
 

 
 

Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-22/012       Bodø, 20.3.2014 
 

Styresak 42-2014/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 20. mars 2014 
    Kopi av protokollen var ettersendt. 
 
Se vedlagte kopi. 
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Org.nr.: 883 658 752 

 

 

Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2013/308-13/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 20.3.2014 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 20. mars 2014 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 14. mai 2014 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Brynly Idar Ballari nestleder Fylkeseldrerådene 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Liv Therese Larsen medlem FFO 
Åse Almås Johansen  
– deltok fra kl. 10.30  

medlem FFO 

Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Ernly Eriksen  
– forlot kl. 13.30 

medlem SAFO 

Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand 
– forlot kl. 13.30 

medlem Fylkeseldrerådene 

Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver  Helse Nord RHF 
 
RBU-medlem Åse Almås Johansen deltok under behandling av RBU-sak 12-2014, 17-2014, 19-
2014, 20-2014, 21-2014, 22-2014 og 23-2014. 
 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette RBU-møtet. 
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RBU-sak 10-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 10-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 11-2014 Godkjenning av protokoll fra møte i det  

Regionale brukerutvalget 22. januar 2014 og møte i arbeidsutvalget 
til det Regionale brukerutvalg 28. februar 2014 

Sak 12-2014 Organisering av traumebehandling (psykisk helse), oppfølging av 
styresak 133-2013/7 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 13-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord, utredning – høring 
Sak 14-2014 Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 
Sak 15-2014 Årlig melding 2013 
Sak 16-2014 Regnskap 2013 og budsjett 2014 – Regionalt brukerutvalg 
Sak 17-2014 Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av 

tverrgående prosesser mellom helseforetak som har 
pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, jf. styresak 93-2013 

Sak 18-2014 Regional Brukerkonferanse 2014 – program 
Sak 19-2014 Brukeropplæring 2014 – program  

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 20-2014 Årsrapport 2013 Regionalt brukerutvalg 
Sak 21-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker  
Sak 22-2014 Referatsaker 
 1. Brev fra Jan Johansen av 16. februar 2014 ad. anmodning om 

konsekvensredegjørelse for pasienter vedrørende flytting av 
hjemler øre-nese-hals 

 2. E-post fra Inger Vardenær av 26. februar 2014 med vedlegg ad. 
traumer og traumebehandling 

 3. Referat fra møte i brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF, den 
5. februar 2014 

 4. Brev fra Pasientreiser ANS av 6. mars 2014 ad. invitasjon til møte 
med styret for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

 5. Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF – årsmelding 2013 
 6. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS, den 10. mars 2014 
 7. Brev fra Mental Helse Tromsø av 16. mars 2014 ad. Uttalelse i 

forbindelse med styresak 31-2014 Organisering av 
traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne 
Kopi av brevet var ettersendt. 

Sak 23-2014 Eventuelt 
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Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken  
 
 
RBU-sak 11-2014  Godkjenning av protokoll fra møte i det  

Regionale brukerutvalget 22. januar 2014 og 
møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalg 28. februar 2014 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 22. januar 2014 og møte i 
arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 28. februar 2014 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 12-2014 Organisering av traumebehandling (psykisk 

helse), oppfølging av styresak 133-2013/7 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om organiseringen av traumebehandling 

innen psykisk helsevern for voksne til orientering.  
 

Enstemmig. 
 
2. RBU gir sin tilslutning til at behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter ivaretas i 

det enkelte helseforetak på DPS-nivå, sykehusavdeling og andre spesialiserte 
enheter. Men enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset HF bes opprettholdt 
inntil det er bygd opp et fullgodt alternativ både med hensyn til kapasitet og 
kompetanse i helseforetakene. 

 
Vedtatt mot tre stemmer (Ernly Eriksen, May Anne Brand og Åse Almås Johansen). 
RBU-medlem Liv Therese Larsen stemte blank.  

 
3. RBU ber om at helseforetakene følges tett opp for å sikre at individuelt, differensiert 

og adekvat behandlingstilbud til pasienter med traumeerfaring gis i helseforetakene. 
 

