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Styresak 83-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 
    den 13. juni 2012 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref. 
 2012/3-32/014 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 13.6.2012 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 13. juni 2012 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
Neste møte: 24. august 2012 – møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg 

19. september 2012 – møte i Regionalt Brukerutvalg 
 
 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Torstein Møller nestleder SAFO 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Liv Therese Larsen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Unni Salamonsen varamedlem – møter for Mildrid Pedersen FFO 
Brynly Idar Ballari medlem Fylkeseldrerådene 
Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen Helse Nord RHF 
Irene Skiri seksjonsleder Analyse,  

oppfølging og kjøp av helsetjenester 
Helse Nord RHF 

Anca Heyd medisinsk rådgiver Helse Nord RHF 
Oddvar Larsen prosjektleder Samhandlingsreform Helse Nord RHF 
Knut Tjeldnes kst. seksjonsleder Kvalitet og samhandling Helse Nord RHF 
Arnborg Ramsvik rådgiver Helse Nord RHF 

 
I RBU-leders fravær ledes møtet av nestleder Torstein Møller. 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon:  
Mildrid Pedersen leder FFO 
May Anne Brand medlem 

Alle tre varamedlemmene var forespurt,  
men ingen hadde anledning til å møte. 

Fylkeseldrerådene 
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Helse Nord RHF 
 

Side 2 

 
Sak 48-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 48-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 49-2012 Godkjenning av protokoll fra møte  

i Regionalt brukerutvalg 11. mai 2012 
Sak 50-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 51-2012 Tertialrapport nr. 1-2012 
Sak 52-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse 
Sak 53-2012 Private sykehustjenester Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), 

anskaffelse 
Sak 54-2012 Samhandlingsreformen – orientering og oppnevning av medlem til 

arbeidsgruppe 
Sak 55-2012 Fødselsomsorgen i Helse Nord, implementering av kvalitetskravene 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 56-2012 Lærings- og mestringsentre – videre utvikling (grunnlagsdokument), jf. 

brukeropplæring i mai 2012 
Sak 57-2012 Oppnevning av fagråd innen tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige og psykisk helsevern 
Sak 58-2012 Organisering av plastisk kirurgi i Helse Nord  

– mandat for arbeidet 
Sak 59-2012 Regional plan for kreftomsorg i Helse Nord  

– revidering av plan for perioden 2012-2020 
Sak 60-2012 Strategisk kompetanseplan, fase 2 – informasjon 
Sak 61-2012 Invitasjon til Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering, den 

17. og 18. september 2012 i Trondheim – avklaring av deltakelse 
Sak 62-2012 Møteplan 2013 
Sak 63-2012 RBU-budsjett 2012 – oppdatert regnskap 
Sak 64-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Møteplan 2012: Bytte av møtested i september  
og oktober 2012 

• Reiseregning og møtegodtgjørelse: Føring av skjema 
• Fagnettverk: CFS/ME - tilbakemelding 

 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
Sak 65-2012 Referatsaker 
 Det foreligger ingen referatsaker pr. dags dato. 
Sak 66-2012 Eventuelt 

Nasjonal kreftplan – utarbeidelse, oppnevning av representant til 
referansegruppe 

Sak 67-2012 Oppnevning av medlem til fagråd for nevrologi i Helse Nord 
Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg  
til tidligere utsendt saksliste. 
Sakspapirene var ettersendt. 
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Helse Nord RHF 
 

Side 3 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
Sak 49-2012  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 11. mai 2012 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 11. mai 2012 godkjennes.  
 
 
Sak 50-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om plan 2013-2016 til orientering. 
 
2. Investering i bygg og utstyr er viktige elementer for å videreutvikle helsetjenestetilbudet til 

befolkningen i nord.  
 
3. Regionalt brukerutvalg vil understreke at brukernes representanter må involveres i alt 

omstillings- og forbedringsarbeid. 
 

4. Regionalt brukerutvalg vil understreke behovet for at arbeidet med å forbedre pasientenes 
møte med og opplevelse av spesialisthelsetjenesten med hensyn til bl.a. kommunikasjon og 
behandling fortsetter.   

 
 
Sak 51-2012 Tertialrapport nr. 1-2012 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar saksutredning om tertialrapport nr. 1-2012 til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg er bekymret over at arbeidet med reduksjon av ventetid og fristbrudd 

ikke har hatt nødvendig fremdrift og ber om å få en bred orientering om hvilke tiltak som 
gjennomføres for å nå nasjonale krav på feltet til møtet i august 2012. 

