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Vår ref.:     
2012/351-60/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 13.11.2013 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 13. november 2013 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 4. desember 2013 – møte i AU i det Regionale brukerutvalg 

22. januar 2013 – møte i Regionalt brukerutvalg 
 

Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Brynly Idar Ballari nestleder Fylkeseldrerådene 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Else Marie Nyby medlem – møter for Liv 

Therese Larsen 
FFO 

Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Unni Salamonsen varamedlem – møter for 

Werner Johansen 
FFO 

Ernly Eriksen medlem SAFO 
Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Liv Therese Larsen medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 

 
I forkant av møte i Regionalt brukerutvalg ble det avholdt felles møte med lederne av 
brukerutvalgene i helseforetakene.  

http://www.helse-nord.no/�
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RBU-sak 61-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 61-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 62-2013 Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 

11. september 2013 og møte i arbeidsutvalget i det Regionale 
brukerutvalg 23. oktober 2013 

Sak 63-2013 Evaluering av reisepolicy – ivaretakelse av pasienter med særskilt 
behov for tilrettelagt transport 

Sak 64-2013 Risikoanalyse for fødetilbudet ved Nordlandssykehuset Lofoten – 
mål og delmål, høring 

Sak 65-2013 Oppdragsdokument 2014 – involvering av RBU 
Sak 66-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 
Sak 67-2013 Samhandlingsreformen, konsekvenser for enkelte pasientgrupper 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 68-2013 Brukerrepresentant til samarbeidsorgan med universitet og 

høyskoler 
Sak 69-2013 Nødnett i Helse Nord, informasjon 
Sak 70-2013 Strategisk kompetanseplan fase 2, status 
Sak 71-2013 Universell tilgjenglighet i Helse Nord – orientering om status 
Sak 72-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• HelseOmsorg21 – invitasjon til møte om brukermedvirkning, 
den 8. november 2013: RBU-nestleder Brynly Ballari deltar. 

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

• Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske 
helsetjenester – oppfølging av RBU-sak 59-2013/4 
Referatsaker: Medisinfrie behandlingsforløp i psykiske 
helsetjenester er beskrevet i oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF, jf. punkt 4.9.  

• Reiseregninger og honorar til RBU-medlemmer – rutiner for 
utbetaling: Informasjon 

 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 
styresaker  

Sak 73-2013 Referatsaker 
 1. Brev fra Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF av 7. 

oktober 2013 ad. innspill til pasientsikkerhetskampanjen 
 2. Brev fra Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF av 7. 

oktober 2013 ad. innspill til oppdragsdokument 2014 
 3. E-post fra Norges Astma- og allergiforbund, region Nord av 25. 

oktober 2013 med invitasjon til fagdag i Bodø, den 26. november 
2013  

 4. Brev fra LHL Nordland av 10. juli 2013 ad. LHL Nordland krever 
bedre tilbud til de hjertesyke i Nordland, jf. RBU-sak 51-2013/1 
Referatsaker 

 5. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 
pasientreiser ANS, den 23. oktober 2013 



 

 6. Informasjon fra prosjektgruppen som utreder AMK-strukturen 
av 18. oktober 2013 ad. den pågående utredningen av AMK-
strukturen 

Sak 74-2013 Eventuelt 
A. Psykiatrisk traumetilbud ved Nordlandssykehuset HF – 

konsekvenser av nedleggelse 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 62-2013  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 11. september 2013  
 og møte i arbeidsutvalget i det Regionale  
 brukerutvalg 23. oktober 2013 
 

 
Vedtak 

Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 11. september 2013  og møte i 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 23. oktober 2013 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 63-2013 Evaluering av reisepolicy – ivaretakelse av 

pasienter med særskilt behov for tilrettelagt 
transport 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om den gjennomførte evalueringen av 
Helse Nords regionale reisepolicy til orientering. RBU fremhever at også erfaringer 
fra pårørende er et viktig element i denne og ev. senere evalueringer. 

 
2. RBU støtter forslaget til justeringer i dagens reisepolicy slik de fremgår av 

saksfremlegget.  
 

3. RBU ber om at opplæringen av rekvirenter vies større oppmerksomhet for å sikre at 
Helse Nords regionale reisepolicy etterleves. 

 
 
  



 

RBU-sak 64-2013 Risikoanalyse for fødetilbudet ved 
Nordlandssykehuset Lofoten – mål og delmål, 
høring 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om risikoanalysen for fødetilbudet ved 
Nordlandssykehuset Lofoten til orientering. 

 
2. RBU har følgende innspill til risikoanalysen som skal gjennomføres:  

a) Tillegg under punkt 5: Kvinnene og familien får full anledning til å komme med 
sine ønsker og behov gjennom hele forløpet. 

 
3. RBU ber om å få lagt frem risikoanalysen, når denne er gjennomført. 
 
 
RBU-sak 65-2013 Oppdragsdokument 2014  
 – involvering av RBU 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til foreslått tidsplan for brukermedvirkning ved 
utarbeidelse av oppdragsdokument 2014 til helseforetakene i Helse Nord. 

