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

Sted/Dato: 
Bodø, 13.2.2013 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 13. februar 2013 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
Neste møte: 7. mars 2013 – Regionalt brukerutvalg 

10. april 2013 – arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
 

Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Herbjørn Henriksen varamedlem  

– møter for Åse Almås Johansen 
FFO 

Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Knut Tjeldnes seksjonsleder Helse Nord RHF 
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Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Torstein Møller nestleder 

Vararepresentant var innkalt, men 
kunne ikke møte på grunn av sykt 
barn. 

SAFO 

Liv Therese Larsen medlem 
Varamedlem Unni Salamonsen måtte 
melde forfall på kort varsel på grunn 
av tåke på flyplassen. 

FFO 

Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem 

Det har ikke lyktes å innkalle 
vararepresentant. 

FFO 

Werner Johansen medlem 
Det har ikke lyktes å innkalle 
vararepresentant. 

FFO 

Brynly Idar Ballari medlem 
Meldte forfall på kort varsel. 

Fylkeseldrerådene 

  



 

RBU-sak 1-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 1-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2013 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 26. 

november 2012 og møte i arbeidsutvalget i det Regionale 
brukerutvalget 11. desember 2012 og 24. januar 2013 

Sak 3-2013 Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg og  
referansegrupper m. m. 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 4-2013 Regionalt fagråd lungemedisin i Helse Nord RHF  
– oppnevning av brukerrepresentant 

Sak 5-2013 Regionalt fagråd nyremedisin i Helse Nord RHF  
– oppnevning av brukerrepresentant 

Sak 6-2013 Regionalt fagråd rehabilitering i Helse Nord RHF  
– oppnevning av brukerrepresentant 

Sak 7-2013 Utvalg for vurdering av kravspesifikasjon i evaluering  
av SMIL-prosjektet – oppevning 

Sak 8-2013 Plan for rehabilitering, revisjon 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 9-2013 Tilgang til opplysninger mellom somatisk og psykiatrisk fagområde i 
EPJ1

Sak 10-2013 
 

Reduksjon av fristbrudd – orientering om status i arbeidet, 
oppfølging av RBU-AU-sak 16-2012 

Sak 11-2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 – Regionalt brukerutvalg 
Sak 12-2013 Brukerkonferanse 2013 – program  
Sak 13-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker  
 5. Etablering av felles RHF-virksomhet – Helsetjenestens 

Driftsorganisasjon HF  
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5, første ledd.  

Sak 14-2013 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i brukerpanelet for Pasientreiser ANS, den 28. 

november 2012 
 2. Referat fra møte i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF, 

den 30. oktober 2012 
 3. Referat fra møte i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF, 

den 30. november 2012 
 4. Referat fra møte i brukerutvalget for Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF, den 22. november 2012 
 5. Referat fra møte i brukerutvalget for Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF, den 6. desember 2012 
 

                                                        
1 EPJ: Elektronisk pasientjournal 



 

 6. Brev fra LHL av 12. desember 2013 ad. informasjon om fritt 
sykehusvalg 

 7. Brev fra Anna Hultgren Olsen av 4. februar 2013 ad. 
Bekymringsmelding/klage angående fødeavdelingen på 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 

Sak 15-2013 Eventuelt 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
RBU-sak 2-2013  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt  
 brukerutvalg 26. november 2012 og møte i  
 arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget  
 11. desember 2012 og 24. januar 2013 
 

 
Vedtak 

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 26. november 2012 og møte i 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget 11. desember 2012 og 24. januar 2013 
godkjennes.  
 
 
RBU-sak 3-2013 Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg og  
 referansegrupper m. m. 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar samlet oversikt over hvilke brukerrepresentanter som er 
oppnevnt til ulike råd og utvalg til orientering. 

 
2. RBU anmodes om å utnevne representant til regionalt fagråd for geriatri og til 

arbeidsgruppen for revisjon av handlingsplan for geriatri. Utnevning skjer i neste 
møte.   

 
3. Regionalt brukerutvalg stadfester oppevningen av Beate Kristoffersen som 

brukerrepresentant i det regionale fagnettverk for CFS/ME.  
 
4. Det vises til RBU-sak 95-2012Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg, fagråd m. m. 

– informasjonsflyt, vedtakets punkt 2 om oppnevning av kontaktpersoner for 
brukerrepresentanter som ikke er medlemmer av Regionalt brukerutvalg. Denne 
oppnevningen skjer i et senere RBU-møte. 

 



 

RBU-sak 4-2013 Regionalt fagråd lungemedisin i Helse Nord 
RHF – oppnevning av brukerrepresentant 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg utpeker Nina Danielsen, Kirkenes (Norges Astma- og 
allergiforbund) til regionalt fagråd for lungemedisin. 

 
2. RBU-medlem Mildrid Pedersen oppnevnes som kontaktperson i Regionalt 

brukerutvalg for brukerrepresentanten. 
 
 
RBU-sak 5-2013 Regionalt fagråd nyremedisin i Helse Nord 

RHF – oppnevning av brukerrepresentant 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg utpeker Per Nordnes, Rognan/Saltdal (Landsforeningen for 
Nyrepasienter og transplanterte) til regionalt fagråd i nyremedisin. 

 
2. RBU-medlem May Anne Brand oppnevnes som kontaktperson i Regionalt 

brukerutvalg for brukerrepresentanten. 
 
 
RBU-sak 6-2013 Regionalt fagråd rehabilitering i Helse Nord 

RHF – oppnevning av brukerrepresentant 
 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg utpeker Harry Nøstvik til regionalt fagråd for rehabilitering. Som 
vararepresentant velges Werner Johansen. 
 