 
3. Regionalt brukerutvalg ber helseforetakene om å gjennomføre konsekvensutredninger for 

behandling innen psykisk helse for barn/ungdom og voksne, før omlegging fra 
døgnbehandling til dag- og poliklinikk innføres. 
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Helse Nord RHF 
 

Side 4 

 
Sak 52-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg viser til saksdokumentet og vil understreke at kjøp av tjenester fra 

private leverandører er et supplement til helseforetakenes egen aktivitet og må brukes på 
områder, hvor det er særlig lange ventetider. 

 
2. Regionalt brukerutvalg vil understreke at der det er behov for kjøp fra private leverandører, 

må tjenestene leveres flere steder i landsdelen, når det er behov for det.  
 

3. Regionalt brukerutvalg ber om at det stilles krav om pasienttilfredshets- og 
pasientsikkerhetsundersøkelser også hos private tilbydere i forbindelse med denne og 
fremtidige anskaffelser. 

 
4. I forbindelse med behandling av denne saken ber Regionalt brukerutvalg om at epikriser fra 

behandlende sykehus også sendes til pasienten. 
 
 
Sak 53-2012 Private sykehustjenester Tverrfaglig spesialisert  
 rusbehandling (TSB), anskaffelse 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om prosessen rundt anskaffelsen av private 

sykehustjenester for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg ber om at det stilles krav om pasienttilfredshets- og 

pasientsikkerhetsundersøkelser også hos private tilbydere i forbindelse med denne og 
fremtidige anskaffelser. 

 
 
Sak 54-2012 Samhandlingsreformen – orientering og oppnevning 
 av medlem til arbeidsgruppe 
 
Vedtak: 
 
1. Informasjon om status i gjennomføring av samhandlingsreformen tas til orientering. 

 
2. Regionalt brukerutvalg oppnevner Mildrid Pedersen som representant i arbeidsgruppen som 

skal utarbeide mal til tjenesteavtaler om medisinske følgetjenester og ledsagertjenester under 
pasienttransport. 

 
3. Regionalt brukerutvalg konstaterer at Nasjonal nettverksgruppe under Helse- og 

omsorgsdepartementet og Nasjonal tvisteløsningsnemnd ikke har brukerrepresentanter blant 
medlemmene, og RBU ber departementet om å vurdere deltakelse fra brukersiden i disse 
fora. 
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Helse Nord RHF 
 

Side 5 

 
Sak 55-2012 Fødselsomsorgen i Helse Nord,  
 implementering av kvalitetskravene 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om fremdriftsplanen for arbeidet med 

implementering av nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg understreker viktigheten av at de nasjonale kvalitetskravene for 
fødselsomsorgen ivaretas i Helse Nords desentraliserte organisering av fødselsomsorgen.   

 
 
Sak 56-2012 Lærings- og mestringsentre – videre utvikling 
 (grunnlagsdokument), jf. brukeropplæring i mai 2012 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til forslagene i rapporten og vil understreke behovet for at 

denne delen av rehabiliteringen integreres som en fullverdig del av behandlingen.   
 
2. Regionalt brukerutvalg ber om at helseforetakene prioriterer og følger opp rapporten. 

 
3. Regionalt brukerutvalg ber om at brukermedvirkning ivaretas på alle målområdene. 
 
4. Alle pasienter og pårørende som har behov for opplæring bør ha tilbud om dette innen tre 

måneder etter utskriving. 
 

5. Regionalt brukerutvalg støtter forslaget om å etablere en forskerstilling i Helse Nord med 
regionalt ansvar for å sette fokus på pasient- og pårørendeopplæring og brukermedvirkning. 
Stillingen anbefales tilknyttet et eksisterende forskermiljø i Nord-Norge. 

 
 
Sak 57-2012 Oppnevning av fagråd innen tverrfaglig spesialisert 
 behandling for rusmiddelavhengige og psykisk  
 helsevern 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg utpeker Brynly Idar Ballari til regionalt fagråd psykisk helse for barn 

og unge i Helse Nord. 
 
2. Regionalt brukerutvalg utpeker Åse Almås Johansen til regionalt fagråd psykisk helse for 

voksne i Helse Nord. 
 

3. Regionalt brukerutvalg utpeker Asbjørn Larsen til regionalt fagråd tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) i Helse Nord. 
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Helse Nord RHF 
 

Side 6 

 
Sak 58-2012 Organisering av plastisk kirurgi i Helse Nord  
 – mandat for arbeidet 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til den framlagte prosjektbeskrivelsen med mandat. 
 
