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Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 11. september 2013 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
Neste møte: 16. oktober 2013 – møte i arbeidsutvalget i RBU 

13. november 2013 – møte i Regionalt brukerutvalg 
 

Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Brynly Idar Ballari nestleder Fylkeseldrerådene 
Bjørn Helge Hansen varamedlem – møter for Harry Nøstvik FFO 
Liv Therese Larsen medlem FFO 
Bjørg Molander varamedlem – møter for Åse Almås 

Johansen 
FFO 

Ernly Eriksen medlem  SAFO 
Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF 
Knut Tjeldnes seksjonsleder Helse Nord RHF 

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

Det lyktes ikke å innkalle 
vararepresentant for RBU-medlemmet. 

FFO 

Arnfinn Hanssen medlem 
Det lyktes ikke å innkalle 
vararepresentant for RBU-medlemmet. 

FFO 
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RBU-sak 53-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 53-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 54-2013 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 5. juni 

2013 og møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 21. 
august 2013 

Sak 55-2013 Private rehabiliteringsinstitusjonene, nye avtaler fra 1. januar 2015 – 
innspill til det faglige grunnlaget for kravspesifikasjonen 

Sak 56-2013 Pasientreisekontorenes vurderinger med hensyn til valg av 
transportmiddel, oppfølging av RBU-AU-sak 23-2013/1 
Orienteringssaker, RBU-leders muntlige orienteringer til RBU-AU, 5. 
strekpunkt 

Sak 57-2013 Henvendelse fra LHL Nordland ad. behandlingstilbud, oppfølging av 
RBU-AU-sak 23-2013/1 Orienteringssaker, RBU-leders muntlige 
orienteringer til RBU-AU, siste strekpunkt 

Sak 58-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Regional Brukerkonferanse 2014, aktuelle temaer 
• Brukeropplæring 2014 
• Felles møte med arbeidsutvalget i RBU og 

brukerorganisasjoner, den 21. august 2013 – informasjon  
• Tilskudd til brukerorganisasjoner – kriterier for tildeling 

 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 
styresaker 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 59-2013 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i styret i Helseforetakene senter for 

pasientreiser ANS, den 17. juni 2013 
 2. Uttalelse fra Narvik Eldrerådsmøte, den 17. juni 2013 om nye 

Narvik sykehus 
 3. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF, 

den 27. mai 2013 
 4. E-post med vedlegg fra Fellesaksjonen for medisinfrie 

behandlingsforløp i psykiske helsetjenester av 30. mai 2013 ad. 
krav om opprettelse av medisinfrie enheter i alle landets 
helseforetak 

 5. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, den 13. juni 2013 

 6. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, den 29. mai 2013 

 7. Referat fra møte i Nasjonalt RBU-nettverk for ledere, nestledere 
og sekretærer, den 29. og 30. mai 2013 

 



 

 8. Brev fra Nasjonalt RBU-nettverk for ledere og nestledere til 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten av 21. august 2013 
ad. brukerrepresentasjon i pasientsikkerhetskampanjen, jf. RBU-
AU-sak 23-2013/1 Orienteringssaker, RBU-leders muntlige 
orienteringer til RBU-AU, 4. strekpunkt 

Sak 60-2013 Eventuelt 
A. Gjestedialyse i Helse Nord 

 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 
RBU-sak 54-2013  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 5. juni 2013 og møte i 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
21. august 2013 

 

 
Vedtak 

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 og møte i arbeidsutvalget i 
det Regionale brukerutvalg, den 21. august 2013 godkjennes med den endringen som 
kom frem under behandling av saken.  
 
I protokollen fra møtet i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 21. august 
2013 ble nestleder Brynly Ballari ført opp som representant for SAFO. Det skal være 
Fylkeseldrerådene. 
  
