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PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. FEBRUAR 2010 
 
Regionalt brukerutvalg hadde møte i Bodø 8. Februar 2010 
 
Tilstede 
Sissel Brufors Jensen, Andfiskå 
Mildrid Pedersen. Bardufoss 
Asle Sletten, Tromsø 
Arnfinn Sarilla, Alta 
Ragnvald Mortensen, Bleik 
Aud Overå Fyhn, Tromsø 
 
Meldt forfall 
Ragnar Moan, Tromsø 
Samuel Anders Guttorm, Berlevåg 
Ernly Eriksen, Mo i Rana 
Randi Nesje, Bodø 
 
Ikke møtt 
Turid Gaarder, Hamarøy 
 
Fra administrasjonen Helse Nord RHF 
Arnborg Ramsvik 
 
Saksliste: 
Sak 01 / 2010:    Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 02 / 2010:    Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.09 
Sak 03 / 2010:    Høring. Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010 – 2020 
Sak 04 / 2010:    Møteplan 2010 
Sak 05 / 2010:    Plan og bygningslov. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
                           Strategi i Helse Nord. Utsatt sak 49 – 2009. 
Sak 06 / 2010:    Kommende styresaker 
Sak 07 / 2010:    Orienteringssaker 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

- Brev av 27.11.09 fra Norsk pensjonistforbund, Nordland 
- Møtereferat fra brukerutvalget ved UNN HF 
- Forespørsel om brukerutvalg til helseforetak og regionale helseforetak fra 

Liv Laga 
- Fordeling av brukertilskudd 2010.02.09 

Sak 08 / 2010:   Eventuelt 
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Sak 01 / 2010:    Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Til sak 08 / 2010 Eventuelt ble meldt: 

- Elektroniske egenandeler ved pasientreiser v/ rådgiver Trond Arne 
Wilhelmsen Helse Nord RHF 

- Deltagelse på møter / kurs v/ Mildrid Pedersen 
- Referat fra kurs kreft / rehabilitering v/ Mildrid Pedersen 
- Honorar RBU v/ Arnborg Ramsvik 
- Konferanseinvitasjon v/ Arnborg Ramsvik 
- Høring ny rekvisisjonspraksis for pasientreiser 
- Rapport for 2009 fra Nils Gunnar Kristoffersen – nettverk traumatisk 

hodeskade. 
 
 Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 02 / 2010:    Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.09 
 
                            Vedtak: Protokoll fra møte 05.11.09 godkjennes 
 
 
Sak 03 / 2010:    Høring. Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010 – 2020 
Orientering fra prosjektleder Oddvar Larsen – se vedlagt foiler 
 
Høringsfristen er forlenget fra 1. Mars 2010 til 18. Mars 2010 
 
Noen momenter som kom fram under diskusjon: 

- RBU sa seg meget godt fornøyd med brukermedvirkningen i arbeidet 
med strategien og fant strategien gjennomarbeidet og god. 

- RBU påpekt viktigheten av at strategien ble sett sammen med 
Samhandlingsreformen og øvrige prosjekter som f. eks. prosjekt 
desentraliserte polikliniske kontroller.  

- Behovet for at rus, psykiatri og somatikk jobber tettere sammen ble 
påpekt.  

- Det ble også stilt spørsmål ved brukertilgjengelighet på sykehusområdet. 
Hvorfor er ikke dette med i strategien? Dette vil ligge i plan og 
bygningsloven, men brukerne har trolig flere behov. f. eks. nett-tilgang 
mens du venter / ligger inne på sykehus. Mange kan utnytte tiden i privat-
og jobbsammenheng. 

- Økonomi ved samhandlingsproblematikk: det er ikke sagt noe om 
økonomien i denne forbindelse i strategien. RBU er betenkt ved at 
samhandlingsreformen henger økonomisk. Gjennomføringen blir 
hengende i luften. Vil kommunene bære den økonomiske risikoen? Alle 
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utfordringer løses ikke gjennom penger, men en må greie å sette sammen 
et godt tilbud som matcher pengene.  

- Det ble også stilt spørsmål ved, om kravet til tjenesten reduseres når det 
kalles klinikk? Prosjektet har ikke sett på intern organisering i HFene. 
Ulik organisering skal ikke påvirke tilbudet i aktuelle foretak.  

