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Vår ref.:     
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Referent.: 
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Dato: 
8.6.2022 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 8. juni 2022 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø / Teams 
Neste møte: 19. september 2022 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunnhild Berglen nestleder  FFO 
Arne Vassbotn  medlem  Pensjonistforbundet 
Ernly Edvard Eriksen medlem  FFO 
Ester Marie Fjellheim  medlem – deltok pr Teams Sametinget 
Kitt Anne Jorid Hansen  medlem  RIO 
Marit Sørdal medlem – deltok pr Teams SAFO 
Morten Markussen medlem – deltok pr Teams Kreftforeningen 
Nikolai Raabye Haugen  medlem – deltok pr Teams Unge funksjonshemmede 
Ole-Marius Minde Johnsen  medlem  Mental helse 
Åse Senning  medlem  FFO 
   
Cecilie Daae administrerende direktør – deltok 

under behandling av 55-2022/3 
Helse Nord RHF 

Tina Eitran spesialrådgiver Helse Nord RHF 
Kari Bøckmann seniorrådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Sigrun Byhring  kst. seksjonsleder analyseseksjonen 

SKDE – deltok under behandling av 
sak 51-2022 

Helse Nord RHF 

Kristian Fanghol seniorrådgiver – deltok under 
behandling av sak 55-2022/5 

Helse Nord RHF 

   
Mette Elisabeth Eriksen Pasient- og brukerombud i Troms 

og Finnmark – deltok under 
behandling av sak 52-2022 

Kontor - Hammerfest 

Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 
og Finnmark – deltok under 
behandling av sak 52-2022 

Kontor - Tromsø 
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Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette møtet i Regionalt brukerutvalg. 

 
 
RBU-sak 49-2022  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 49-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 50-2022 Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 

13. mai 2022 
Sak 51-2022 Helseatlas for kroniske sykdommer – nevrologiske tilstander 
Sak 52-2022 Pasient- og brukerombudene i Nord-Norge – årsmelding 2021 
Sak 53-2022 Møteplan 2023 – Regionalt brukerutvalg 
Sak 54-2022 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalg 2022-

2024 
Sak 55-2022 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen– muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
 5. Helsefellesskap i Nord-Norge – status - muntlig 
Sak 56-2022 Referatsaker 
 1. Helgesamling ungdomsrådet Nordlandssykehuset 22. april 

2022 – referat 
 2. Ungdomsrådet Universitetssykehuset Nord-Norge 25. april 

2022 - referat 
 3. Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 18. mai 2022 - referat 
Sak 57-2022 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 

RBU-sak 50-2022  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 13. mai 2022 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 13. mai 2022 godkjennes.  
 
 
 

  



 

 

RBU-sak 51-2022 Helseatlas for kroniske sykdommer – 
nevrologiske tilstander 

 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord tar informasjonen om Helseatlas for kroniske 

sykdommer - nevrologiske tilstander til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ser positivt på at Senter for klinisk 

dokumentasjon og evaluering (SKDE) har opprettet kontakt med relevante pasient- 
og brukerorgansisasjoner. Regionalt brukerutvalg vil komme tilbake til SKDE med 
forslag om hvordan brukermedvirkning kan stykes og videreutvikles i arbeidet med 
helseatlas. 

 
 

RBU-sak 52-2022 Pasient- og brukerombudene i Nord-Norge – 
årsmelding 2021 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg takker for orienteringen fra pasient- og brukerombudet i 

Troms og Finnmark og ser fram til neste besøk fra pasient- og brukerombudene i 
Nord-Norge. 

 
 

RBU-sak 53-2022 Møteplan 2023 – Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
RBU -møter 
(12-14 dg før 
styremøter)  

 
26 

  
15 

 
12 

Teams 

 
25 

 
(14) 

   
14 

 
19 

Teams 

 
15 

Tromsø 

 

 
 

RBU-sak 54-2022 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale 
brukerutvalg 2022-2024 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende representanter til arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i perioden 2022-2024: 
 
A. Medlemmer: 
 

1. Knut Hartviksen 
2. Gunnhild Berglen 
3. Nikolai Raabye Hauge 
4. Marit Sørdal 

 
 



 

 

RBU-sak 55-2022  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Gjennomgang av sakene til Beslutningsforum for nye metoder - 20. mai 2022.   
- Styringsgruppemøte Tarmscreeningsprogram - 23. mai 2022. 
- Møte i Beslutningsforum for nye metoder - 23. mai 2022. 
- Styret i Helse Nord RHF – tematime 24. mai 2022 
- Styremøte i Helse Nord RHF – 25. mai 2022 
- Regionalt styreseminar - 1. juni 2022 
- Samarbeidsorgan for utdanning 2. juni 2022 
- Styringsgruppemøte Regional utviklingsplan 2028 – 7. juni 2022 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBUs nestleder Gunnhild Berglen 

• Nasjonal styringsgruppe medisinsk koordinering ambulansefly (MKA) – 12. mai 
2022 

• Kompetansegruppe ny rekvisisjonspraksis Pasientreiser 24. mai 2022 
• Brukerpanel digitale pasienttjenester - 30. mai 2022 
• Styringsgruppe digitale pasienttjenester – 2. juni 2022 
• Regionalt styreseminar i Helse Nord - 1. juni 2022 