 
RBU-sak 55-2013 Private rehabiliteringsinstitusjonene, nye 

avtaler fra 1. januar 2015 – innspill til det 
faglige grunnlaget for kravspesifikasjonen 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til det faglige grunnlaget for 
kravspesifikasjonen ved utlysing av anbud for nye avtaler med private 
rehabiliteringsinstitusjoner: 
a) Samiske pasienters behov for kulturelt og språklig tilpasset rehabiliteringstilbud. 
b) Eldre pasienters behov for raskt å få tilbud om rehabilitering for å bedre 

livskvaliteten. 
c) Elektronisk samhandling mellom pasientens behandler og 

rehabiliteringsinstitusjon. 
d) Rapportering på Helse Nords kvalitetsindikatorer. 
e) Håndtering av selvbetalende pasienter i forhold til henviste pasienter. 
f) Forskning i rehabiliteringsinstitusjoner. 



 

g) Antall medarbeidere på nattevakt ved særskilte behov. 
h) Det må legges vekt på kvaliteten i rehabiliteringstilbudet ved valg av 

institusjoner. 
i) Gjennomføring av brukerundersøkelser. 
j) Tidspunkt for oppstart av rehabiliteringen må raskt avklares etter utskriving. 
k) Nærhet av tilbudet til pasienters bosted. 
l) Institusjonsbyggene må være universelt utformet, inkl. et godt inneklima. 
m) Institusjonene må legge til rette for ledsagere/pårørende til pasienter som har 

behov for dette. 
n) Alder skal ikke være en begrensning for tilbud på rehabilitering. 
o) Nødvendig kompetanse for det fagfeltet som skal behandles. 
p) Institusjonene må ha brukerutvalg. 
q) Tofasers tilbud etter modell fra revma. 
r) Tilbud til pasienter med livsstilssykdommer må opprettholdes. 
s) Tilrettelegging av rehabiliteringstilbudet for barn og ungdom. 
t) Tilbud til KOLS- og astmapasienter må ivaretas gjennom denne anskaffelsen. 
u) Krav om enkeltrom  

 
2. Regionalt brukerutvalg vil påpeke behovet for at kommunene i Nord-Norge 

tilrettelegger for et godt rehabiliteringstilbud til utskrivingsklare pasienter gjerne i 
samarbeid med de private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse 
Nord RHF. 

 
3. Regionalt brukerutvalg påpeker behovet for flere rehabiliteringsplasser i regionen, 

og det bes om at det settes av nødvendige midler i budsjettet for kjøp av flere 
behandlingsplasser. 

 
4. Regionalt brukerutvalg ber om å få kravspesifikasjonen lagt frem som egen sak i et 

senere møte, før anbudsprosessen iverksettes. 
 
 
RBU-sak 56-2013 Pasientreisekontorenes vurderinger med 

hensyn til valg av transportmiddel, oppfølging 
av RBU-AU-sak 23-2013/1 Orienteringssaker, 
RBU-leders muntlige orienteringer til RBU-AU, 
5. strekpunkt 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om pasientreisekontorenes vurderinger 
med hensyn til valg av transportmiddel til orientering. 

 
2. Regionalt brukerutvalg forutsetter at den medisinskfaglige begrunnelsen fra 

rekvirenten ikke overprøves. RBU ber derfor om at Helse Nord RHF sørger for at 
rekvirenten(e) har nødvendig informasjon om alternative transporttilbud gjennom 
god dialog mellom pasientreisekontoret, pasienten og rekvirenten. 

 



 

RBU-sak 57-2013 Henvendelse fra LHL Nordland ad. 
behandlingstilbud, oppfølging av RBU-AU-sak 
23-2013/1 Orienteringssaker, RBU-leders 
muntlige orienteringer til RBU-AU, siste 
strekpunkt 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om behandlingstilbud med PCI (percutan 
coronar intervesjon) til orientering. 

 
2. Regionalt brukerutvalg anbefaler at det gjennomføres en kost-nytte-analyse (etter 

helsetjenesteperspektivet) som kan avklare om et tilbud bør etableres ved 
Nordlandssykehuset Bodø. 

 
3. Regionalt brukerutvalg ber om å få være representert ved utarbeidelse av denne 

kost-nytte-analysen. 
 