Enstemmig. 
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4. RBU legger vekt på at kompetansen om traumelidelser og traumebehandling må 
styrkes i alle deler av spesialisthelsetjenesten slik at både DPS-ene, Viken senter og 
sykehusavdelingene skal kunne gi denne pasientgruppen en samordnet tjeneste av 
høy kvalitet. 

 
Enstemmig. 

 
5. RBU ber om at ordningen med foretaksvise behandlingstilbud og effekter av 

kompetansehevingen innen traumebehandling evalueres. Evalueringen forutsettes 
gjennomført innen tre år. 

 
Enstemmig. 

 
Protokolltilførsel/stemmeforklaring (Ernly Eriksen, May Anne Brand og Åse 
Almås Johansen): 
Mindretallet ønsket et vedtak i punkt 2 – som følger: 
Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset HF bes opprettholdt inntil det er bygd 
opp et fullgodt alternativ både med hensyn til kapasitet og kompetanse i 
helseforetakene. RBU gir sin tilslutning til at behandlingstilbudet til traumatiserte 
pasienter ivaretas i det enkelte helseforetak på DPS-nivå, sykehusavdeling og andre 
spesialiserte enheter. 
 
 
RBU-sak 13-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord, 

utredning – høring 
RBU-medlem Ernly Eriksen ba om en vurdering av hans 
habilitet, siden han har vært med på utredningen. Han 
fratrådte under behandling av dette spørsmålet. 
Regionalt brukerutvalg vurderte habiliteten. RBU-medlem 
Eriksen ansees ikke som inhabil i denne saken.  
 

Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til anbefalingene fra prosjektgruppen og forslag 

om videreføring av dagens AMK-struktur. 
 
2. RBU er enig i at det bør gjennomføres en ROS-analyse, når nytt nødnett er innført og 

implementert i Nord-Norge. 
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RBU-sak 14-2014 Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional plan 

for plastikk kirurgi i Helse Nord. Planen foreslås lagt til grunn for det videre arbeid 
med utviklingen av tilbudet til denne pasientgruppen i vår region. 

 
2. Regionalt brukerutvalg vil understreke at det må sikres effektiv utnyttelse av 

ressursene i regionen gjennom gode pasientforløp samt rekruttering og opplæring 
av personell med kompetanse på området for å gi denne pasientgruppen en 
samordnet tjeneste av høy kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Nord. 

 
 
RBU-sak 15-2014 Årlig melding 2013 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg viser til årlig melding for 2013 og tar informasjon i saken til 

orientering. 
 
2. RBU viser til at det fortsatt er lange ventetider til behandling, og målet om null 

fristbrudd er ikke nådd i Helse Nord. RBU ber om at arbeidet med å redusere 
ventetider og fristbrudd intensiveres ytterligere gjennom god, samlet bruk av 
kapasiteten i foretaksgruppen.  

 
3. RBU vil spesielt påpeke viktigheten av at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet 

styrkes gjennom økte ressurser og forbedret organisering. 
 
 
RBU-sak 16-2014 Regnskap 2013 og budsjett 2014   
  – Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjon om regnskap 2013 og budsjett 2014 til 
orientering. 
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RBU-sak 17-2014 Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2013: 
Revisjon av tverrgående prosesser mellom 
helseforetak som har pasientreisekontor og 
Pasientreiser ANS, jf. styresak 93-2013 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om saken til orientering og gir sin 

tilslutning til planen for oppfølging av tiltakslisten fra internrevisjonsrapport 
1/2013. 

 
2. RBU er spesielt opptatt av saksbehandlingstiden, og ber Helse Nord RHF om å følge 

helseforetakene opp slik at kravet om maks. 14 dager nås. 
 
 
RBU-sak 18-2014 Regional Brukerkonferanse 2014 – program 
 
Vedtak: 
 
Program for Regional brukerkonferanse 2014 godkjennes. 
 
 
RBU-sak 19-2014 Brukeropplæring 2014 – program 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar forslag til program for brukeropplæringen 2014 til 

orientering. 
 
2. I samarbeid med leder for RBU jobber RHF-ledelsen videre med programmet i tråd 

med innspill/tilbakemelding fra RBU-møte 20. mars 2014 og ferdigstiller 
programmet. 

