
 

 
 

Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-77/012         Bodø, 24.10.2012 
 

Styresak 126-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 23. oktober 2012 

    Kopi av protokollen var ettersendt. 
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Postadresse: 
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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 

 

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2012/3-55/014 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 23.10.2012 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 23. oktober 2012 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
Neste møte: 26. november 2012 – Regionalt brukerutvalg 

11. desember 2012 – Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg 
 

Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Torstein Møller nestleder SAFO 
Unni Elise Salamonsen varamedlem – møter for 

Harry Nøstvik 
FFO 

Liv Therese Larsen medlem FFO 
Bjørn Helge Hansen varamedlem – møter for 

Åse Almås Johansen 
FFO 

Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 
Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF 
Anca Heyd med. rådgiver Helse Nord RHF 
Arnborg Ramsvik rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Åse Almås 
Johansen 

medlem FFO 

Brynly Idar 
Ballari 

medlem 
Det var ikke mulig å innkalle varamedlem på grunn av 
for kort tid før møtestart. 

Fylkeseldrerådene 
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Sak 78-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 78-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 79-2012 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. 

september 2012 og protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 
Regionale brukerutvalg, den 10. oktober 2012 

Sak 80-2012 Midlertidig oppdragsdokument 2013 til helseforetakene 
Sak 81-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Sak 82-2012 Tertialrapport nr. 2-2012 
Sak 83-2012 Strategi i Helse Nord – revidering 
Sak 84-2012 Implementering av nasjonale krav i fødselsomsorgen – regional 

handlingsplan, høring 
Sak 85-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen– muntlig 

• Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste 
for leger – høring, jf. styresak 108-2012 

• Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord 
• Samhandlingsreform 
• Brukerkonferanse 2013 – avklaring av aktuelle temaer 
• Møte mellom Regionalt brukerutvalg og lederne av 

helseforetakenes brukerutvalg, den 27. november 2012 – 
endring av møtedato 

 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 
styresaker 

Sak 86-2012 Referatsaker 
 1. Møtereferat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF, den 12. september 2012 
 2. Pasientkonferansen 2012 – presentasjoner  

Presentasjonene er lagt ut på internett – se: 
http://pasientsikkerhetskonferansen.no/?page_id=1096 

Sak 87-2012 Eventuelt 
A. Sommerstengte fødestuer – konsekvenser  

Sak 88-2012 Regionalt fagråd radiologi i Helse Nord RHF – oppnevning av 
brukerrepresentant 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
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Sak 79-2012  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt  
 brukerutvalg, den 19. september 2012 og protokoll  
 fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale  
 brukerutvalg, den 10. oktober 2012 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 19. september 2012 og protokoll 
fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 10. oktober 2012 
godkjennes.  
 
 
Sak 80-2012 Midlertidig oppdragsdokument 2013 til  
 helseforetakene 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg viser til Midlertidig oppdragsdokument 2013 og vil 

understreke at oppnåelse av de mål som kvalitetsindikatorene stiller, er viktige 
bidrag for at pasientene i Helse Nord skal ha en helsetjeneste som er likeverdig med 
resten av landet.  

 
2. Det er fortsatt uakseptabelt mange pasientskader og uheldige hendelser i 

sykehusene. Regionalt brukerutvalg vil poengtere at det gir pasientene dårligere 
resultater enn nødvendig og negative erfaringer som også skader helsetjenestens 
omdømme. Regionalt brukerutvalg vil understreke at det positive arbeidet som er i 
gang må fortsette og gis forsterket kraft i alle helseforetak. 

 
3. Kommunikasjon mellom fagfolk og pasienter er et viktig element i 

behandlingssituasjonen, og vi ser ofte at det er et av de forhold som svikter, når vi 
får uheldige hendelser og klagesaker. RBU vil oppfordre helseforetakene til raskt å 
følge opp situasjoner overfor pasientene, der kommunikasjonsproblemer avdekkes. 
RBU vil foreslå at det gjennomføres forsøk med kurs for behandlingspersonell for å 
styrke kommunikasjonsferdighetene. 
 

4. Regionalt brukerutvalg vil understreke betydningen av at samhandlingsreformen 
blir en innholdsreform, og at dette forutsetter en sterk satsing på forbedring av 
tiltakskjeden bl. a. til skrøpelige eldre, kronisk syke og pasienter med 
rehabiliteringsbehov. 

 
5. Regionalt brukerutvalg vil be om at helseforetakene i 2013 prioriterer 

brukermedvirkning og inkluderer brukerne i pasientforløpsarbeidet. 
 

Strategi- og tiltaksplan for brukermedvirkning som for tiden utarbeides i samarbeid 
med helseforetakene og brukerutvalgene settes opp som orienteringssak i RBU-
møte i november 2012.  
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6. Regionalt brukerutvalg vil videre understreke at kvalitetsarbeid og internkontroll 
skal være høyt prioriterte områder også i 2013. Arbeidet må ha et langsiktig 
perspektiv.   

 
 
Sak 81-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om forslag til budsjett 2013 for foretaksgruppen 

til orientering. 
 
2. RBU vil understreke behovet for at nødvendige ressurser settes inn for å styrke arbeidet 

med kvalitet og pasientsikkerhet i helseforetakene. 
 
