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Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 12. juni 2014 
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Neste møte: 10. september 2014 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Asbjørn Larsen nestleder RIO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Bjørg Molander varamedlem – møter for 

Werner Johansen 
FFO 

Alf Ingulf Bjørn varamedlem – møter for 
Åse Almås Johansen 

FFO 

Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO 
Alvhild Marie Yttergård varamedlem – møter for 

Astrid Daniloff 
Fylkeseldrerådene 

Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Werner Johansen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 
Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem – Det har ikke 

lyktes å innkalle 
vararepresentant. 

Fylkeseldrerådene 
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RBU-sak 36-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 36-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 37-2014 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. 

mai 2014 
Sak 38-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-

Finnmark 
Sak 39-2014 Regional plan for psykisk helse 2015-2025 med tiltaksplan, 

prosjektplan 
Sak 40-2014 Regional handlingsplan for rehabilitering 2014-2016, revisjon 
Sak 41-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste 
Sak 42-2014 Brukermedvirkning i forskning, endelig rapport 
Sak 43-2014 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2014 – tildeling 

av midler, ankebehandling Studieforbundet FUNKIS i Troms 
Sak 44-2014 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2014 – tildeling 

av midler, ankebehandling BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt 
senter 

Sak 45-2014 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2014 – tildeling 
av midler, ankebehandling Mental Helse Finnmark 

Sak 46-2014 Brukerrepresentanter i fagråd, referansegrupper, 
prosjektgrupper og ulike utvalg 

Sak 47-2014 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse – 
planlegging, oppnevning av brukerrepresentant til 
arbeidsgruppen 

Sak 48-2014 Tertialrapport nr. 1-2014 
Sak 49-2014 Prosjekt INNSYN: Elektronisk tilgang til egne 

pasientopplysninger, gjennomføring 
Sak 50-2014 Plan 2015-2018, inkludert rullering av investeringsplan 2015-

2022 
Sak 51-2014 Prosjekt Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én 

helseportal 
Sak 52-2014 Møteplan 2015 
Sak 53-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Fristbruddprosjektet – videre oppfølging  
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
 5. Nasjonale kvalitetsindikatorer, informasjon og 

utviklingstrekk 
Sak 54-2014 Referatsaker 
 1. Brev fra Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS av 6. 

mars 2014 ad. invitasjon til møte med styret for 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

 2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, den 2. april 2014 

 

 



 3. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset 
HF, den 12. mai 2014 

 4. E-post fra NAAF Regional Nord av 10. juni 2014 ad. 
tilgjengelighet under FFOs arrangementer i Troms og 
Finnmark 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

Sak 55-2014 Eventuelt 
A. Årsplan Regionalt brukerutvalg 
B. Audiografsituasjon i Alta/Vest-Finnmark 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 37-2014  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 14. mai 2014 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 14. mai 2014 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 38-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i 

Alta/Vest-Finnmark 
 
RBU-varamedlem Alf Ingulf Bjørn fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg vil på det sterkeste anbefale styrking på følgende områder 

og med følgende volumvekst: 
a. CT må etableres i Alta fra 2017, og sammen med dette en 100 % 

røntgenlegestilling. 
b. Antallet sykestuesenger i regi av spesialisthelsetjenesten må økes til 20. 15 av de 

20 sengene (døgnplassene) forutsettes satt i drift rundt 2018, og de resterende 5 
senger skal være i drift rundt 2020. 

c. Finnmarkssykehuset HF må etablere egne laboratorietjenester, og det må sikres 
nødvendig areal til dette. 

d. Helse Nord RHF bes også ha ansvaret for gjennomføringen av byggeprosjektet til 
ferdigstillelse medio 2017 samt for iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak. 

e. Den lokale ledelsen i Alta må styrkes i takt med utbyggingen/utvidelsen av 
spesialisthelsetilbudet. 

 
2. I arealplanleggingen må det tas høyde for 26 sykestuesenger, 20 i regi av 

spesialisthelsetjenesten og 6 kommunale senger. 
 

 



3. En foretaksorganisering må sikre et kontinuerlig fødetilbud i Alta kommune og ikke 
resultere i periodisk stenging av fødestua. 

 
Falt mot fire stemmer (Alf Ingulf Bjørn, Bjørg Molander, Arnfinn Hansen og Gunn S. 
Hutchinson). 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg er enig i at de foreslåtte tiltakene (herunder aktivitetsvekst 

innen poliklinikk, dagkirurgi og lokale fødsler i Alta, økt sykestuekapasitet og nye 
tilbud innen billediagnostikk (MR, ultralyd)) vil styrke spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark. RBU ber om at Helse Nord RHF vurderer om å øke antallet 
konvensjonelle røntgenundersøkelser (radiografberedskap) ved at tilbudet også blir 
gitt på kveldstid, på hverdager, og på lørdager og søndager mellom kl. 10.00 og 
16.00. 