 
 
RBU-sak 20-2014 Årsrapport 2013 Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg godkjenner Årsrapport 2013 Regionalt brukerutvalg med de 
endringer som kom frem under behandling av saken. 
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RBU-sak 21-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Se vedlagt notat. 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- Notater med informasjon ettersendes. 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Langtidsplan 2015-2018 – informasjon om arbeidet og prosessen. Involvering av 
Regionalt brukerutvalg. 

- Mislykkede pasientavtaler – henvendelse fra RBU-medlem Harry Nøstvik: Deler 
av problemstillingen som reises vil bli svart ut i den planlagt styresaken om 
”ikke-møtende” pasienter, jf. RBU-sak 21-2014/4 Orienteringssaker ad. 
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 

- Besøksrunde Helse- og omsorgsdepartementet ad. utarbeidelse av nasjonal helse- 
og sykehusplan – informasjon  

- Ny fagdirektør og ny kvalitets- og forskningsdirektør – informasjon  
- ØNH-tilbud Vesterålen/Lofoten – informasjon om saken og møte med 

avtalespesialist Zadig. 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 22-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
1. Brev fra Jan Johansen av 16. februar 2014 ad. anmodning om 

konsekvensredegjørelse for pasienter vedrørende flytting av hjemler øre-nese-hals 
2. E-post fra Inger Vardenær av 26. februar 2014 med vedlegg ad. traumer og 

traumebehandling 
3.  Referat fra møte i brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF, den 5. februar 2014 
4. Brev fra Pasientreiser ANS av 6. mars 2014 ad. invitasjon til møte med styret for 

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 
5. Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF – årsmelding 2013 
6. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, den 10. 

mars 2014  
7. Brev fra Mental Helse Tromsø av 16. mars 2014 ad. Uttalelse i forbindelse med 

styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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RBU-sak 23-2014  Eventuelt 
   Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 20. mars 2014 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 20MAR2014 – kl. 15.05 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
 
 
 
Vedlegg:  Notat fra RBU-leder, jf. RBU-sak 21-2014/1 og 2 
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Leders orientering på RBU møtet den 20. mars 2014 

 

30. januar Strategisk kompetanseplan 2 i Bodø 

Viser til orienteringen som RBU fikk den 22. januar. 
Dette var det siste møte, hvor hovedsaken var ferdigstilling av planen. 
Det var i tillegg noen runder på epost før den var godkjent og gikk til styrebehandling. 
 

26. februar Styremøte Helse Nord i Tromsø 
I Forkant av styremøtet orienterte Helge Torgersen fra Deloitte AS om  
Spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest Finnmark, jf. styresak 147 2012  
Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest Finnmark - mandat for arbeidet 
Denne saken er nå offentlig 

Viser til protokoll fra møte som er sendt ut. 
Hvor jeg vil nevne, PET-sentret på UNN Tromsø og vedtaket der. 

 
28. februar AU møte i Bodø 
Viser til protokollen som dere har godkjent i dag. 
 

11. mars Telefonmøte med nasjonale RBU ledere/sekretærer 
Forberedelse til interregionalt RBU møte i mai - representasjon ekspertgruppe 
 
Tidspunkt: 11.03.2014 fra kl. 16.00 til 16.30 
Til stede: Snorre Ness, Helse Midt-Norge, Mildrid Pedersen, Helse Nord, Njål Idsø og Else-Berit 
Ingvaldsen Helse Vest, Øistein Winje Helse Sør- øst samt sekretærene Brite Jacobsen Helse Nord og 
Martha Østbye, Helse Sør-Øst 
 
RBU møte

Martha reserverer rom. BEKREFTET møterom HSØ møtesenter Grev Wedels plass 5, Oslo 
 
Møte med statssekretæren Anne Grete Erlandsen kl. 12.00 og så lenge statssekretæren har 
anledning. 
 
