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REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF avholdt møte på Rica Hotell Alta, 07.juni 2006, kl. 
10.00 – 15.30. 
 
Til stede:  
Edel Hætta Eriksen (til 14.15) 
Hans Austad 
Gerd Petersen 
Bjørnar Østgård 
Arnfinn Sarilla 
Halgeir Holthe (til 14.15) 
Sissel Brufors Jenssen 
Ragnar Moan 
Asle Sletten 
 
Forfall: 
Kari Holthe 
 
Fra brukerutvalget i Helse Finnmark HF: 
Karen Kleven 
Werner Johansen 
 
Fra administrasjonen i Helse Nord RHF: rådgiver Ingvild Røe 
 
SAKSLISTE 
Sak 22/2006 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 23/2006 Godkjenning av referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 31.03.2006 
Sak 24/2006 Plan for brukermedvirkning 
Sak 25/2006 Klage vedr. manglende tilskudd til Vesterålen LPP 
Sak 26/2006 1.tertialrapport 2006 
Sak 27/2006 Orienteringer, referatsaker og forespørsler 
Sak 28/2006 Møteplan høst 2006 
Sak 29/2006 Eventuelt 
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Sak 22/2006 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjent. Sak 24/2006 ble drøftet til slutt i møtet. 
 
Sak 23/2006 GODKJENNING AV REFERAT FRA 31.03.2006 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent med følgende kommentar:  
- Halgeir Holthe ønsket orientering om arbeidet med kriterier for oppnevning av regionalt 

brukerutvalg. Saken tatt opp under sak 27/2006. 
 
Sak 24/2006 PLAN FOR BRUKERMEDVIRKNING 
Plan for brukermedvirkning utsendt til høring 01.05.2006 med høringsfrist 02.06.2006. 
Høringsuttalelser innkommet innen fristen var fremlagt på møtet, samt sammendrag av 
høringsuttalelser utarbeidet av sekretær. Det hadde kommet 9 høringsuttalelser. 
 
Vedtak: 
Medlemmene i Regionalt brukerutvalg gjennomgikk og drøftet høringsuttalelsene. Forslag til 
endringer meldes til AU ved sekretæren innen utgangen av 14.06.2006. AU får fullmakt til å 
gjøre de endringer som foreslås innen 23.06.2006. 
 
Følgende endringer foreslått i møtet: 
- Generelt må teksten i planutkastet forsøkes kortet ned. 
- Forslag til endring i setning under punkt 3.1.2 fra Kontaktutvalget for fylkeseldrerådene i 

Helseregion 5 tas inn. 
- Nordland fylkeskommunes eldreråd: Det er enighet i alle eldrerådene i regionen om at det 

bør være representasjon fra alle fylker (3 representanter). 
- Norsk pensjonistforbund: offentlig kunngjøring viktig. 
- Brukerutvalget støtter ikke forslag om gjennomgående representasjon. 
- LPP Troms og FFO Region Nord om at representanter i styret fra brukerne, ikke bør 

komme fra brukerutvalget: Brukerutvalget drøftet forslaget om representanter inn i styret. 
Utvalget er prinsipielt for å få til en best mulig ordning for brukerrepresentasjon i styret i 
Helse Nord RHF, med stemmerett. Ordningen med representasjon i styret bør være på 
samme måte i alle regioner.  

- Planen må rulleres jevnlig, f eks ved oppnevning av nytt utvalg. Dette må konkretiseres i 
planen. 

 
Sak 25/2006 KLAGE PÅ MANGLENDE TILSKUDD TIL VESTERÅLEN LPP 
 
Vedtak: 
Klage fra Vesterålen LPP på manglende tilskudd ble tatt opp til vurdering. Regionalt 
brukerutvalg opprettholder avslaget begrunnet i kriteriet om at lokallag fortrinnsvis skal søke 
gjennom fylkes- eller regionalt ledd. Regionalt brukerutvalg vil henstille til LPP-foreningene i 
Nordland om å finne en hensiktsmessig organisering. 
 
Sak 26/2006 1.TERTIALRAPPORT 2006 
Regionalt brukerutvalg drøftet utkast til 1.tertialrapport.  
 
