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Vedtak:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Brukermedvirkning i forskning, orientering om arbeidet
Brukerrepresentant til samarbeidsorgan med universitet og
høyskoler, ref. RBU-sak 68-2013
Private rehabiliteringsinstitusjonene, nye avtaler fra 1. januar
2015 – kravspesifikasjonen, oppfølging av RBU-sak 55-2013
Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig
nyfødte i Helse Nord – videre prosess og mandat til
arbeidsgruppe nyfødtintensiv
Regional kreftplan for Helse Nord 2014-2021
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
• Fagråd ortopedi, oppfølging av spørsmål fra RBU-møte
13. november 2013
Referatsaker
1. Fagråd i geriatri, informasjon fra RBU-medlem Aud Fyhn,
jf. RBU-sak 72-2013/2 Orienteringssaker, Informasjon fra
RBU-medlemmer, første kulepunkt
2. Brev fra Mental Helse Nordland av 18. november 2013 ad.
Nordlandssykehuset HF – vedtak om nedleggelse av enhet
for traumelidelser
3. Oppstart av regionalt behandlingstilbud for voksne med
tvangslidelse, informasjon
4. Brev av 1. oktober 2013 til Psoriasis- og eksemforbundet
Nordland ad. katastrofal manglende dekning av hudleger i
Nordland, svar på brev av 17. september 2013
5. Notat fra RBU-leder Mildrid Pedersen av 27. november
2013 med informasjon om møteaktivitet
6. Notat fra RBU-medlem Werner Johansen av 11. november
2013 med informasjon om møteaktivitet
7. Brev fra Inger Vardenær av 23. november 2013 ad.
brukermedvirkning i saken om nedleggelse av enhet for
traumelidelser ved Nordlandssykehuset
Eventuelt

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

RBU-AU-sak 31-2013

Brukermedvirkning i forskning, orientering
om arbeidet

Vedtak:

Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet
med å styrke brukermedvirkningen i forskning til orientering.

RBU-AU-sak 32-2013

Brukerrepresentant til samarbeidsorgan
med universitet og høyskoler, ref. RBU-sak
68-2013

Vedtak:

A. Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende personer:
1. Som brukerrepresentant med observatørstatus til samarbeidsorganet med de to
universitetene i regionen (USAM) oppnevnes Werner Johansen. Som
vararepresentant oppnevnes Mildrid Pedersen.
2. Som brukerrepresentant med observatørstatus til samarbeidsorganet med
høyskolene og de tidligere høgskoledelene av Universitetet i Tromsø og
Universitetet i Nordland (HSAM) oppnevnes Brynly Ballari. Som
vararepresentant oppnevnes Mildrid Pedersen.
3. Som brukerrepresentant med observatørstatus til Tildelingsutvalget oppnevnes
Mildrid Pedersen. Som vararepresentant oppnevnes Werner Johansen.
B. Oppnevningene gjelder for perioden 2014-2015.

RBU-AU-sak 33-2013

Private rehabiliteringsinstitusjonene, nye
avtaler fra 1. januar 2015 –
kravspesifikasjonen, oppfølging av RBUsak 55-2013

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg viser til RBU-sak 55-2013Private
rehabiliteringsinstitusjonene, nye avtaler fra 1. januar 2015 – innspill til det faglige
grunnlaget for kravspesifikasjonen og forutsetter at innspillene gitt i saken ivaretas
gjennom kravspesifikasjonen.

2. RBU har følgende innspill til den videre avtaleprosess med inngåelse av nye avtaler
for private rehabiliteringstjenester fra 1. januar 2015:
• RBU ber om å være representert i utvelgelsen av private
rehabiliteringsinstitusjonene, når avtaleprosessen settes i gang.

RBU-AU-sak 34-2013

Organisering av intensivmedisintilbud til
svært for tidlig nyfødte i Helse Nord –
videre prosess og mandat til
arbeidsgruppe nyfødtintensiv

Vedtak:

Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar informasjonen om den videre
prosessen med organiseringen av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i
Helse Nord og mandatet for arbeidsgruppen nyfødtintensiv til orientering.

RBU-AU-sak 35-2013

Regional kreftplan for Helse Nord
2014-2021

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg støtter at pasientforløpene må settes i
et system som ivaretar at informasjon og kommunikasjon blir ivaretatt.
2. RBU-AU støtter at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene
må styrkes.