Vedtatt mot to stemmer. 
 
 
RBU-sak 7-2013 Utvalg for vurdering av kravspesifikasjon i 

evaluering av SMIL-prosjektet – oppnevning 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg foreslår May Anne Brand som kandidat til utvalget for 
vurdering av kravspesifikasjon i evaluering av SMIL-prosjektet. 

 
2. RBU-leder Mildrid Pedersen tar kontakt med brukerutvalgets ledere i de øvrige 

regionale helseforetak for å utpeke én eller to representanter til referansegruppen.  
 
 



 

RBU-sak 8-2013 Plan for rehabilitering, revisjon 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 slik 
den nå foreligger under forutsetning av at de pasientgruppene som ikke er nevnt i 
planen tas med i det videre arbeidet (f. eks. pasienter med sansetap).  

 
2. RBU vil påpeke mangelen på brukermedvirkning i prosessen og ber om at forslagene 

fra dialogmøte, den 8. februar 2013 vurderes tatt inn i handlingsplanen. 
 
3. RBU vil videre påpeke at kommunehelsetjenesten ikke var representert i prosessen, 

og at samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten ikke er ivaretatt på 
en god måte. 

 
4. RBU ber om at det inviteres til et møte mellom brukergrupper, fagfolk og 

leverandører av private rehabiliteringstjenester i forkant av neste anskaffelse i 2014 
for avklare forventninger til leveranser fra en moderne rehabiliteringsinstitusjon. 

 
 
RBU-sak 9-2013 Tilgang til opplysninger mellom somatisk og 

psykiatrisk fagområde i EPJ 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg viser til notatet og vil sterkt understreke prinsippet om at 
ansatte bare skal gis tilgang til journalopplysninger, når medarbeideren har et 
engasjement i arbeidet med den enkelte pasient. 

 
2. Regionalt brukerutvalg forutsetter at det finnes kontroll- og sporingssystemer med 

oversikt over hvem som har hatt tilgang til journalopplysninger.  
 

3. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til konklusjonen i notat av 19. november 
2012 fra HOS-prosjektet. 

 
 
RBU-sak 10-2013 Reduksjon av fristbrudd – orientering om 

status i arbeidet, oppfølging av RBU-AU-sak 
16-2012 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om utviklingen i ventetider og fristbrudd 
til orientering. 
 
 



 

2. RBU støtter gjennomføring av tiltak som fører til en bedre oppmøtefrekvens.  
 

3. RBU vil understreke behovet for at pasienter får kontroll på faglig riktig nivå, og at 
pasientene, så snart det er faglig god praksis, bør få sine kontroller i 
kommunehelsetjenesten.  

 
 
RBU-sak 11-2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 
 – Regionalt brukerutvalg 
 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg tar informasjon om regnskap 2012 og budsjett 2013 til 
orientering. 
 
 
RBU-sak 12-2013 Brukerkonferanse 2013 – program 
 

 
Vedtak: 

RHF-administrasjonen ferdigstiller programmet i samarbeid med RBU-leder i tråd med 
dagens diskusjon og innspill.  
 
 
RBU-sak 13-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 19. desember2012: Informasjon om RBU-leders 
innlegg – brukerutvalgets time. 

- R-FAAT, styringsgruppemøte i Tromsø, den 20. desember 2012: Informasjon 
- Styremøte i Helse Nord RHF, den 9. januar 2013: Behandling av styresak om 

anskaffelse pasienttransport landeveis. 
- Strategi- og tiltaksplan for brukermedvirkning, siste møte i arbeidsgruppen, den 

20. januar 2013: Informasjon om status i arbeidet. 
- Møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 24. januar 2013: 

Informasjon om saker som ble behandlet, jf. protokoll fra møtet. 
- Årsrapport 2012 fra Regionalt brukerutvalg: RBU-leder ber om innspill til 

årsrapporten. 
- E-post fra Norsk Sykepleierforbund ad. seminar 11. april 2013 og deltakelse fra 

RBU: RBU-leder har bekreftet deltakelse fra RBU. RBU-leder avklarer nærmere 
hvem som møter. 

- Styremøte i Helse Nord RHF og foretaksmøter med HF-ene, den 6. februar 2013: 
Informasjon om sakene som ble behandlet. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
Ingen informasjon ble gitt. 



 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Anskaffelse av spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB): Informasjon 

om anskaffelsen og inngåelse av avtaler. 
- Anskaffelse av private rehabiliteringstjenester i 2014: Informasjon 
- Sykehustalen til statsråd Jonas Gahr Støre, den 30. januar 2013: Informasjon. 

Talen er lagt ut her: 
- Brukermedvirkning i Helse Nord RHF: Informasjon 

Sykehustale - statsråd Støre  

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker  
5. Etablering av felles RHF-virksomhet – Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF  

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5, første ledd. 
 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 14-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i brukerpanelet for Pasientreiser ANS, den 28. november 2012 
2. Referat fra møte i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF, den 30. oktober 2012 
3. Referat fra møte i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF, den 30. november 

2012 
4. Referat fra møte i brukerutvalget for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 22. 

november 2012 
5. Referat fra møte i brukerutvalget for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 6. 

desember 2012 
6. Brev fra LHL av 12. desember 2013 ad. informasjon om fritt sykehusvalg 
7. Brev fra Anna Hultgren Olsen av 4. februar 2013 ad. Bekymringsmelding/klage 

angående fødeavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 
 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
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RBU-sak 15-2013  Eventuelt 
 
Regionalt brukerutvalg diskuterte behovet for å få frem de positive sidene ved 
spesialisthelsetjenesten. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 13FEB2013 – kl. 14.45 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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