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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/41 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 36 

Sted/Dato: 
Bodø, 6.4.2017 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 6. april 2017 
Møtested: Telefonmøte 
Neste møte: 11. mai 2017 – Regionalt brukerutvalg 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Jørgen Dahl varamedlem - møtte i Asbjørn Larsens fravær FFO 
Lars Vorland adm. direktør Helse Nord RHF  
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Unn Hamran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF 
Tor-Arne Haug direktør for forretningsutvikling Helse Nord RHF 
Knut Tjeldnes seniorrådgiver Helse Nord RHF  

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Asbjørn Larsen medlem RIO 

 
  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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RBU-AU-sak 4-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 4-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 5-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse 
Sak 6-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m.  

Nordlandssykehuset HF 
Sak 7-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m.  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Sak 8-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten 

med plan for oppstart av konseptfase 
Sak 9-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Åsgård - 

idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfasen 
Sak 10-2017 Sykefraværsarbeidet i Helse Nord etter ordningen Raskere tilbake 
Sak 11-2017 Eventuelt 

A. Nasjonal styringsgruppe for persontilpasset medisin - 
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-AU-sak 5-2017  Nasjonal helse- og sykehusplan – 

stedlig ledelse 
 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen 

om Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse til orientering. 
 
2. RBU-AU forutsetter at alle helseforetak følger opp foreslåtte tiltak, slik at 

helseforetakene oppfyller kravene til stedlig ledelse. 
 
 
RBU-AU-sak 6-2017  Nasjonal helse- og sykehusplan – 

kirurgisk akuttberedskap m. m. 
Nordlandssykehuset HF 

 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utredningen, 

Nordlandssykehuset HFs behandling av saken og saksfremlegget. RBU-AU tar 
informasjonen om framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap og 
fødevirksomheten med tilgrensende fagområder i Nordlandssykehuset Lofoten til 
orientering. 
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2. RBU-AU vil understreke at Lofotens geografiske beliggenhet og tidvis, særlig på 
vinteren, utfordringer med å kunne transportere pasienter til andre sykehus gjør 
det nødvendig med sikker tilgjengelighet til akuttberedskap lokalt.  

 
3. RBU-AU slutter seg til at Nordlandssykehuset Lofoten skal ha: 

- Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt. 
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, med mulighet for 

akuttkirurgi 
- Traumeberedskap, jf. kravene i nasjonal og regional traumeplan  

 
4. RBU-AU er enig i at utvikling av elektiv kirurgi og ortopedifunksjonen håndteres 

som del av helseforetakets arbeid med utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling. 
 
5. RBU-AU vil videre understreke behovet for at framtidig spesialitetsstruktur gjør det 

mulig å opprettholde akuttberedskap ved mindre lokale sykehus. Dette forutsetter 
en viss bredde i fundamentet i de største spesialitetene slik at de kan ivareta 
generelle oppgaver. 

 
 
RBU-AU-sak 7-2017   Nasjonal helse- og sykehusplan – 

kirurgisk akuttberedskap m. m. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utredningen, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HFs behandling av saken og saksfremlegget. 
RBU-AU tar informasjonen om framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap 
og fødevirksomheten med tilgrensende fagområder ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Narvik til orientering. 

 
2. RBU slutter seg til at Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik skal ha: 

- Fødeavdeling 
- Gastrokirurgisk dag- og poliklinisk behandling og avvikle gastrokirurgisk 

døgnaktivitet 
- Akuttsykehus med stabiliserings- og vurderingskompetanse 
- Sykehus med traumeberedskap, jf. Nasjonal og regional traumeplan 
 
RBU-AU ber om at det sørges for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
gjennomfører et aktivt rekrutteringsarbeid for å sikre en bemanning av 
fødeavdelingen som tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav. 
 

3. RBU-AU er enig i at utvikling av elektiv kirurgi og ortopedifunksjonen håndteres 
som del av helseforetakets arbeid med utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling. 
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4. RBU-AU vil understreke behovet for at framtidig spesialitetsstruktur gjør det mulig 
å opprettholde akuttberedskap ved mindre lokale sykehus. Dette forutsetter en viss 
bredde i fundamentet i de største spesialitetene slik at de kan ivareta generelle 
oppgaver. 

 
 
RBU-AU-sak 8-2017  Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest 

sykehus - idéfaserapporten med plan for 
oppstart av konseptfase 

 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF tar informasjonen 

om Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for 
oppstart av konseptfase til orientering.  
 

2. RBU-AU slutter seg til anbefalingen om at prosjektet går videre inn i plan- og 
konseptfasen. I tillegg til 0-alternativet går prosjektet videre med alternativene: 
• 1B: Nytt sykehus med gradvis nybygging på eksisterende tomt 
• 3: Nytt sykehus på ny tomt på Rossmolla 
 

3. RBU-AU ber om at saken legges frem på nytt, når del 1 av konseptfasen er 
gjennomført, tentativt i september/oktober 2017.  

 
 
RBU-AU-sak 9-2017  Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø Åsgård - idéfaserapporten med 
plan for oppstart av konseptfasen 

 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF tar informasjonen 

om UNN Tromsø Åsgård - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfasen til 
orientering.  

 
2. RBU-AU slutter seg til anbefalingen om at prosjektet går videre inn i plan- og 

konseptfasen. I tillegg til 0-alternativet går prosjektet videre med alternativene: 
• Alternativ 2 a: Bygge nytt på eksisterende tomt Åsgård-vest (Å 2), 60.000 m2 
• Alternativ 3 a: Bygge nytt i Breivika (B1, B2 a, B2 b, B3, B4 og B5) 

 
3. RBU-AU forutsetter at det videre arbeidet gjennomføres med god medvirkning fra 

pasienter og pårørende.  
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RBU-AU-sak 10-2017  Sykefraværsarbeidet i Helse Nord etter 
ordningen Raskere tilbake 

 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF slutter seg til forslaget 
om fremtidig tilbud for å redusere sykefravær som bygger på erfaringer fra ordningen 
Raskere tilbake, jf. oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 
for 2017. 
 
 
RBU-AU-sak 11-2017  Eventuelt 
 
A. Nasjonal styringsgruppe for persontilpasset medisin - oppnevning av brukerrepresentant 

RBU-leder Arne-Ketil Hafstad innledet og redegjorde kort for henvendelsen fra Helse 
Sør-Øst RHF om forslag til kandidater til den nasjonale styringsgruppen for 
persontilpasset medisin.   
 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF foreslår Knut 
Hartviksen som brukerrepresentant i nasjonal styringsgruppe for persontilpasset 
medisin.  
 
 
Bodø, den 6. april 2017 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 6. april 2017 – kl. 13.20 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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