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Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2012/351-21/014 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 17.4.2013 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 17. april 2013 
Møtested: Telefonmøte 
Neste møte: 8. mai 2013 – Regionalt brukerutvalg 

5. juni 2013 – Regionalt brukerutvalg 
21. august 2013 – Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Åse Almås Johansen varamedlem FFO 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette møtet i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget. 
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RBU-AU-sak 7-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 7-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 8-2013 Regionalt fagråd for intensiv og regionalt fagråd for akuttmedisin i 

Helse Nord – oppnevning av brukerrepresentant 
Sak 9-2013 SANKS, søknad om samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk 

helsevern og rus 
Sak 10-2013 Brukerpris 2013 – tildeling  

Saken behandles etter RBU-AU-sak 15-2013. 
Sak 11-2013 Etablering av et bestillarforum RHF for innføring av nye metodar i 

helsetenesta 
Sak 12-2013 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2013 – tildeling av 

midler, ankebehandling 
Sak 13-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse 

Nord 
Sak 14-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• Inneklimafagdag i Tromsø, den 13. mai 2013 – informasjon 
og avklaring av deltakelse 

 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Brukerutvalg i SANKS – spørsmål om lik behandling, 
orientering om henvendelse og styresak 

Sak 15-2013 Eventuelt 
A. Manglende utbetaling av brukertilskudd  
B. Betaling av reiseregninger m. m. til medlemmer i Regionalt 

brukerutvalg 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 
RBU-AU-sak 8-2013  Regionalt fagråd for intensiv og 

regionalt fagråd for akuttmedisin i Helse 
Nord – oppnevning av 
brukerrepresentant 

 

 
Vedtak: 

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg utsetter oppnevning av 
brukerrepresentant til regionalt fagråd for intensiv. 

 
2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg utpeker Ragnvald Mortensen (LHL 

Nordland) til regionalt fagråd for akuttmedisin. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 103



 

RBU-AU-sak 9-2013  SANKS, søknad om samisk nasjonal 
kompetansetjeneste – psykisk 
helsevern og rus 

 

 
Vedtak: 

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg støtter forslaget om utvidelse av 
SANKS’ virkeområde til også å omfatte tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige. 

 
2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg støtter en søknad om at SANKS 

videreføres som en nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og TSB for 
rusmiddelavhengige. 

 
 
RBU-AU-sak 10-2013   Brukerpris 2013 – tildeling 

Denne saken ble behandlet etter RBU-AU-sak 15-2013. 
RBU-leder Mildrid Pedersen fratrådte under 
behandling av denne saken. 
 

 
Vedtak: 

Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget innstiller Mildrid Pedersen (etter forslag 
fra Norsk Revmatikerforbund v/Randi Nilsen) til brukerpris 2013. 
 
 
RBU-AU-sak 11-2013  Etablering av et bestillarforum RHF for 

innføring av nye metodar i helsetenesta 
 

 
Vedtak: 

Arbeidsutvalet i det Regionale brukarutval tek saken til orientering. 
 
 
RBU-AU-sak 12-2013  Helse Nords tilskudd til 

brukerorganisasjoner 2013 – tildeling av 
midler, ankebehandling 

 

 
Vedtak: 

Anken tas til følge, og LMF Troms tildeles kr 15.000,- av brukermidlene 2013. 
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RBU-AU-sak 13-2013  Organisering av intensivtilbud til svært 
for tidlig nyfødte i Helse Nord 

 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg slutter seg til at intensivbehandling av svært for tidlig fødte 
nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) samles til Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø.  
 
 
RBU-AU-sak 14-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Inneklimafagdag i Tromsø, den 13. mai 2013 – informasjon og avklaring av 
deltakelse: Regionalt brukerutvalg deltar på fagdagen i Tromsø. Arbeidsutvalget 
peker ut én representant innen påmeldingsfristen 26. april 2013. 

- Omsorg21 – brukerrepresentant fra Helse Nord: Arbeidsutvalget i det Regionale 
brukerutvalg utpeker Cathrin Carlyle (brukerrepresentant på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF) til dette forumet. 

- Besøk av Stortingets helse- og omsorgskomité i Tromsø, den 15. april 2013: 
Informasjon om besøket. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- Ingen orienteringer. 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Pasientkoordinator/pasientansvarlig lege: Spørsmål fra leder av Stortingets 

helse- og omsorgskomité i forbindelse med deres besøk i Tromsø 15. april 2013. 
Saken følges opp av Helse Nord RHF. 

- Besøk av Stortingets helse- og omsorgskomité i Tromsø, den 15. april 2013: 
Informasjon om besøket. 

- Brukerutvalg i SANKS – spørsmål om lik behandling: Orientering om henvendelse 
og styresak i Helse Nord RHF, den 29. april 2013.  

 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-AU-sak 15-2013  Eventuelt  
 
A. Manglende utbetaling av brukertilskudd  
RBU-medlem Werner Johansen stilte spørsmål ad. tidspunkt for utbetaling av 
brukertilskudd i forbindelse med årets tildeling.  
 
RHF-ledelsen orienterte om status i utbetaling av årets brukertilskudd. 
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B. Betaling av reiseregninger m. m. til medlemmer i Regionalt brukerutvalg 
RBU-medlem Werner Johansen tok også opp problematikken rundt veldig sene 
utbetalinger av reiseregninger m. m. 
 

 
Vedtak: 

Helse Nord RHF vil følge begge saker opp ovenfor regnskapsavdelingen og sørge for at 
utbetalingene skjer innen rimelig tid. 
 
 
Bodø, den 17. april 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 17APR2013 – kl. 13.58 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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