Øistein melder tilbake til HOD at møtet kan avholdes 16. juni 2014, sjekker med statssekretæren hvor 
lenge hun har anledning til å delta og eventuelle tema hun vil diskutere med RBU ledere/nestledere 
 

 
Møte-regionale RBU-ledere, nestledere og sekretærer avholdes 16. juni 2014 fra 09.00 til 16.00 i 
Oslo. 
Tema til dette møtet avtales senere. Enighet om at alle RBU diskuterer og gir innspill til tema. 
Møtet avholdes i Oslo.  

RBU leder i Helse S/Ø hadde fått en henvendelse fra HOD om brukerrepresentanter til 
ekspertgruppe, til arbeidet med Nasjonal helse og sykehusplan. 

Brukerrepresentanter til ekspertgruppene 

Det skulle være 2 av hvert kjønn. Det var kort frist for innmelding av navn, så avgjørelsen måtte tas 
der og da. 
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Det var enighet om at følgende representanter meldes inn: 
Else Berit Ingvaldsen, Nestleder Helse Vest RHF - else-berit@haugnett.no 
Øistein Myhre Winje. Leder Helse Sør-Øst RHF - oei-win@online.no 
Mildrid Pedersen, leder Helse Nord RHF - hpeder@online.no 
Snorre Ness, leder Helse Midt Norge RHF - snorre.ness@hint.no 
 
Enighet om at hvert RBU stadfester/orienteres om dette. 
  

17. mars Styringsgruppemøte Prioriteringsveilederne på Gardermoen 
Det er 33 prioriteringsveiledere som skal revideres. I tillegg skal det lages en henvisningsveileder. 
Arbeidsgruppene er på plass, neste alle deltakerne også. Alle gruppene har med 
brukerrepresentanter. 
I fm. Med at det var den 16. juni at statsråden kunne, måtte det bli den dagen. 
Det medfører at det blir møtekollisjon, den 16. juni. Styringsgruppen ønsket at det stilte en vara for 
meg i møte, for det var vanskelig å flytte dette. Jeg har foreslått at det er en fra samme RBU som 
meg.   
 

18. mars Nasjonal helse og sykehusplan – møte i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø 
Helse- og omsorgsdepartementet starter dette arbeidet med en besøksrunde i Helse Nord, og vi er 
nå i ferd med å lage det endelige programmet for denne besøksrunden. 
Departementets delegasjon kommer til Bodø på tirsdag 18MAR2014.  
RBU leder og de tillitsvalgte var invitert til å delta på møte. 
 
Helse- og omsorgsministeren skal legge fram nasjonal helse- og sykehusplan som stortingsmelding 
høsten 2015. Planen skal beskrive og analysere status og utfordringer i spesialisthelsetjenesten og 
foreslå tiltak som vil utvikle spesialisthelsetjenesten slik at den møter framtidens behov. Planen skal 
inneholde forslag til prinsipper og definisjoner for ulike typer sykehus og sykehusstruktur slik at 
Stortinget kan gjøre beslutninger om hvordan tjenesten skal utvikles, slik det står i 
regjeringsplattformen. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker også en dialog med de som har ansvar for 
spesialisthelsetjenesten i landet, med dem som arbeider og skaper helsetjenestene, og med dem 
som bruker dem. Det departementet lærer gjennom besøkene vil inngå i beskrivelsen av tilstand og 
utfordringer i nasjonal helse- og sykehusplan. Møtene vil derfor dels dreie seg om noen felles tema 
som skal utredes i nasjonal helse- og sykehusplan. Samtidig vil departementet gjerne få belyst tema, 
problemstillinger og løsninger som er spesielt aktuelle i Helse Nord. 
 
kl. 16.45 - 20.30 Helse i nord, der vi bor. Status og utfordringer i Helse Nord. 
· Status, strategier/utviklingsplaner og utfordringer i Helse Nord 
· Pasientsikkerhet og kvalitet 
· Kompetanse: rekruttering og utvikling 
· Geografi og arbeidsdeling i regionen 
· Brukermedvirkning i Helse Nord 
· Samhandling med kommunene 
· Hva er de største utfordringene? 
· Dette har vi fått til: eksempler på prosjekter/løsninger/organisasjonsformer andre kan inspireres av 
og bygge på 
· Gode råd til Nasjonal helse- og sykehusplan 
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