3. RBU vil poengtere at brukerutvalgene i helseforetakene må gis likeverdige muligheter til 

å drive sitt arbeid og derfor må det avsettes nødvendige ressurser i alle helseforetak til å 
ivareta dette.  

 
4. Brukerutvalgene i helseforetakene oppfordres til å bidra med sin kompetanse for å 

påvirke budsjettarbeidet og prioriteringene i det enkelte helseforetak. 
 
 
Sak 82-2012 Tertialrapport nr. 2-2012 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg understreker at Helse Nords målsetting er å unngå 

fristbrudd. Det forutsettes at arbeidet med å redusere antall fristbrudd for å gi 
pasienter et likeverdig behandlingstilbud, forsterkes. Fleksibilitet i bruk av egen 
kapasitet, bruk av avtalespesialister, sykehus i andre regioner og kjøp fra private 
sykehus må vurderes. 

 
2. RBU ser med bekymring på at den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern 

for barn og unge (PHBU) samlet sett har gått ned i Helse Nord. RBU ber Helse Nord 
om å satse sterkere på dette området for å øke den samlede aktiviteten. 

 
3. Regionalt brukerutvalg er enig om at det er behov for ytterligere opptrapping av 

gjennomføringsgraden på omstillings- og forbedringsprogrammene.  
 
 
Sak 83-2012 Strategi i Helse Nord – revidering 
 
Vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med revidering av strategien til 
orientering. 
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Sak 84-2012 Implementering av nasjonale krav i  
 fødselsomsorgen – regional handlingsplan, høring 
 
Vedtak: 
 
1. Planen Implementering av nasjonale krav til fødselsomsorgen – regional 

handlingsplan tas til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg vil understreke at organiseringen av fødselsomsorgen i 

Helse Nord må sikre at nasjonale kvalitetskrav kan ivaretas, samtidig som den 
desentraliserte strukturen opprettholdes. 

 
3. Det vises til nødvendigheten av å følge opp tiltaksplanen og evalueringer underveis, 

evt. i form av risiko- og sårbarhetsanalyser. 
 
 
Sak 85-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og underliggende helseforetak, 
jf. styresak 21-2012 i Helse Nord RHF: Det ble presisert at fastsatt godtgjørelse 
dekker ordinære og ekstraordinære møter. Spørsmålet om 
møtegodtgjørelse/honorar til andre enn RBU-medlemmer som er oppnevnt til 
forskjellige råd/grupper, tas opp i forbindelse med den planlagte styresaken om 
felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste m. m. 

• Pasientsikkerhetskonferanse 26. – 27. september 2012: Informasjon. Her vises til 
sak 86-2012/2 Referatsaker, Pasientkonferansen 2012 – presentasjoner.  

• Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. september 2012: Informasjon 
• Høringsmøte i Helsedirektoratet om Nasjonal strategi for kreftområdet, den 17. 

oktober 2012: Informasjon om høringen og mulighet for å gi innspill 
• RBU-ledermøte 16. oktober 2012: Gjennomgang av oppdragsdokument m. m. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
• Regional rehabiliteringskonferanse 17. – 18. oktober 2012: Informasjon v/medlem 

Werner Johansen 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Forslag om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven – høringsfrist 16. januar 
2013. Behandles i RBU-AU-møte 11. desember 2012. 

• Besøk av statsråd Jonas Gahr Støre, den 29. oktober 2012: Informasjon 
• Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger – høring, jf. 

styresak 108-2012 
• Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord: Informasjon 
• Samhandlingsreform: Informasjon om status i arbeidet. 
• Brukerkonferanse 2013 – avklaring av aktuelle temaer tas i neste RBU-møte i 

november 2012. 
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• Møte mellom Regionalt brukerutvalg og lederne av helseforetakenes brukerutvalg, 
den 27. november 2012 – endring av møtedato 

• MS-senter Hakadal: Informasjon om det planlagte møte med senteret. 
• Høringssaker i Helse Nord RHF: Informasjon om håndtering av høringssaker i 

Regionalt brukerutvalg 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker  
 
Vedtak: 
 
1. Framlagte saker tas til orientering.  
 
2. I sak 85-2012/3, kulepunkt 3 Informasjon fra RHF-ledelsen ad. forslag om 

forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger – høring vedtok Regionalt 
brukerutvalg følgende:  

 
Regionalt brukerutvalg ser med bekymring på de foreslåtte endringene i 
turnustjenesten og frykter at det vil gå ut over legetjenesten i utkantstrøkene i 
Norge. 

 
 
Sak 86-2012  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Møtereferat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 

12. september 2012 
2. Pasientkonferansen 2012 – presentasjoner  

Presentasjonene er lagt ut på internett – se: 
http://pasientsikkerhetskonferansen.no/?page_id=1096 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Sak 87-2012  Eventuelt 
 
A. Sommerstengte fødestuer – konsekvenser  
RBU-medlem May Anne Brand stilte spørsmål rundt konsekvenser av sommerstengte 
fødestuer. RHF-ledelsen redegjorde for bakgrunnen for sommerstenging og 
organiseringen av dette. 
 
Vedtak: 
 
Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
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Sak 88-2012 Regionalt fagråd radiologi i Helse Nord RHF  
 – oppnevning av brukerrepresentant 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes til møte i Regionalt brukerutvalg, den 26. november 2012.  
 
 
Bodø, den 23. oktober 2012 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 23OKT2012 – kl. 17.00 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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