 
2. Dialogmøte mellom Regionalt brukerutvalg og RHF-administrasjonen tidlig i januar 

2014 avtales nærmere, så snart Oppdragsdokumentet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet er mottatt.  

 
 
RBU-sak 66-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar tertialrapport nr. 2-2013 til orientering. 
 
2. RBU forventer fortsatt stor fokus på tiltakene som skal forbedre foretaksgruppens 

resultater på de nasjonale kvalitetsindikatorene. 
 
 
  



 

RBU-sak 67-2013 Samhandlingsreformen, konsekvenser for 
enkelte pasientgrupper 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om samhandlingsreformen og dens 
konsekvenser for enkelte pasientgrupper til orientering. 

 
2. RBU ber om at samhandlingen med kommunene vektlegges i sterkere grad, når 

regionale planer revideres. 
 
 
RBU-sak 68-2013 Brukerrepresentant til samarbeidsorgan med 

universitet og høyskoler 
    Saken ble utsatt til møte i arbeidsutvalget, den 4. desember 2013. 
 
 
RBU-sak 69-2013 Nødnett i Helse Nord, informasjon 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om nødnett i Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU ber om å bli holdt fortløpende orientert om status med innføringen av nytt 

digitalt nødnett i Helse Nord. 
 
 
RBU-sak 70-2013 Strategisk kompetanseplan fase 2, status 
 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg tar informasjon om status i arbeidet med strategisk 
kompetanseplan, fase 2 til orientering. 
 
 
RBU-sak 71-2013 Universell tilgjenglighet i Helse Nord  
 – orientering om status 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om Helse Nords arbeid med universell 
utforming i bygg til orientering. 

 
  



 

2. RBU er tilfreds med at alle nye bygg oppføres i tråd med oppdaterte krav til 
universell utforming, og at det gjennomføres tiltak i ombyggings- og 
renoveringsprosjekter som gjør tilgjengeligheten til byggene best mulig. 

 
3. RBU anmoder helseforetakene om å ta kontakt med de kommunale råd for 

likestilling av funksjonshemmede for å få innspill til tiltak som enkelt kan 
gjennomføres i eksisterende bygg for å gjøre dem tilgjengelig for alle brukere. 

 
 
RBU-sak 72-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• HelseOmsorg21 – invitasjon til møte om brukermedvirkning, den 8. november 
2013: RBU-nestleder Brynly Ballari deltar. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
• Fagråd i geriatri: Informasjonen fra RBU-medlem Aud Fyhn sendes med 

sakspapirene til møte i arbeidsutvalget, den 4. desember 2013.  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Ferieavvikling i foretaksgruppen – styresak om felles tiltak: Informasjon  
• Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester – 

oppfølging av RBU-sak 59-2013/4 Referatsaker: Medisinfrie behandlingsforløp i 
psykiske helsetjenester er beskrevet i oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF, jf. punkt 4.9.  

• Reiseregninger og honorar til RBU-medlemmer – rutiner for utbetaling: 
Informasjon  

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 73-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF av 7. oktober 2013 ad. 

innspill til pasientsikkerhetskampanjen 
2. Brev fra Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF av 7. oktober 2013 ad. 

innspill til oppdragsdokument 2014 
3. E-post fra Norges Astma- og allergiforbund, region Nord av 25. oktober 2013 med 

invitasjon til fagdag i Bodø, den 26. november 2013  
4. Brev fra LHL Nordland av 10. juli 2013 ad. LHL Nordland krever bedre tilbud til de 

hjertesyke i Nordland, jf. RBU-sak 51-2013/1 Referatsaker 



 

5. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, den 23. 
oktober 2013 

6. Informasjon fra prosjektgruppen som utreder AMK-strukturen av 18. oktober 2013 
ad. den pågående utredningen av AMK-strukturen 

 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 74-2013  Eventuelt 
 
A. Psykiatrisk traumetilbud ved Nordlandssykehuset HF – konsekvenser av nedleggelse 
RBU-medlem Åse Almås Johansen stilte spørsmål om konsekvensene av den vedtatte 
nedleggelsen av det psykiatriske traumetilbudet ved Nordlandssykehuset HF og 
hvordan berørte pasienter vil ivaretas.  
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen i denne saken til orientering. 
 
2. RBU vedtar følgende uttalelse i denne saken: 

 
Behovet for opptrapping av psykiatritilbudet er stort i Norge. Forebygging er en 
avgjørende faktor for å kunne redusere antall mennesker som tar sitt eget liv. 
 
Nordlandssykehuset HF har vedtatt at distriktspsykiatriske sentre (DPS-er) skal 
bygges opp for å ivareta allmennpsykiatriske diagnoser. Hvordan kompetansen på 
DPS-ene skal bygges opp, er også uavklart.  
 
RBU ber om at Nordlandssykehuset HF avventer gjennomføringen av sitt vedtak om 
nedleggelse av det psykiatriske traumetilbudet, inntil DPS-ene har fått bygd opp sin 
kompetanse og kan ta i mot de berørte pasientene. 

 
 
Tromsø, den 13. november 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 13NOV2013 – kl. 17.08 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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