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Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 10. og 11. november 2020 
Møtested: Teams 
Neste RBU - møte: 21. januar 2021  

Tilstede 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Laila Edvardsen nestleder FFO 
Nikolai Raabye Haugen medlem Unge funksjonshemmede 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Ester Marie Fjellheim medlem Samisk eldreråd 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem Mental helse 
Karen Agnete Hagland medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Barbro Holmstad medlem SAFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Kitt Anne Jorid Hansen medlem RIO 
Åse Senning 1. vara FFO 
Elen Valborg Voulab – ikke til 
stede 

2. vara FFO 

Hege Johannesen 3. vara FFO 
   
Kari Bøckmann  rådgiver Helse Nord RHF 

Hilde Normann konsulent Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 
Nils Bie Normann rådgiver Helse Nord RHF 
Eirik Holand kvalitetssjef Helse Nord RHF 
Ingvild Marie Dokmo rådgiver Helse Nord RHF 
Lisa Beate Johansen prosjektleder FRESK Helse Nord RHF 
Randi Midtgård Spørck seksjonsleder Helse Nord RHF 
Randi Brendberg  fagsjef Helse Nord RHF 
Bengt Flygel Nilsfors avdelingsleder Helse Nord RHF 
Ingrid Bredesen Hangaas kommunikasjonsrådgiver  Helse Nord RHF 
Espen Mælen Hauge rådgiver Helse Nord RHF 
Roger Slettli Nymo prosjektleder Helse Nord IKT HF 
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RBU-sak 75-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  
Sak 75-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 76-2020 Godkjenning av protokoll  
Sak 77-2020 Anbud landeveistransport – strategi, innretning og oppnevning 
Sak 78-2020 Endring av Widerøes flyruter – konsekvenser for 

pasientreiser og pasientsikkerhet 
Sak 79-2020 Interregional utredning om organiseringen av 

pasientreiseområdet 
Sak 69-2020 Prosjekt veiledende behandlingsplaner i Helse Nord, fase 2. 

Oppnevning  
Sak 80-2020 Utarbeidelse av ny kvalitetsstrategi i Helse Nord 
Sak 81-2020 Oppdragsdokumentet 2021 
Sak 82-2020 Regionalt handlingsplan for diabetes 2014-2019  

– hovedfunn fra evaluering av regional diabetesplan 
Sak 83-2020 Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK) - Tertialrapport 2 2020 
Sak 84-2020 Dokumentdeling i kjernejournal 
Sak 85-2020 Oppsummering etter fellesmøtet mellom  

brukerutvalg og ungdomsråd i Helse Nord 
Sak 86-2020 Strategiprosessen - innspill til ny strategi for Helse Nord RHF 
Sak 87-2020 Orienteringssaker 
 Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte styresaker 

Sak 88-2020 Referatsaker 
 1. Protokoll RBU AU 021120 

2. Referat UR NLSH Helgesamling 16-18 oktober 

Sak 89-2020 Eventuelt 
Følgende saker ble ettersendt 
A: Intensivtibudet Kirkenes. Oppnevning  
B: Oppnevning av brukerrepresentanter, revisjon av Regional kreftplan  
C: Deltakelse på regional pasientsikkerhetskonferanse 2021  

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

RBU-sak 76-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 
21. oktober 2020 

Vedtak: 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget den 21. oktober godkjennes. 
 

RBU-sak 77-2020 Anbud landeveistransport – strategi, innretning og 
oppnevning  



 

Vedtak: 
1. RBU tar informasjonen om den kommende anbudsprosessen til orientering. 

 
2. RBU nedsetter ei arbeidsgruppe bestående av Gunhild Berglen, Leif Birger Mækinen 

og Laila Edvardsen som skal gi konkrete innspill til den kommende 
anbudskonkurransen for landeveistransport.  

 
3. RBU vil understreke viktigheten av systematisk brukermedvirkning i arbeidet med 

vedlikehold av interregionalt rammeverk for anbudsprosesser i regi av 
sykehusinnkjøp. Brukerrepresentanter fra Helse Nord bør delta i dette arbeidet, 
begrunnet i kjennskap til særlige utfordringer mht landeveistransport i Nord-Norge. 

 
 

RBU-sak 78-2020 Endring av Widerøes flyruter – 
konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet 

Vedtak: 
1. RBU tar Helse Nords strategiske arbeid i forbindelse med innretning mot det 

kommende FOT-ruteanbudet til orientering. 
 

