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Vår ref.:     
2012/351-42/014 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 21.8.2013 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 21. august 2013 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
Neste møte: 11. september 2013 – Regionalt brukerutvalg 

16. oktober 2013 – Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
 

Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Brynly Ballari nestleder SAFO 
Werner Johansen medlem 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 i det Regionale brukerutvalg. 
 
Møtet i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg ble avholdt i etterkant av møte mellom 
representanter for pasientorganisasjonene, fylkeseldreråd i Nord-Norge og arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF. 
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RBU-AU-sak 16-2013 Prosjekt Fremtidig AMK-struktur i Helse  
 Nord – oppnevning av brukerrepresentant  
 til arbeidsgruppen 

Denne saken ble fremmet for arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg for elektronisk behandling på 
grunn av stramme tidsfrister. Vedtaket stadfestes i første 
ordinære AU-møte, den 21. august 2013.  

 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg utpeker Ernly Eriksen til arbeidsgruppen i prosjekt Fremtidig 
AMK-struktur i Helse Nord. 
 
 
RBU-AU-sak 17-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 16-2013 Prosjekt Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord – oppnevning av 

brukerrepresentant til arbeidsgruppen 
Denne saken ble fremmet for arbeidsutvalget i det Regionale 
brukerutvalg for elektronisk behandling på grunn av stramme 
tidsfrister.  
Vedtaket stadfestes i første ordinære AU-møte, den 21. august 2013. 

Sak 17-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 18-2013 Prosjekt Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord – mandat  
Sak 19-2013 Regionale fagplaner for øre-nese-hals, øye og hud – oppnevning av 

brukerrepresentanter og informasjon om arbeidet 
Sak 20-2013 Utarbeiding av retningslinjer for brukermedvirkning i forskning – 

oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppe 
Sak 21-2013 Regionalt fagråd radiologi – informasjon om arbeidet 
Sak 22-2013 Tertialrapport nr. 1-2013 
Sak 23-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• Nasjonal tenketank rehabilitering, den 30. august 2013 – 
deltakelse, informasjon 
Vedlagt oversendes program for arrangementet. 

 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
Sak 24-2013 Eventuelt 

A. Møter i Regionalt brukerutvalg, røyk- og parfymefri 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 
 



 

RBU-AU-sak 18-2013 Prosjekt Fremtidig AMK-struktur i  
 Helse Nord – mandat 
 

 
Vedtak: 

Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om 
arbeidet med Prosjekt Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord til orientering. 
 
 
RBU-AU-sak 19-2013 Regionale fagplaner for øre-nese-hals, øye 

og hud – oppnevning av 
brukerrepresentanter og informasjon om 
arbeidet 

 

 
Vedtak: 

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg slutter seg til de fremlagte forslagene 
til mandat og informasjonen om arbeidet med regionale fagplaner for hud, øye og 
øre-nese-hals (ØNH) fagene i Helse Nord til orientering. 

 
2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg vil understreke at likeverdig 

tilgjengelighet til tjenester og mål om korte ventetider i tråd med god medisinsk 
praksis bør være målsetting for arbeidet. 

 
3. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg utpeker Sissel B. Jenssen til 

representant i prosjektgruppen for regional plan for hudfaget i Helse Nord.  Ernly 
Eriksen oppnevnes som kontaktperson for brukerrepresentanten.   

 
4. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg utpeker Liv Therese Larsen til 

representant i prosjektgruppen for regional plan for øyefaget i Helse Nord. 
 
5. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg utpeker Harry Nøstvik til representant 

i prosjektgruppen for regional plan for ØNH-faget i Helse Nord. 
 
 
RBU-AU-sak 20-2013  Utarbeiding av retningslinjer for 

brukermedvirkning i forskning – 
oppnevning av brukerrepresentant til 
arbeidsgruppe 

 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg utpeker Mildrid Pedersen til arbeidsgruppen for utarbeiding av 
retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. 
 
 



 

RBU-AU-sak 21-2013 Regionalt fagråd radiologi – informasjon 
om arbeidet 

 

 
Vedtak: 

Informasjonen om arbeidet i fagråd for radiologi tas til orientering. 
 
 
RBU-AU-sak 22-2013  Tertialrapport nr. 1-2013 
 

 
Vedtak: 

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar tertialrapport nr. 1-2013 til 
orientering. 

 
2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg er fornøyd med Helse Nord RHFs 

sterkere fokus på tiltakene som skal forbedre foretaksgruppens resultater på 
nasjonale kvalitetsindikatorene. 

 
 
RBU-AU-sak 23-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Nasjonal tenketank rehabilitering, den 30. august 2013 – deltakelse RBU-leder, 
informasjon 
Program for arrangementet var oversendt med sakspapirene. 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 20. juni 2013 – informasjon  
- Pasientsikkerhetskonferanse 2013, 18. – 19. september 2013, deltakelse fra Regionalt 

brukerutvalg ble avklart. RBU-leder og -nestleder deltar. 
- Brukerrepresentasjon i pasientsikkerhetskampanjen – henvendelse til 

Pasientsikkerhetskampanjens sekretariat. Brevet legges frem som referatsak i neste 
RBU-møte. 

- Mediaoppslag ad. pasient i Finnmark som fikk overprøvd legens vurdering av 
pasientreisekontoret med hensyn til valg av transportmiddel: Saken settes opp til 
neste RBU-møte på generelt grunnlag. 

- Henvendelse fra LHL Nordland ad. behandlingstilbud. RBU-leder sender brevet til 
RHF-administrasjonen. Saken settes opp til neste RBU-møte. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- Strategisk kompetanseplan, fase 2 – prosjekt om oppgaveglidning: Informasjon 
- Styremøte i Pasientreiser ANS: Informasjon 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Utvikling av spesialisthelsetjenestetilbud i Alta: Informasjon om status i arbeidet 

 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering.  



 

RBU-AU-sak 24-2013  Eventuelt  
 
A. Møter i Regionalt brukerutvalg, røyk- og parfymefri 
Leder i Regionalt brukerutvalg fremmet forslag om å gjennomføre fremtidige møter i 
regi av Regionalt brukerutvalg røyk- og parfymefri, slik at alle deltakerne kan 
gjennomføre møtene uten helsemessige plager. 
 

 
Vedtak: 

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg foreslår at alle fremtidige møter i regi 
av Regionalt brukerutvalg avholdes røyk- og parfymefri. 

 
2. Det må sikres at denne informasjonen går ut sammen med invitasjonen til slike 

arrangement. 
 
 
Bodø, den 21. august 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 21AUG2013 – kl. 15.00 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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