- RBU-medlem Arne Vassbotn 
• KI radiologi – 23. mai 2022 
• SAMUT 

- RBU-medlem Kitt Anne Jorid Hansen 
• Møte i Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord 30. mai 2022: Møte ble avlyst da 

kun et medlem møtte opp 
- RBU-medlem Ole-Marius Minde Johnsen 

• Komitémøte regionale innovasjonsmidler 2022 – 30. mai 2022 
• Styringsgruppemøte digitale innbygger- og samhandlingstjenester i Nord – 2. 

juni 2022 
- Vara-medlem Leif Birger Mækinen 

• USAM - 1. juni 2022: Vara for Gunnhild Berglen 
• Regional utviklingsplan 2038 styringsgruppemøte – 7. juni 2022 

3.  Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – informasjon om arbeidet 
- Omstillingsplaner i Helse Nord – informasjon om arbeidet og overordnet 

orientering om prioriteringer 
- Helikopterlandingsplasser – orientering om tildeling i revidert nasjonalbudsjett 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Helsefellesskap i Nord-Norge – status – muntlig 

- Det ble orientert om status for helsefellesskapene i alle sykehusforetakene, og 
hvordan de enkelte helseforetakene samhandler med kommunene. 

- Innspill fra helsefellesskap/kommuner som ble sendt til Nasjonal helse- og 
samhandlingsplan tilgjengeliggjøres for Regionalt brukerutvalg. 

- Regionalt brukerutvalg blir invitert til konferanse. 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 



 

 

RBU-sak 56-2022  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 

1. Helgesamling ungdomsrådet Nordlandssykehuset 22. april 2022 – referat 
2. Ungdomsrådet Universitetssykehuset Nord-Norge 25. april 2022 - referat 
3. Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 18. mai 2022 - referat 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 57-2022  Eventuelt 
 
A. Brukerutvalg i helseforetakene - organisering 
 
RBU-medlem Ole-Marius Minde Johnsen oppfordret medlemmene i Regionalt 
brukerutvalg til å delta som observatør på noen brukerutvalgsmøter i helseforetakene. 
 
Det ble foreslått at administrasjonene i Helse Nord har en dialog om hvordan man kan 
samkjøre organisering, maler og prosedyrer for brukerutvalgene i regionen, og dra 
erfaringer fra hverandre. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ser verdien av lik utforming av maler i 
dokumentene fra brukerutvalgene i regionen. 
 
B. Visjonsbilde for et digitalt 2035/38 – etablering av en innspillsgruppe 
 
Det vises til RBU-sak 32-2022 Visjonsbilde for et digitalt 2035/38 – etablering av en 
innspillsgruppe som ble behandlet i RBU-møte 7. april 2022. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF nedsetter en innspillsgruppe bestående av 
Gunnhild Berglen, Arne Vassbotn og Marit Sørdal. 
 
 
C. NorTrials rådgivende gruppe - oppnevning 
 
RBU-medlem Ole Marius Minde Johnsen har sagt seg villig til å stille som 
brukerrepresentant i rådgivende gruppe for NorTrials- satsingen. Det overordnede 
målet for NorTrials er å få flere pasienter inn i kliniske studier, samt flere kliniske 
studier til Norge. 
 
  



 

 

Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Ole Marius Minde Johnsen til 
NorTrials rådgivende gruppe. 
 
 
D. Prosjekt ivaretakelse etter uønskede hendelser – oppnevning til referansegruppe 

Helsedirektoratet har besluttet at det skal utarbeides et normerende produkt – dvs. 
faglige råd, retningslinje eller veileder – for bedre oppfølging og ivaretakelse av 
pasienter, brukere, pårørende og ansatte etter uønskede hendelse. I forbindelse med 
dette arbeidet vil vi nå reetablere og forsterke referansegruppen fra forprosjektet, med 
ytterligere berørte interessenter. Vi ønsker en representant fra et regionalt 
brukerutvalg (RBU). 

Bakgrunn: Hvert år er det mange pasienter som skades i helsetjenesten. Nær 13% av 
somatiske sykehusopphold gir en pasientskade. Det viktigste er å jobbe for at dette ikke 
skjer, og styrke pasientsikkerheten. Men når det skjer, berører det både pasienter og 
pårørende – og ansatte som er involvert.  Det kan gi fysiske og psykiske ettervirkninger, 
det kan føre til frafall fra yrket og dårligere tillit til tjenesten. Mange steder har de gode 
rutiner og er flinke til å følge opp både de involverte, men variasjonen er stor. Samtidig 
er det fortsatt mange berørte som opplever mangel på informasjon, støtte og oppfølging 
samt at det i liten grad tilrettelegges for læring og at feil ikke gjentar seg. 

Mål med prosjektet: Prosjekt er i tillegg til overholdelse av lovgivning, primært ment å 
være et kvalitetsløft. Det har som formål å bedre ivaretakelsen av pasienter, brukere, 
pårørende og helsepersonell, noe som igjen bidrar til en bedre pasientsikkerhetskultur 
og færre skader. God ivaretakelse vil kunne gi gevinster på mange plan, ikke minst for 
de berørte som risikerer både fysisk og psykisk ettervirkninger God ivaretakelse 
innebærer at alle involverte i en uønsket hendelse opplever å bli tatt på alvor, få 
tilrettelagt individuell støtte og oppfølging og få dele sine erfaringer slik at hendelsen 
bidrar til læring og forbedrer tjenesten Vi antar at bedre ivaretakelse også  vil styrke 
tilliten og omdømmet til tjenesten.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Knut Hartviksen til 
referansegruppe for Prosjekt ivaretakelse etter uønskede hendelser. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 13.16 
 
Bodø, den 8. juni 2022 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 13. juni 2022 – kl. 06.29 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 