 
RBU-sak 58-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Studietur med styret i Helse Nord RHF, den 27. til 29. august 2013: Informasjon 
om programmet og kort gjennomgang av spesialisthelsetjenestens organisering 
i Danmark 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 28. august 2013: Informasjon om styresakene 
- Nasjonal tenketank rehabilitering, den 30. august 2013: Informasjon om møtet 

og programmet 
- Fagrådsmøte revma, den 10. september 2013: Revidering av revmaplanen, 

informasjon 
- Interregional samling for Regionale brukerutvalg, den 26. og 27. september 

2013: Informasjon om planlagt program 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBU-medlem Ernly Eriksen orienterte om følgende: 
- Prosjekt Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord: Informasjon om arbeidet så 

langt og planlagt fremdriftsplan 
- RBU-nestleder Brynly Ballari orienterte om følgende: 

- Oppgaveglidning i Helse Nord: Informasjon om møtet og planlagt 
fremdriftsplan 

- Psykiatritilbud i Finnmark: Innspill til brukerutvalget i Helse Finnmark 
HF: 

- RBU-medlem Liv Therese Larsen orienterte om følgende: 
- Fagrådsmøte øye, den 10. september 2013: Informasjon om møtet og 

planlagt fremdriftsplan for utarbeidelse av regional plan for øyefaget 



 

- Fagråd gynekologi: Informasjon om arbeidet med seleksjonskriterier og 
kvalitetsindikatorer 

- RBU-medlem Bjørn Helge Hansen stilte spørsmål om gjeldende rutiner for 
innkalling fagrådsmøter. 

- RBU-medlem Aud Fyhn orienterte om følgende: 
- Fagråd geriatri: Informasjon om møtet og arbeidet med fagplan geriatri. 
- Konferanse om geriatri i Finnmark: Informasjon 
- NAV-kurs om kommunikasjon: Informasjon  

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Felles møte med arbeidsutvalget i RBU og brukerorganisasjoner, den 21. august 

2013 – informasjon (oppnevning av Regionalt brukerutvalg, tildeling av 
brukertilskudd, kommunikasjon mot brukerorganisasjoner) 

- Tilskudd til brukerorganisasjoner – kriterier for tildeling og rapportering fra 
organisasjoner på bruken av midlene 

- Regional Brukerkonferanse 2014, aktuelle temaer: Diskuteres nærmere i neste 
RBU-møte. 

- Brukeropplæring 2014: Diskuteres nærmere i neste RBU-møte. 
- Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i oktober 2013: På grunn av 

tidsfrister for styresaker, må neste AU-møte flyttes til 23. oktober 2013. 
Møtested og tidspunkt avklares snarest. 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 

 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 59-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i styret i Helseforetakene senter for pasientreiser ANS, den 17. 

juni 2013 
2. Uttalelse fra Narvik Eldrerådsmøte, den 17. juni 2013 om nye Narvik sykehus 
3. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF, den 27. mai 2013 
4. E-post med vedlegg fra Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske 

helsetjenester av 30. mai 2013 ad. krav om opprettelse av medisinfrie enheter i alle 
landets helseforetak 

5. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 13. 
juni 2013 

6. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 29. 
mai 2013 

7. Referat fra møte i Nasjonalt RBU-nettverk for ledere, nestledere og sekretærer, den 
29. og 30. mai 2013 

 



 

8. Brev fra Nasjonalt RBU-nettverk for ledere og nestledere til Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten av 21. august 2013 ad. brukerrepresentasjon i 
pasientsikkerhetskampanjen, jf. RBU-AU-sak 23-2013/1 Orienteringssaker, RBU-
leders muntlige orienteringer til RBU-AU, 4. strekpunkt 

 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 60-2013  Eventuelt 
 
A. Gjestedialyse i Helse Nord 
RBU-medlem May Anne Brand stilte spørsmål om status for gjestedialyse i Helse Nord. 
Fagdirektør Jan Norum orienterte. 
 

Informasjonen om arbeidet med gjestedialyse i Helse Nord tas til orientering. 
Vedtak: 

 
 
Bodø, den 11. september 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 11SEP2013 – kl. 14.00 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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