 
2. RBU vil gi uttrykk for bekymring for fagmiljøet i Finnmarkssykehuset klinikk 

Hammerfest og ber om at det iverksettes tiltak som sikrer at fagmiljøet 
opprettholdes. 

 
3. RBU gir sin tilslutning til dimensjoneringen av nybygg i Alta. 
 
4. RBU støtter adm. direktørs vurdering om at samtlige spesialisthelsetjenester skal 

drives og organiseres i regi av Finnmarkssykehuset HF. 
 

Enstemmig vedtatt.  
 
RBU-sak 39-2014 Regional plan for psykisk helse 2015-2025 

med tiltaksplan, prosjektplan 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til mandat, organisering og arbeidsform, 

slik det er lagt frem i utkast til prosjektplanen Regional plan for psykisk helse 2015- 
2025 med tiltaksplan med de innspill som kom frem under RBU-møtet, deriblant 
nødvendig kompetanse og tjenester for pasienter med utviklingshemming, 
flyktninger og asylsøkere og andre pasientgrupper med særskilte behov innen 
psykisk helsevern.  

 
2. RBU oppnevner Asbjørn Larsen og Åse Almås Johansen som brukerrepresentanter til 

prosjektgruppen.  
 
 
  

 



RBU-sak 40-2014 Regional handlingsplan for somatisk 
rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg foreslår at den Regionale handlingsplanen for rehabilitering 

2014-2017 legges til grunn for det videre arbeid med utviklingen av tilbudet til 
rehabiliteringspasienter i vår region. 

 
2. RBU ber om at utfordringer som følger av Samhandlingsreformen prioriteres. 

Grenseoppgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten må tydeliggjøres, 
og kompetanse må overføres mellom nivåene. 

 
 
RBU-sak 41-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert 

helsetjeneste 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om rapporten og høringsuttalelser ad. 
Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen til orientering. 
 
 
RBU-sak 42-2014 Brukermedvirkning i forskning, endelig 

rapport 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar rapporten Brukermedvirkning i helseforskning i Norge til 

orientering. 
 
2. RBU slutter seg til forslag til retningslinjer for helseforetakene som fremkommer i 

rapporten. 
 
 
RBU-sak 43-2014 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 

2014 – tildeling av midler, ankebehandling 
Studieforbundet FUNKIS i Troms 

 
Vedtak: 
 
Anken tas ikke til følge, og avslag på søknad om brukermidler til Studieforbundet 
FUNKIS i Troms opprettholdes med bakgrunn i retningslinjer for tildeling av 
brukermidler. 
 
 

 



RBU-sak 44-2014 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 
2014 – tildeling av midler, ankebehandling 
BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter 

 
Vedtak: 
 
Anken tas ikke til følge, og avslag på søknad om brukermidler til BIKUBEN – Regionalt 
brukerstyrt senter opprettholdes med bakgrunn i retningslinjer for tildeling av 
brukermidler. 
 
 
RBU-sak 45-2014 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 

2014 – tildeling av midler, ankebehandling 
Mental Helse Finnmark 

 
Vedtak: 
 
Anken tas til ikke til følge, og tildelingen på kr 52.000,- til Mental Helse Finnmark 
opprettholdes. 
 
 
RBU-sak 46-2014 Brukerrepresentanter i fagråd, 

referansegrupper, prosjektgrupper og ulike 
utvalg 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar samlet oversikt over Brukerrepresentanter i fagråd, 
referansegrupper, prosjektgrupper og ulike utvalg til orientering. 
 
 
RBU-sak 47-2014 Kompetanseprogram om traume og 

traumeforståelse – planlegging, oppnevning 
av brukerrepresentant til arbeidsgruppen 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner May Anne Brand til arbeidsgruppen for planlegging 
av et kompetanseprogram innen traume og traumeforståelse i Helse Nord. 
 
 
  

 



RBU-sak 48-2014 Tertialrapport nr. 1-2014 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om tertialrapport nr. 1-2014 med resultater 
for økonomi og kvalitet til orientering. 
 
 
RBU-sak 49-2014 Prosjekt INNSYN: Elektronisk tilgang til egne 

pasientopplysninger, gjennomføring 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om Prosjekt INNSYN: Elektronisk tilgang til 

egne pasientopplysninger til orientering. 
 
2. RBU gir sin tilslutning til det foreslåtte prosjektet og ber om å bli holdt løpende 

orientert om utviklingen i prosjektet. 
 
 
RBU-sak 50-2014 Plan 2015-2018, inkludert rullering av 

investeringsplan 2015-2022 
 
RBU-medlem Gunn S. Hutchinson la frem følgende forslag til nytt punkt 2 i vedtaket:  
 
Regionalt brukerutvalg har ikke mulighet for verken å støtte eller ta avstand fra 
direktørens vurderinger angående investeringsprogram 2015-2025. Dersom 
økonomien ikke tillater investeringer som kan sikre et godt helsetilbud til befolkningen, 
må ansvarlige politikere informeres om det. 
 