2. Regionalt brukerutvalg oppnevner Randi Persson til prosjektgruppen. 
 
 
Sak 59-2012 Regional plan for kreftomsorg i Helse Nord  
 – revidering av plan for perioden 2012-2020 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg slutter seg til den framlagte prosjektbeskrivelsen for revisjon av 

regional kreftplan. 
 
2. Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg får fullmakt til å utnevne brukerrepresentant til 

strategigruppen – etter forslag fra RBU’s medlemmer innen 27. juni 2012. 
 
 
Sak 60-2012 Strategisk kompetanseplan, fase 2 – informasjon 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalgt tar informasjonen om arbeidet med strategisk kompetanseplan fase 2 til 
orientering. 
 
 
Sak 61-2012 Invitasjon til Nasjonal nettverkskonferanse 
 revmatologisk rehabilitering,  
 den 17. og 18. september 2012 i Trondheim  
 – avklaring av deltakelse 
 
Vedtak: 
 
1. Fra Regionalt brukerutvalg deltar Mildrid Pedersen og Arnfinn Hanssen som representanter 

på Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering, den 17. og 18. september 
2012 i Trondheim. 

 
2. RHF-administrasjonen sørger for påmelding til konferansen. 
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Helse Nord RHF 
 

Side 7 

 
Sak 62-2012 Møteplan 2013 
 
Vedtak: 
 
1. Møteplanen 2013 for det Regionale brukerutvalget vedtas som følger: 
 
Dato tidspunkt møtested 
23. januar 2013 (AU) 09.00 – 12.00 Bodø (ev. pr. telefon/video) 
13. februar 2013 09.00 – 14.00 Bodø 
7. mars 2013 09.00 – 14.00 Tromsø 
10. april 2013 (AU) 09.00 – 12.00 Bodø (ev. pr. telefon/video) 
8. mai 2013 (reserve) 13.00 – 15.00 Bodø 
5. juni 2013 09.00 – 14.00 Tromsø 
21. august 2013 (AU) 09.00 – 12.00 Bodø (ev. pr. telefon/video) 
11. september 2013 09.00 – 14.00 Bodø 
16. oktober 2013 (AU) 09.00 – 12.00 Bodø (ev. pr. telefon/video) 
13. november 2013 09.00 – 14.00 Tromsø 
4. desember 2013 (AU) 09.00 – 12.00 Bodø (ev. pr. telefon/video) 
 
2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 7. – 8. mai 2013 i Bodø. 
 
 
Sak 63-2012 RBU-budsjett 2012 – oppdatert regnskap 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar regnskap januar-juni 2012 for prosjekt 203 Brukerutvalg i 
fagavdelingens budsjett til orientering. 
 
 
Sak 64-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- Styreseminar/styremøte i Helse Nord RHF, den 31. mai 2012 og 1. juni 2012: 
Informasjon 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Møteplan 2012: Bytte av møtested i september og oktober 2012. Møtested og møtedato 

opprettholdes. 
- Reiseregning og møtegodtgjørelse: Føring av skjema – kort gjennomgang 
- Fagnettverk CFS/ME: Tilbakemelding etter RBU-møte 11. mai 2012 
- Regional brukerkonferanse 2013 – program: Oppstart av arbeidet med programmet 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker  
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Helse Nord RHF 
 

Side 8 

 
 
Sak 65-2012  Referatsaker 
 
Det forelå ingen referatsaker. 
 
 
Sak 66-2012  Eventuelt 
 
Nasjonal kreftplan – utarbeidelse, oppnevning av representant til referansegruppe 
 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg får fullmakt til å utnevne representant til 
referansegruppe for arbeidet med Nasjonal kreftplan – etter forslag fra RBU’s medlemmer innen 
27. juni 2012. 
 
 
Sak 67-2012 Oppnevning av medlem til fagråd for nevrologi  
 i Helse Nord 

Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg  
til tidligere utsendt saksliste. 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg får fullmakt til å utnevne brukerrepresentant til 
regionalt fagråd for nevrologi – etter forslag fra RBU’s medlemmer innen 27. juni 2012. 
 
 
Bodø, den 13. juni 2012 
 
godkjent av Torstein Møller, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 13JUN2012 – kl. 14.15 
____________________  
Torstein Møller 
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	Det foreslås å øke investeringsplanen fra 2013-2019 med 1,0 mrd kroner i forhold til vedtatt plan. I tillegg utvides planperioden til 2020 (0,8 mrd kroner). Det betyr at det foreslås nye investeringer for 1,8 mrd kroner. Bakgrunnen for dette er oppdat...
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