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Vår ref.:     
2012/351-14/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 13.3.2013 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 13. mars 2013 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
Neste møte: 17. april 2013 – arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg 

8. mai 2013 – Regionalt brukerutvalg (reserve) 
 

Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Liv Therese Larsen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Brynly Idar Ballari medlem Fylkeseldrerådene 
Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Knut Tjeldnes seksjonsleder Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Trine Krane varamedlem – kunne ikke 

stille som varamedlem 
SAFO 

May Anne Brand medlem  
Det lyktes ikke å innkalle 
varamedlem. 

Fylkeseldrerådene 

 
I starten av møtet ble det avholdt ett minutts stillhet til minne om RBUs nestleder Torstein 
Møller som gikk bort 18. februar 2013.   
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RBU-sak 16-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 16-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 17-2013 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. 

februar 2013 
Sak 18-2013 Årlig melding 2012 
Sak 19-2013 Regionalt fagråd for geriatri i Helse Nord – oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 20-2013 Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern 

i Helse Nord, tiltaksplan 2012-2015, oppfølging av RBU-sak 31-2012 
Sak 21-2013 Ventetider for hørselshemmede, oppfølging av RBU-sak 22-2012 
Sak 22-2013 Forenklet oppgjørsordning pasientreiser 
Sak 23-2013 Regional inntektsfordelingsmodell Helse Nord, revisjon 
Sak 24-2013 Universell tilgjenglighet i Helse Nord – orientering om status 
Sak 25-2013 Strategi i Helse Nord, revidert 
Sak 26-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• e-post fra Kunnskapssenteret av 4. mars 2013 ad. 
brukermedvirkning i forskning, invitasjon til workshop 27. – 
31. mai 2013 på Holmsbu 

 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker  
 5. Strategisk kompetanseplan, fase 2 – orientering om arbeidet 
Sak 27-2013 Referatsaker 
 1. Brev fra Regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst RHF av 18. 

februar 2013 ad. Brukerepresentanter til utvalg for vurdering av 
kravspesifikasjon i evaluering av SMIL prosjektet, jf. RBU-sak 7-
2013 

 2. Referat fra møte i brukerpanelet i Pasientreiser ANS, den 20. 
februar 2013 

Sak 28-2013 Eventuelt 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
RBU-sak 17-2013  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 13. februar 2013 
 

 
Vedtak 

Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 13. februar 2013 godkjennes.  
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
21. mars 2013 - sakspapirer

side 111



 

RBU-sak 18-2013 Årlig melding 2012 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt Brukerutvalg viser til årlig melding for 2012 og tar informasjon i saken til 
orientering. 

  
2. RBU viser til at det fortsatt er lange ventetider i Helse Nord, og ber om at arbeidet 

med å redusere ventetider intensiveres.     
 

3. RBU vil fremheve den gode jobben som er satt i gang i regionen med hensyn til 
prosjektet for å redusere ventetider og fristbrudd.  

 
4. RBU vil spesielt påpeke viktigheten av at epikriser sendes innen syv dager slik 

kravet i oppdragsdokumentet tilsier. 
 

5. Det er gledelig at samhandlingsavtalene med kommunene er på plass. RBU vil 
understreke behovet for at innholdet i tjenestene utvikles videre i samarbeid med 
kommunene. 

 
 
RBU-sak 19-2013 Regionalt fagråd for geriatri i Helse Nord  
 – oppnevning av brukerrepresentant 
 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg utpeker Aud Fyhn til regionalt fagråd for geriatri frem til 31. 
desember 2014. 
 
 
RBU-sak 20-2013 Regional plan for redusert og riktig bruk av 

tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, 
tiltaksplan 2012-2015, oppfølging av RBU-sak 
31-2012 

 

 
Vedtak: 

1. Regional brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med redusert og riktig bruk 
av tvang i psykisk helsevern til orientering. 

 
2. RBU vil påpeke viktigheten av samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten ovenfor denne pasientgruppen for å redusere bruken av 
tvang og bedre oppfølgingen av pasientene. 
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RBU-sak 21-2013 Ventetider for hørselshemmede,  
 oppfølging av RBU-sak 22-2012 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om ventetider for hørselshemmede til 
orientering. 

 
2. RBU ber om at Helse Nord RHF følger ventetidene for dette fagområdet tett opp. 
 
3. RBU vil understreke at audiografkapasiteten må økes og at servicen på 

hørselssentralene og lærings- og mestringssentrene må sikre at brukerne får det 
tilbudet de har krav på. 

 
4. RBU ber Helse Nord RHF vurdere å sikre at avtalespesialister i øre-nese-hals har 

audiografer knyttet til sin praksis for å ivareta behovet for opplæring og 
rehabilitering. 

 
 
RBU-sak 22-2013 Forenklet oppgjørsordning pasientreiser 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om prosjekt forenklet oppgjørsordning 
pasientreiser til orientering. 