Falt mot tre stemmer (Gunn S. Hutchinson, Arnfinn Hansen og Asbjørn Larsen). 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet med Plan 2015-2018, 

inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022 til orientering. 
 
2. RBU savner en oversikt over innkomne innspill som er vurdert, men ikke tatt med i 

den rullerende investeringsplanen. RBU slutter seg til adm. direktørs vurderinger 
om Helse Nords viktigste mål i planperioden samt strategi og tiltak for å realisere 
disse. 

 
 
  

 



RBU-sak 51-2014 Prosjekt Felles nettløsning for 
spesialisthelsetjenesten – én helseportal 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalgt tar informasjonen om Prosjekt Felles nettløsning for 

spesialisthelsetjenesten – en helseportal til orientering.  
 
2. RBU ber om å bli holdt orientert om prosjektet generelt, og særskilt i konseptfasen 

for å gi mulighet til innspill. 
 
 
RBU-sak 52-2014 Møteplan 2015 
 
Vedtak: 
 
1. Møteplanen 2015 for det Regionale brukerutvalget vedtas som følger: 
 
Dato  tidspunkt møtested 
21. januar 2015 08.30 – 13.00 Bodø 
19. mars 2015 08.30 – 13.00 Bodø 
20. mai 2015 i etterkant av 

brukerkonferansen 
Bodø 

10. juni 2015 10.15 – 15.00 Tromsø 
16. september 2015 10.15 – 15.00 Tromsø 
21. oktober 2015 08.30 – 13.00 Bodø 
11. november 2015 10.15 – 15.00 Tromsø 
 
2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 19. – 20. mai 2015 i Bodø. 
 
3. Felles møte med ledere og nestledere i brukerutvalg i underliggende helseforetak 

avholdes i tilknytning til RBU-møte i november 2015. 
 
 
RBU-sak 53-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Organisering av brukerstyrte senger innen psykisk helsevern og TSB i Helse Nord, 
seminar i november 2014 – arbeidsgruppe: Arbeidsutvalget i det Regionale 
brukerutvalget har oppnevnt Iren-Marie Owe Soleng, Mental Helse Nordland 
som brukerrepresentant til dette arbeidet. Oppnevning stadfestes i RBU-møte 
12. juni 2014.  

- Styreseminar for Helse Nord RHF og underliggende helseforetak, den 26. mai 
2014 i Tromsø – informasjon om seminaret og målgruppen 

 



- Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mai 2014 i Tromsø – informasjon med 
henvisning til protokollen fra dette styremøtet. 

- Regional kreftplan – gjennomføring, opprettelse av arbeidsgruppe: Informasjon 
om henvendelse fra seksjonsleder Randi Spørck i Helse Nord RHF ad. 
brukerrepresentant til dette arbeidet. RBU-leder tok kontakt med Britt Sofie 
Illguth, Norilco Troms som takker ja til å være brukerrepresentant i 
arbeidsgruppen. Oppnevning stadfestes i RBU-møte 12. juni 2014.  

- Nasjonal helse- og sykehusplan, møte i ekspertgruppen for brukere og pårørende, 
den 5. juni 2014: RBU-leder var forhindret i å delta, og RBUs nestleder møtte. 
Referat fra dette møtet vil bli distribuert. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBUs nestleder Asbjørn Larsen informerte kort om det første møte i fagråd TSB 

og møte ad. dropout-prosjektet. 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Prosjekt fristbrudd/ventetider, oppfølging – informasjon  
- Bekymringsmelding fra 42 overleger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 

kort informasjon  
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Nasjonale kvalitetsindikatorer, informasjon og utviklingstrekk 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 54-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS av 6. mars 2014 ad. 

invitasjon til møte med styret for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 
2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 2. 

april 2014 
3. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF, den 12. mai 2014 
4. E-post fra NAAF Regional Nord av 10. juni 2014 ad. tilgjengelighet under FFOs 

arrangementer i Troms og Finnmark 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
  

 



RBU-sak 55-2014  Eventuelt 
 
A. Årsplan Regionalt brukerutvalg  
RBU-medlem Gunn Strand Hutchinson ba om at Regionalt brukerutvalg får lagt frem en 
årsplan med aktuelle saker og gis mulighet til å spille inn saker som ønskes tatt opp i 
RBU. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg får én gang i året lagt frem en årsplan med aktuelle og faste 
saker som skal behandles i løpet av kommende år. 
 
 
B. Audiografsituasjon i Alta/Vest-Finnmark 
RBU-varamedlem Alf Ingulf Bjørn tok opp spørsmålet rundt audiografsituasjonen i 
Alta/Vest-Finnmark. 
 
Vedtak: 
 
Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering.  
 
 
Tromsø, den 12. juni 2014 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 12JUN2014 – kl. 21.18 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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