvering i 
arbeidet med ny strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord. 

 
2. Regionalt brukerutvalg foreslår at Helse Nord i ny forskningsstrategi og ny 
innovasjonsstrategi vektlegger å innhente ideer til prosjekter og tiltak fra nye miljøer, 
f.eks ungdom (Ungdomsråd, videregående skoler, Ungt entreprenørskap o.a.). 

 
3. Regionalt brukerutvalg ønsker at samarbeidet med samiske helsetjenester, 
Sametinget og samiske forskningsmiljø tydeliggjøres i strategiene og at det 
fremkommer at samisk helseforskning skal prioriteres. 
 

RBU-sak 47-2020  Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme data i 
klinisk forsking 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg takker arbeidsgruppen for godt arbeid og sender 
høringsuttalelse om rapporten “Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme data 
i klinisk forskning“  til Helse Sør-Øst RHF med kopi til Kvalitets- og 
forskningsavdelingen i Helse Nord RHF. 
 
 
 
 
 



 

 

RBU-sak 48-2020 Evaluering av beredskapsarbedet ved koronapandemien 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar orienteringen om evaluering av beredskapsarbeidet ved 
koronapandemien til etterretning og vil gi honnør til Helse Nord som går i gang med 
dette arbeidet allerede nå. 

 
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til hva som bør undersøkes og evalueres:   

a. Inneliggende pasienter som har bodd på pasienthotell har ikke fått reise hjem og 
ikke hatt mulighet til besøk. Hvordan har de opplevd denne perioden? 

b. Tilpasset pasientkommunikasjonen med risikogrupper, den eldre befolkningen, 
mennesker med hørselshemming, kogntive funksjonsnedsettelser, 
språkbarrierer og andre? 

c. Videokonsultasjoner: Hvordan har pasienter og pårørende opplevd tilbudet og 
hvilke konsekvenser har denne dreiningen av tilbudet fått? Hvordan ble det 
tilrettelagt for grupper som ikke kunne nyttiggjøre seg dette? 

d. Hvordan har pasientene opplevd kontakten med pasientreiser, inkl. endringer i 
mulighet til å ha med ledsager 

e. Innhent erfaringer fra de som har fått utsatt behandling og kontroller. Hvilke 
konsekvenser har utsettelsene fått? 

f. Pasienter med behov for helsehjelp som ikke opprettholdt kontakten med 
helsetjenestene. Hva var grunnen til at de uteble? 

h. Regionalt brukerutvalg har fått informasjon om at pasienter innen psykisk 
helsevern og TSB i starten av pandemien følte seg presset til å skrive seg ut for 
tidlig. Flere ble utskrevet til dårlige boforhold og mangelfulle oppfølgingstiltak. 
Konsekvensene av utsatt behandling og for tidlige utskrivelser bør undersøkes.   

i. Hvor mange helsepersonell har vært overført Psykisk helse og rus og TSB for å 
avhjelpe de somatiske helsetjenestene under koronapandemien? 

j. Innhent erfaringer fra pårørende. Innen Psykisk helse og rus fikk mange 
betydelig økte omsorgsoppgaver grunnet nedstengning av helsetjenstene, både i 
spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten  

k. Bruk av arbeidstøy innen Psykisk helse og rus som generelt smitteverntiltak  
l. Flere metoder bør benyttes i evalueringsarbeidet, inkludert at helsepersonell 

etterspør pasientenes erfaringer fra perioden i ordinære konsultasjoner  
 

3. Regionalt brukerutvalg oppnevner Knut Georg Hartviksen, Kitt Anne Jorid Hansen 
og representant for kreftforeningen i RBU 2020-2022 til referansegruppen i arbeidet 
med evaluering av beredskapsarbeidet ved Koronapandemien.  
 
RBU-sak 35-2020 Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet i følgende saker:  
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 
25.05.2020: Beslutningsforum for nye metoder Skype-møte 
25.05.2020: Valg av HF-styre 
25.05.2020: Statusmøte korona – samordning av planer og tiltak 
27.05.2020: Styremøte HN RHF  



 

 

08.06.2020: Statusmøte korona – samordning av planer og tiltak  
10.06.2020: Foretaksmøte RHF-ene. 
15.06.2020: Statusmøte korona – samordning av planer og tiltak 
 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 
Gunn Strand Hutchinson 
12.05.2020: Fagråd samhandling 
 
Gunnhild Berglen 
USAM 
Tekstgjennomgang av pasientrettet informasjon om «Barn og unge i familien» som er på 
nettsidene til alle landets helseforetak 
Høringssvar om bruk av pseudonyme data i helseforskning (Sak 47/2020)   
Medforskere i forskningsprosjekt om brukermedvirkning i forsking (UiT) 
Finnmarkssykehuset – forskningsprosjekt 
15.06.2020: Brukerutvalget pasientreiser 
 
Asbjørn Larsen 
03.06.2020: Fagråd for Pasient- og pårørendeopplæring 
29.03.2020: Fagråd reghabilitering 
18.05.2020: Anskaffelse TSB 
 
Arne Vassbotn 
25.05.2020: Persontilpasset medisin 
15.06.2020: Persontilpasset medisin 
16.06.2020: Persontilpasset medisin 
 
Elisabeth Sundkvist 
Høringssvar om bruk av pseudonyme data i helseforskning (Sak 47/2020) 
Medforskere i forskningsprosjekt om brukermedvirkning i forsking (UiT) 
 
Ole Marius Minde Johnsen 
TV2-innslag om selvmordsforebygging 
 
Leif Birger Mækinen 
15.06.2020: Brukerutvalget pasientreiser 
 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
Habilitering – bekymringsmelding. Skriftlig svar fra UNN sendt RBU. 

 
4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte styresaker 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
 



 

 

RBU-sak 36-2020 Referatsaker 

Det ble referert fra følgende saker: 
     1. Protokoll RBU AU 090620 
     2. Protokoll BU Helgelandssykehuset 20052020 
     3. Protokoll UR Nordlandssykehuset 12052020  
     4. Protokoll UR Nordlandssykehuset 03062020 
     5. Protokoll BU Nordlandssykehuset 20052020  
     6. Årsrapport UR UNN 2019 

Vedtak: 
1. Framlagte referat tas til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg vil berømme ungdomsrådene i Helse Nord for godt arbeid. 
 
RBU-sak 37-2020 Eventuelt    

A. Intensivvirksomheten ved Finnmarkssykehuset HF 

Vedtak: 
RBU tar informasjonen om arbeidet med intensivtilbudet ved Finnmarkssykehuset HF 
til orientering. 
  
B. Oppnevning av brukerrepresentanter til work-shop om behandlinglinje for erhvervet 
hjerneskade for barn og unge i Helse Nord 
 
Det skal implementeres en behandlingslinje for ervervet hjerneskade for barn og unge i 
Helse Nord. Dette er et arbeid som gjennomføres i alle helseregioner i landet. Det 
ønskes to brukerrepresentanter til work-shop om implemenetringen. Første møte 
27.08.2020. 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Erik Karlstrøm og Gunnhild Berglen til work-shop 
om behandlingslinje for ervervet hjerneskade for barn og unge i Helse Nord. 
 
 
 
Bodø, den 17. juni 2020 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
den 17062020 – kl. 19:45 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
 