 
2. Regionalt brukerutvalg vil understreke behovet for å forenkle ordningen slik at 

pasientens funksjonsnivå i minst mulig grad påvirker evnen til å få oppfylt 
rettigheter til dekning av utgifter. 

 
 
RBU-sak 23-2013 Regional inntektsfordelingsmodell 
 Helse Nord, revisjon 
 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med revisjon av den regionale 
inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord til orientering. 
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RBU-sak 24-2013 Universell tilgjenglighet i Helse Nord  
 – orientering om status 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om universell tilgjenglighet i Helse Nord 
til orientering, men savner en nærmere beskrivelse av hva universell utforming for 
alle innebærer. 

 
2. Regionalt brukerutvalg vil særlig understreke nødvendigheten av at det 

gjennomføres tiltak som gjør tilgjengeligheten best mulig i ombyggings- og 
renoveringsprosjekter, spesielt med hensyn til pasientgrupper med sansetap.   

 
3. I tillegg påpekes behovet for å gjennomføre ombygging og nybygg etter utvidede 

utformingskrav slik det fremgår av veilederen Bra for alle som går noe lengre på 
enkelte områder i forhold til standardkravene for universell utforming. 

 
4. RBU ber om at Helse Nord RHF registrerer status på universell tilgjengelighet i 

eksisterende byggmasse i foretaksgruppen for å kunne gjøre de enkle tiltakene 
fortløpende.  

 
5. Brukere og deres representanter med kompetanse innen universell tilgjengelighet 

for alle, må inviteres inn i arbeidet med planlegging av ombygging og nybygg. 
 
 
RBU-sak 25-2013 Strategi i Helse Nord, revidert 
 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg tar høringsnotat om forslag til revidert strategi til orientering.  
 
 
RBU-sak 26-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- e-post fra Kunnskapssenteret av 4. mars 2013 ad. brukermedvirkning i forskning, 
invitasjon til workshop 27. – 31. mai 2013 på Holmsbu: Harry Nøstvik deltar på 
workshopen. 

- E-post fra Norsk Sykepleierforbund ad. seminar 11. april 2013 og deltakelse fra 
RBU, jf. RBU-sak 13-2013 Orienteringssaker: RBU-leder har bekreftet deltakelse 
fra RBU. Brynly Ballari deltar på konferansen. 

- Oppnevning av medlemmer til fagråd for lungemedisin i Helse Nord, henvendelse 
fra LHL om saksbehandling: RHF-ledelsen orienterte om saksbehandlingen. 
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- Nasjonal kreftplan – utarbeidelse, henvendelse fra Britt S. Ilguth ad. dekning av 
kostnader for siste samling i referansegruppen. Helse Nord RHF dekker 
utgiftene for deltakelse i dette møtet. I tillegg sjekker RHF-administrasjonen 
invitasjon til møte i den regionale gruppen som jobber med revidering av 
regional plan for kreftplan i Helse Nord.  

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Åse Almås Johansen: Møte i regionalt fagråd psykisk helse for 

voksne i Helse Nord, informasjon. 
- RBU-medlem Brynly Ballari: Møte i regionalt fagråd psykisk helse for barn og 

unge i Helse Nord, informasjon. 
- RBU-medlem Werner Johansen: Møte i brukerpanelet til Pasientreiser ANS og 

styremøte i Helse Nord RHF, den 27. februar 2013, informasjon.   
- RBU-medlem Liv Therese Larsen: Møte i regionalt fagråd for gynekologi og 

fødselshjelp, informasjon. 
- RBU-medlem Harry Nøstvik: Møte i regionalt fagråd for rehabilitering, 

informasjon. 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Nye avtaler om rusbehandling – resultat av anskaffelsen 
o RBU-medlem Brynly Ballari stilte spørsmål ad. Finnmarkskollektivet. 
o RHF-ledelsen orienterte om anskaffelsen, kriterier og resultatet. 

- Oppnevning av brukerrepresentant til styret i Pasientreiser ANS:  
o Werner Johansen oppnevnes som observatør til styret i Pasientreiser ANS fra 

det regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF.  
o Som varamedlem oppnevnes Mildrid Pedersen.  

- Møteplan 2013: AU-møte i april 2013 avholdes 17. april 2013 – kl. 12.30. 
- Regional brukerkonferanse 7. – 8. mai 2013, informasjon om programmet og 

brukerprisen 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker  
5. Strategisk kompetanseplan, fase 2 – orientering om arbeidet 
 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 27-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst RHF av 18. februar 2013 ad. 

Brukerepresentanter til utvalg for vurdering av kravspesifikasjon i evaluering av 
SMIL prosjektet, jf. RBU-sak 7-2013 

2. Referat fra møte i brukerpanelet i Pasientreiser ANS, den 20. februar 2013 
 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
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RBU-sak 28-2013  Eventuelt 
   Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 13. mars 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 13MAR2013 – kl. 15.05 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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