2. RBU har følgende innspill: 
 

a. Pasientreisen må sees på som en del av et helhetlig pasientforløp. 
b. RBU er bekymret for at pasienter ikke får gjennomført nødvendig behandling 

og at ventelistene vil øke grunnet mangelfulle reisetilbud. 
c. Mangelfulle reisetilbud kan medføre en pasientsikkerhetsrisiko da kronglete 

reisevei sannsynligvis vil føre til at noen pasienter velger å ikke reise til 
nødvendig behandling. 

d. Endringer i FOT-rutene må bidra til at unødvendige overnattinger og behov 
for alternativ transport unngås. Endringene må heller ikke føre til økte 
kostnader for pasienter og pårørende.  
 
 

RBU-sak 79-2020 Interregional utredning om organisering av 
pasientreiseområdet 

Vedtak: 
1. RBU tar rapportens anbefalinger og valg av fremtidig organisering til orientering. 

 
2. RBU vil understreke betydningen av at «Rett pasient til rett transport» blir et 

sentralt tema i det videre arbeidet.  
 

3. I arbeidet med å operasjonalisere ny organiseringen av pasientreiseområdet må 
brukermedvirkning vektlegges.  
 
 

 



 

RBU-sak 69-2020  Prosjekt veiledende behandlingsplaner 
i Helse Nord fase 2. Oppnevning  

Vedtak: 
1. RBU tar saken til orientering og ser det som positivt at pasientens medvirkning er 

ivaretatt, både i utarbeidelsen av og gjennom tilgang til behandingsplanen. Det er 
viktig at spørsmålet «Hva er viktig for deg?» stilles og dokumenteres. Et 
utviklingsmål i dette arbeidet bør være å legge til rette for at pasienten kan legge inn 
egenregistreringer i behandlingsplanene. 

 
2. RBU understreker betydningen av at veiledende behandlingsplaner finnes på flere 

språk, inkludert nord-, sør- og lulesamisk.  
 
3. RBU slutter seg til forslaget til sammensetning av styringsgruppe og 

referansegruppe. RBU oppnevner Laila Edvardsen til å delta i styringsgruppen. Leif 
Birger Mækinen oppnevnes til å delta i referansegruppen. 

 
 

RBU-sak 80-2020  Utarbeidelse av ny kvalitetsstrategi i 
Helse Nord 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar saken om arbeidet med ny kvalitetsstrategi til 

orientering 
 

2. Regionalt brukerutvalg ser fram til å bidra i det videre arbeidet med ny 
kvailtetsstrategi og ber om at det opprettes en referansegruppe som kan bidra i 
skriveprosessen 

 
 
RBU-sak 81-2020 Oppdragsdokumentet 2021 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg ønsker at følgende krav kommer inn i Oppdragsdokumentet 

2021, i prioritert rekkefølge: 
 

Krav 1: Sykehusene må ha gode systemer for kartlegging av ernæringsstatus ved 
innleggelse. Ved overgang til kommunehelsetjenesten må status og anbefalte tiltak 
dokumenteres. Medbestemmelse i måltidsplanlegging er viktig. 

 
Krav 2: Utvikle pasientinformasjon om rett til koordinator for spesifikke 
sykdomsgrupper (personer med langvarige og sammensatte behov for 
spesialisthelsetjenester) 
 
Krav 3:  
Arrangere felles kursdager for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten 
for å styrke samarbeidet i helsefellesskapene. Brukere skal medvirke i planlegging 
og gjennomføring  
 



 

Krav 4:  
Gjennomgå tilbudet med erfaringskonsulenter på sykehusene. Ordningen bør 
vurderes innført også innenfor somatiske sykdommer. Forholdet mellom 
erfaringskonsulenter, brukerrepresentajon og likemannsarbeid må i denne 
sammenhengen avklares, med formål å øke brukermedvirkningen i tjenesten. 

 
2. Regionalt brukerutvalg har i tillegg følgende tilbakemeldinger til tekst i Helse Nords 

utkast til Oppdragsdokument 2021: 
- Det bør tilrettelegges for utvidet brukerregistrering og økt 

brukerrepresentasjonen i utvikling av digital hjemmeoppfølging. 
- Pasientens valgfrihet skal alltid ivaretas, og pasienten må selv kunne 

velge hvorvidt det beste er digital hjemmeoppfølging eller oppfølging i 
sykehus. 

- Det er ønskelig med mer brukerrepresentasjon i innkjøpsprosesser, 
særlig ved anskaffelse av behandlingshjelpemidler til hjemmebruk.  

 
3. Resterende innspill til krav til OD 2021 fra Brukerutvalg og Ungdomsråd i regionen 

oversendes Helse Nord til orientering 
 
 

RBU-sak 82-2020  Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 
– hovedfunn fra evaluering av planen og videre tiltak  

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg ser med bekymring på funnene i evalueringen av regional 

diabeteplan og vurderer at funnene kan innebære en risiko for pasientsikkerheten.  
 