Vedtak: 
- Brukerutvalget merker seg at den økonomiske situasjonen slik den fremgår av 

1.tertialrapport, er meget alvorlig.  
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- Med forbehold om usikkerhetsmomenter i forhold til investeringer, avskrivningsmodeller 
osv som brukerutvalget ikke har oversikt over og mulighet til å gå inn i, ser det ut til at 
hvis situasjonen ikke bedres, vil det gå ut over pasienttilbudet. Brukerutvalget ser med 
bekymring på utviklingen. 

- Brukerutvalget påpeker at det kan se ut til at det er forbedringspotensial knyttet til 
organiseringen av sykehusene, for å kunne utnytte sykehusene enda bedre. Forbedringer 
av organisering må imidlertid foretas til pasientenes beste. Flere av kvalitetsindikatorene 
viser også at det potensial for forbedring. Flere av disse indikatorene henger også nøye 
sammen med organisering og ressursutnyttelse. 

- Eksempelvis har UNN høyt antall korridorpasienter, samtidig med at det er ledige senger 
på andre avdelinger.  

- Utskrivningsklare pasienter har alt for mange liggedøgn. Helseforetakene må samarbeide 
aktivt med kommunene om å få dette tallet ned.   

- Selv om det gjøres tiltak knyttet til organisering, mener brukerutvalget at det likevel er for 
lite ressurser til rådighet for at helseforetakene skal kunne gi et godt tilbud. 

 
Sak 27/2006 ORIENTERINGER, REFERATSAKER OG FORESPØRSLER 
 
Orienteringssak 1: Besøk fra brukerutvalget i Helse Finnmark.  
 
Orientering v/Karen Kleven:  
Det er oppnevnt nytt brukerutvalg i Helse Finnmark, men utvalget er fortsatt ikke konstituert 
(konstitueringsmøte avlyst). Brukerutvalget i Helse Finnmark har vært opptatt av å ta opp 
saker og tema som berører brukerne og deres situasjon. F eks at sykehusavdelingene bør 
holdes åpne på sommeren for å unngå korridorpasienter, at LMS-senteret i Helse Finnmark 
bør opprette en referansegruppe med brukerrepresentasjon. Utvalget har også vært opptatt av 
problemstillinger knyttet til økonomien i helseforetaket. Med små sykehus, er det best at den 
faste delen av tilskuddet er høy (60 %), de får som regel lite uttelling i forhold til 
aktivitetsbaserte tilskudd. Syketransportordningene er også viktig tema. Bruk av offentlige 
transportmidler f eks drosje, kan bety store belastninger for pasientene. Kvaliteten på tilbudet 
må ikke bli dårligere. Deltar i arbeid med individuell plan. Arbeidet i Finnmark er lagt opp 
noe ulikt enn andre deler av landet, i nært samarbeid med kommunene. Deltok også i arbeid 
med strategiplan for Helse Finnmark. Synes de har fått god innflytelse.  
 
Det er vedtatt at brukerutvalget og styret i Helse Finnmark skal møtes en gang per år. Dette er 
foreløpig ikke fulgt opp. Hvert medlem må selv besørge utsending av referat fra møtene til 
”egen organisasjon”. Utvalget vedtok selv sitt mandat. Har antakelig mer innvirkning over 
mandat og organisering på den måten? På grunn av at nytt utvalg ikke er konstituert, avventer 
utvalget deltakelse f eks i planprosesser som er/skal i gang.  
 
Kommentarer og diskusjon: 
- brukernes deltakelse i ulike planprosesser er naturligvis viktig, men har brukerne 

begrenset påvirkningsevne? 
- Økonomiske ressurser til arbeidet i utvalget? Jf nytt mandat, skal brukerutvalget få eget 

budsjett. Men har fått det de har hatt behov for tidligere. 
- Diskusjon sykehus Hammerfest-Alta: har ikke deltatt i denne debatten.  
    
Orienteringssak 2: Sak om kriterier for oppnevning av brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Sekretær orienterte om saken, som skal opp i styret i Helse Nord RHF i juni, sak 4572006.  
 