3. RBU-AU er enig i at behovet for kurativ strålebehandling vil øke og bør dekkes ved
en god samordnet tjeneste preget av høy kvalitet og pasientsikkerhet. RBU-AU er
enig i at dette gjøres best ved at et tilbud om kurativ stråleterapi også etableres ved
Nordlandssykehuset Bodø. Felles regionale prosedyrer/rutiner i tråd med nasjonale
retningslinjer må etableres.
4. RBU-AU støtter strategigruppens vurdering av at dagens funksjonsfordeling for
kreftkirurgi opprettholdes. RBU-AU poengterer viktigheten av et tett samarbeid
mellom lungemiljøene i Bodø og Tromsø.

5. RBU-AU ber om at arbeidet med rekruttering av koordinatorer/kontaktpersoner i
helseforetakene settes i gang så raskt som mulig for å sikre god koordinering av
pasientforløpene og informasjon til pasient og pårørende. RBU-AU er videre enig i at
helseforetakene styrkes med flere kreftsykepleiere.

RBU-AU-sak 36-2013

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
- Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. november 2013 i Alta: Informasjon om
styremøte og informasjonsmøte med spesialistpoliklinikken og ledelsen i Alta
kommune
- Styremøte i Helse Nord RHF, den 18. desember 2013 i Bodø: RBU-leder informerer
styret om RBUs arbeid i 2013.
- Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 26. november 2013 med invitasjon til
møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie om en brukerorientert helse- og
omsorgstjeneste – deltakelse RBU-leder Mildrid Pedersen
- Brev fra Helsedirektoratet av 25. november 2013 til lederne av de regionale
brukerutvalgene ad. revisjon av prioriteringsveiledere – oppnevning av én
brukerrepresentant i styringsgruppen: Informasjon om oppnevning av RBU-leder
Mildrid Pedersen
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
- HelseOmsorg 21, den 8. november 2013 i Oslo: RBU-nestleder Brynly Ballari
orienterte. Notat med informasjon om møtet distribueres til RBU ved utsendelse av
sakspapirer til RBU-møte i januar 2014.
- Møte med Asbjørn Larsen, brukerrepresentant i fagråd rus: RBU-nestleder Brynly
Ballari orienterer om arbeidet i fagråd rus i neste RBU-møte.
- Møte i styringsgruppen pasientreiser, den 2. desember 2013: RBU-medlem Werner
Johansen orienterte.
- Styremøte i Pasientreiser ANS, den 10. desember 2013: RBU-medlem Werner
Johansen må melde forfall. Vararepresentant Mildrid Pedersen har ikke anledning til
å stille..
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
- Fagråd ortopedi, oppfølging av spørsmål fra RBU-møte 13. november 2013
Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

RBU-AU-sak 37-2013

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:
1. Fagråd i geriatri, informasjon fra RBU-medlem Aud Fyhn, jf. RBU-sak 72-2013/2
Orienteringssaker, Informasjon fra RBU-medlemmer, første kulepunkt
2. Brev fra Mental Helse Nordland av 18. november 2013 ad. Nordlandssykehuset HF –
vedtak om nedleggelse av enhet for traumelidelser
3. Oppstart av regionalt behandlingstilbud for voksne med tvangslidelse, informasjon
4. Brev av 1. oktober 2013 til Psoriasis- og eksemforbundet Nordland ad. katastrofal
manglende dekning av hudleger i Nordland, svar på brev av 17. september 2013

5. Notat fra RBU-leder Mildrid Pedersen av 27. november 2013 med informasjon om
møteaktivitet
6. Notat fra RBU-medlem Werner Johansen av 11. november 2013 med informasjon
om møteaktivitet
7. Brev fra Inger Vardenær av 23. november 2013 (med vedlegg) ad.
brukermedvirkning i saken om nedleggelse av enhet for traumelidelser ved
Nordlandssykehuset
Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

RBU-AU-sak 38-2013

Eventuelt
Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 4. desember 2013

godkjent av Mildrid Pedersen,
i etterkant av RBU-AU-møtet,
den 04DES2013 – kl. 21.13
____________________
Mildrid Pedersen
RBU-leder