2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til saken: 
a. Regionalt brukerutvalg anser det som helt nødvendig at utdanningen av 

diabetessykeleiere tilbys i Nord-Norge. 
b. Regionalt brukerutvalg foreslår at det lages konkrete samarbeidsavtaler om 

oppfølging av diabetespasienter i Helsefellesskapene. 
 
 
RBU-sak 83-2020 Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK)  

Tertialrapport – 2. 2020 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg ser Felles Innføring av Kliniske Systemer som et viktig arbeid i 

regionens pasientsikkerhetsarbeid og takker for orienteringen. 
 

2. Regionalt brukerutvalg etterspør muligheten for egenregistrering av 
pasientopplysninger i Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK). 

 
 
  



 

RBU-sak 84-2020  Dokumentdeling i kjernejournal 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg takker for orienteringen og ser på dokumentdeling av 
kjernejournal som viktig i pasientsikkerhetsarbeidet. Regionalt brukerutvalg ønsker å 
høre om erfaringene fra oppstarten av dette arbeidet i RBU-møtet i mai 2021.  
 
 
RBU sak 85-2020  Oppsummering etter fellesmøte mellom brukerutvalg og 

ungdomsråd i Helse Nord 

Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar innspill fra møtet med ledere og nestledere i regionens 

brukerutvalg og ungdomsråd til orientering. 
 

2. Digitale fellesmøter fungerte godt men fysiske møter ønskes primært. 
 
3. RBU vil i etterkant av fellesmøtet etterspørre innspill fra brukerutvalgene og 

ungdomsrådene om honorering av brukermedvirkning, og innspill til 
brukerkonferansen 2021.  

 
 

RBU-sak 86-2020  Strategiprosessen 2020 – innspill til ny strategi 
for Helse Nord RHF 

Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om status for 

strategiprosessen 2020 til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter den tilnærmingen av 
strategidokumentet som administrasjonen har lagt opp til. 

 
3. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ettersender innspill til ny strategi for Helse 

Nord RHF etter intern prosess i etterkant av møtet. 
 
 
RBU-sak 87-2020  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet i følgende saker:  
 

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
26.10 Beslutningsforum for nye metoder 
26.10 Tarmscreeningsprogrammet 
27.10 Tematime Styret i Helse Nord RHF 
28.10 Styremøte Helse Nord RHF 
29.10 Regionalt styreseminar 
29.10 IRBU 



 

02.11 Møte HOD om oppdragsdokumentet 
 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig  
 
Leif Mækinen: 
26.10 Brukerutvalget Pasientreiser  
 
Nikolai Raabye Haugen: 
04.11 Strategigruppe HN 
04.11 Digitalt møte med alle ungdomsrpdene i regionen 
23.10 LMS Nasjonalt prosjekt  
 
Gunhild Berglen:  
26.10 BU Pasientreiser HF  
Film til statusmøte UNN om tilgjengelighet 
04.11 USAM  
04.11 Strategigruppe Helse Nord  
Skriftlig arbeid (KvaFor): Notat om brukerregistrering 
 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig fra Geir Tollåli 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  

 
 

RBU-sak 88-2020 Referatsaker 

Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll RBU AU 02. november 2020  
2. Referat fra Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset Helgesamling 16-18 oktober  
3. Protokoll RBU AU 06.oktober 2020 

Vedtak: 
Framlagte referat tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 89-2020 Eventuelt  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
A: Intensivtilbudet Kirkenes. Oppnevning 

Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg takker for orienteringen om arbeidet med intensivtilbudet i 

Kirkenes 
 

2. Regionalt brukerutvalg oppnevner Gunhild Berglen til arbeidet med Revisjon av 
handlingsplan for intensivmedisin i Helse Nord  



 

B: Oppnevning av brukerrepresentanter til arbeide med revisjon av regional kreftplan  

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Margrethe Myhre, Elisabeth Sjøblom, Reidun 
Pettersen, Lisbeth Dyrstad, Are Rydland og en representant fra barnekreftforeningen til 
arbeidet med revisjon av regional kreftplan. 
 
 

C. Påmelding av brukerrepresentanter fra RBU til regional pasientsikkerhetskonferanse 

Vedtak: 
Karen Hagland, Knut Georg Hartviksen, Nikolai Raabye Haugen, Gunhild Berglen og 
Hege Johannessen deltar på regional pasietsikkerhetskonferanse 2021. Laila Edvardsen 
deltar som representant i referansegruppen. 
 
 
 
Bodø, den 11. november 2020 
Godkjent av Knut Georg Hartviksen  
den 11 NOV 2020 – kl. 17.00 
 
 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 