- Hudfaget var for lite omtalt i rapporten. RBU påpeker viktigheten av å få 
flere dermatologer i regionen.  

- I sykehusene kvalitetssikres medisinske sider, men kvalitetssikring av 
brukermedvirkning og evaluering savnes.  

Videre innspill sendes skriftlig til AU i RBU v/ Arnborg Ramsvik innen 8.3.2010. 
 
Vedtak: AU skriver utkast til høringssvar på Lokalsykehusstrategien på bakgrunn av 
innspill fra RBU. Høringssvaret legges frem for godkjenning i RBU møte 15.03.10. 
 
 
Sak 04 / 2010:    Møteplan 2010 
 
Møteplanen er satt fram til Brukerkonferansen 2010. RBU 2010 – 2012 må legge møteplan 
videre.  
RBU – møter Arbeidsutvalgsmøter Merknad 
 Torsdag 11. mars 2010 I Bodø 
Mandag 15. mars   09.30 – 15.30 i Tromsø 
Fredag 30. april   Kort møte etter 

brukerkonferansen i Bodø 
   
Torsdag 29. april og fredag 
30. april: 
Regional brukerkonferanse 

  

   
Onsdag 19. mai og torsdag 
20. mai: Nasjonalt fellesmøte 
for ledere og nestledere i 
RBU 

 Helse Nord RHF vertskap. 
Avholdes i Tromsø 

  
 
Vedtak: Møteplan godkjennes med gjorte endringer. 
 
  
Sak 05 / 2010:    Plan og bygningslov. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
                           Strategi i Helse Nord. Utsatt sak 49 – 2009. 
I utgangspunktet legger Helse Nord til grunn den nye forskriften om tilgjengelighet i bygg, 
NS 11001-1 2009: Universell utforming av byggverk, del 1: Arbeids- og publikums-
bygninger. Denne standarden omhandler universell utforming av bygninger og tilliggende 
uteområder. Den har planleggere og prosjekterende som hovedmålgruppe. Standarden 
omfatter alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med 
tilliggende felles uteområder menes opparbeidete omgivelser for parkering og atkomstvei. 
Standarden angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming 
og likestilt bruk. Hensikten med standarden er å angi krav til utforming som vil gi økt 
brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. 
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 I tillegg til denne bruker Helse Nord en veileder "Bra for alle" som er utarbeidet for Helse 
Midt i planlegging av bygg. Denne veilederen går litt lengre en NS-11001 og kommer til å bli 
en del av det samlede veilederverket man finner i forhold til planlegging av helsebygg, se 
www.sykehusplan.no . "Bra for alle" inneholder dessuten en oversikt over noe av det lovverk 
som brukes i planlegging av bygg.  
 
 Vedtak: Saken tas til orientering 
 
 
Sak 06 / 2010:    Kommende styresaker 
 
Vedtak: RBU ber om å få styresakene vedrørende Styrking av tilbudet innen tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Helse Nord - bruken av midlene, 
Enkeltoppgjør pasienttransport – overtakelse, økte kostnader og Årlig melding lagt til 
orientering i møtet i RBU 15.3.2010. 
 
 
Sak 07 / 2010:    Orienteringssaker 
 

- Brev av 27.11.09 fra Norsk pensjonistforbund, Nordland 
Brevet har vært forelagt styret i Helse Nord RHF til orientering 

 
Vedtak: Helse Nord`s styre bes vurdere saken ved oppnevning av RBU 2012 – 2014 

 
 

- Møtereferat fra brukerutvalget ved UNN HF 
 

Vedtak: Tas til orientering 
 
 

- Forespørsel om brukerutvalg til helseforetak og regionale 
helseforetak fra Liv Laga 

Styret i Helse Nord RHF har vedtatt hovedprinsipper for representasjon og oppnevning av 
RBU i Helse Nord RHF, jf. styresak 45-2006 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for 
representasjon og oppnevning. 

 
Liv Laga har full anledning til å sende saker til RBU for behandling. 