Orienteringssak 3: Budsjett 2007 – sak som skal opp i styret. 
Sekretær orienterte kort om saken, som skal opp i styret i Helse Nord RHF i juni. 
Det henvises til tidligere sak om tertialrapport, hvor dette temaet ble drøftet. 
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Vedtak: 
Brukerutvalget tar orienteringer, referatsaker og forespørsler til orientering, med følgende 
kommentarer: 
 
Til Orienteringssak 2: Sak om kriterier for oppnevning av brukerutvalg i Helse Nord RHF: 
- I forslaget til vedtak i sak 45/2006 bør det presiseres at representantene skal oppnevnes av 

styret i Helse Nord RHF etter forslag fra FFO, SAFO og fylkeseldrerådene.  
- Regionalt brukerutvalg er enig i de kriteriene som er foreslått lagt til grunn for 

oppnevning av regionalt brukerutvalg.  
- Mot en stemme henstiller utvalget til styret i Helse Nord RHF om at sittende utvalg får 

fortsette ut funksjonsperioden.  Hvis det skal etableres et helt nytt brukerutvalg nå, 
forutsettes det at organisasjonene får god tid til å foreslå representanter. Representasjon 
fra samiske brukere skal sikres. Dette tas også opp under sak 24/2006 plan for 
brukermedvirkning. 

 
Til referatsak 1: Henvendelse fra NFU knyttet til skolen ved Nordlandssykehuset HF: 
Brukerutvalget vil oversende saken til fylkesmannen for å avklare ansvarsforholdene i denne 
saken og finne en umiddelbar løsning på saken. Brukerutvalget mener at denne saken har tatt 
for lang tid, og ansvaret for tilbudet må avklares snarest. Det er viktig at pasientene ikke blir 
skadelidende. Kopi sendes til NFU. 
  
Til referatsak 5. Resolusjonen fra NRF 
Denne er videreformidlet til prosjektleder for badeland i Tromsø, samt tatt opp i arbeidet med 
planen for revmatologi i Helse Nord RHF. 
 
Til forespørsler 2: Møte 12.06.2006 i Helse- og omsorgsdepartementet. 
Leder Hans Austad vil delta på møtet. Viktige saker leder vil ta opp i møtet: utfordringer 
knyttet til økonomi for brukerorganisasjonene i Nord. Orientering om ny plan for 
brukermedvirkning og de prioriterte områder brukerutvalget vil jobbe med. 
 
Kari Holthe bes om å gi tilbakemelding om møte med departementet om bestillerdokumentet 
19.04.2006 i neste møte.  
 
 
28/2006 MØTEPLAN HØST 2006 
 
Vedtak: 
Ett møte i september (Tromsø), og ett i november (Bodø). AU får fullmakt til å komme fram 
til møtedatoer. 
 
29/2006 EVENTUELT 
1. Økonomisk situasjon ved UNN-HF. Bjørnar Østgård utformet en uttalelse om 
brukerutvalget sluttet seg til. 
 
Vedtak: 
Det er fra styret i Helse Nord RHF lagt fram signal om nye nedskjeringar av budsjettet for 
UNN, med om lag 110 mill kr. Dette fører til vesentlig fare for at UNN ikkje kan ivareta 
oppgava si som universitetssjukehus og motor i spesialisthelsetenestetilbodet i region Nord. 
Brukarutvalet i Helse Nord RHF understrekar at ei slik nedskjering i tillegg til tidlegare 
nedbygging av budsjettet for UNN, vil gi brukarane av helsetjenester i Nord-Norge eit 
dårlegare tilbud. Uttalelsen videreformidles til Helse- og omsorgsdepartementet. 
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2. Sak om etablering av flere privatpraksiser i Alta.  
Arnfinn Sarilla tok opp saken, som skal opp i styret i juni, sak 46/2006.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget ber styret om å vurdere om det også bør opprettelse av en hjemmel for 
revmatolog. 
 
 
Protokollen ble godkjent,   
 
Bodø, 9.juni 2006 
 
Hans Austad 
Leder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
Sendes til:  
Medlemmene i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
 
Utskrift av protokoll sendes på e-post til: 
Styret i Helse Nord RHF 
Helseforetakene i Helse Nord v/direktører og brukerutvalg 
Brukerorganisasjonene i regionen jf liste 
Pasientombudene i regionen jf liste 
 
Kopi: AMK, KIF, LHV, TOIN, IR 