 
Vedtak: RBU forholder seg til hovedprinsipper for representasjon og oppnevning av 
RBU i Helse Nord RHF. Liv Laga inviteres til å sende saker til behandling til RBU 
 
 

- Fordeling av brukertilskudd 2010. 
AU i RBU reiste, i fordelingsmøte 28.1.10, et prinsipielt spørsmål vedrørende utdeling av 
midler til stiftelsene Amathea og SMISO. AU mener dette ikke er brukerorganisasjoner og ber 
Helse Nord RHF`s ledelse vurdere om disse skal tildeles midler, fra midler avsatt til 
brukerorganisasjoner. 

 
Saken oversendt fagdirektøren for videre behandling i Helse Nord`s ledelse. 

http://www.sykehusplan.no/
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Tildeling av midler blir ikke offentliggjort før tilbakemelding i saken foreligger. 

 
Vedtak: Orientering om fordeling av midler 2010 legges på Helse Nord RHF`s 
hjemmeside samt orienteres om i møte 15. Mars 2010. 

 
 
 

Sak 08 / 2010:   Eventuelt 
 

-  Elektroniske egenandeler ved pasientreiser v/ rådgiver Trond Arne     
Wilhelmsen, Helse Nord RHF 

 Automatisk frikort betyr at du får frikort for helsetjenester automatisk i posten innen tre uker 
etter at du har passert kr. 1840,- i egenandeler under egenandelstak 1.   

Ordningen prøves ut i Tromsø kommune fra 1. januar 2010, og innføres i resten av landet 1. 
juni 2010. Fram til automatisk frikort innføres, skal en fortsatt søke NAV om frikort. 

Når automatisk frikort innføres, vil ansvaret for å behandle frikort bli overført fra NAV til 
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).www.helfo.no 

Prosjekt Elektroniske egenandeler vil startes fra februar 2010. Det er ikke oppnevnt 
brukerrepresentant til prosjektgruppen. RBU ber om å få brukerrepresentant med. 
 Vedtak: RBU ber om at det oppnevnes brukerrepresentant til Prosjektgruppen 
Elektroniske egenandeler 

 
 

- Deltagelse på møter / kurs v/ Mildrid Pedersen 
 

Hvordan forholder det seg med dekning av utgifter i forbindelse med invitasjon til deltagelse i 
fagnettverk, møter og kurs? Hovedprinsippet må være at vedkommende er oppnevnt av RBU 
for å delta på fagnettverk, møter og kurs for å få dekning av utgifter. Kriterier for deltagelse i 
fagnettverk, møter og kurs bør lages. 
 
Vedtak: RBU ber Nytt RBU 2010 – 2012 sette dette som sak til RBU møte 
 
 

- Referat fra kurs kreft / rehabilitering v/ Mildrid Pedersen 
 

Vedtak: Referatet tas til orientering 
 
 

- Honorar RBU v/ Arnborg Ramsvik 
 

Helse Nord RHF har justert honorarene for RBU 
 
Honorar til leder justeres til kr. 20.000,- pr. år 
De to andre medlemmer av arbeidsutvalget justeres til kr. 10.000,- pr. år 
Møtehonorar heves fra 1000 til 1500 kroner per møte  
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Endringene gjelder fra 1.3.2010  
Budsjettrammen er uendret..  
Honorar til RBU justeres i fremtiden i tråd med HOD’s justering av honorar til RHF-styret. 
 
Vedtak: Tas til orientering 

 
 

- Konferanseinvitasjon v/ Arnborg Ramsvik 
 

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling 
av rusmiddelbruk) og Helsedirektoratet sammen med de fire regionale helseforetakene 
inviterer til konferansen: LA OSS FÅ DET TIL Å VIRKE. Det inviteres 4 representanter fra 
RBU. Reise- og opphold dekkes. Påmelding innen 1. Mai 2010. 
 
RBU ønsker å delta med 4 representanter. RBU 2010 – 2012 bes avgjøre hvem som skal 
representere Helse Nord RHF`s RBU. Sekretær bes om å melde inn deltagelse fra 4 
representanter hvor navn ettersendes. 
 
 Vedtak: Helse Nord RHF`s RBU deltar med 4 representanter 
 

 
               -    Høring ny rekvisisjonspraksis for pasientreiser 

 
Vedtak: AU skriver høringssvar på bakgrunn av innspill fra RBU.  
Svarfristen er satt til 5.3.10. 

 
 

- Rapport for 2009 fra Nils Gunnar Kristoffersen – nettverk 
traumatisk hodeskade 

                
Vedtak: Rapporten tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


