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Vår ref.:     
2016/8/012 

Referent/dir.tlf.: 
Hanne H. Haukland, 75512900 

Sted/Dato: 
Bodø, 17.3.2016 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 17. mars 2016 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 18. mai 2016 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO 
Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene 
Alvhild Yttergård varamedlem - møtte for Inge Hyld Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem  Fylkeseldrerådene 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Namik Resulbegovic rådgiver Helse Nord RHF 
Nils Bie Normann rådgiver Helse Nord RHF 
Anita Mentzoni-Einarsen rådgiver Helse Nord RHF 
Elise Sønderland rådgiver Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 
Rune Sylvarnes  Universitetssyke-

huset Nord-Norge HF 
 

Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Asbjørn Larsen nestleder 

Vararepresentant var opptatt og 
kunne ikke møte.  

RIO 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


RBU-sak 14-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 14-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 15-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. 

januar 2016 og fra møte i arbeidsutvalget til det regionale 
brukerutvalget 22. februar 2016 

Sak 16-2016 Årlig melding 2015 
Sak 17-2016 Etablering av protonbehandling i Norge - konseptfaseutredning, 

orientering 
Sak 18-2016 Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i Helse Nord 2016-2025, høring 
Sak 19-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - 

oppfølging av oppdrag 2015, protokoll 
Sak 20-2016 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfase, utkast til 

mandat 
Sak 21-2016 Plan 2017-2020, inkl. rullering av investeringsplan 2017-2024, 

informasjon 
Sak 22-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig organisering etter 

innføring av ny løsning Mine pasientreiser 
Sak 23-2016 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2016 - deler av 

Finnmark og Helgeland 
Sak 24-2016 Evaluering verdibasert hverdag, oppfølging av styresak 8-2012 
Sak 25-2016 Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF 
Sak 26-2016 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 27-2016 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 

9. november 2015 (inkl. vedlegg 1 og 2) 
 2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF 2. desember 2015 
 3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 

14. desember 2015 
 4. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine 

pasientreiser 8. januar 2016 
 5. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 8. januar 2016 
 6. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 26. februar 2016 
Sak 28-2016 Eventuelt 

A. Forsvarlig belegg innen psykisk helse, jf. RBU-sak 6-2016, 
vedtakets punkt 1 (siste avsnitt) 

 
 
 



Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 15-2016  Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 20. januar 2016 og 
protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 
Regionale brukerutvalget 22. februar 2016 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. januar 2016 og protokoll fra 
møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 22. februar 2016 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 16-2016 Årlig melding 2015 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2015 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. 

 
 
RBU-sak 17-2016 Etablering av protonbehandling i Norge - 

konseptfaseutredning, orientering 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med 
konseptrapport for etablering av protonbehandling i Norge til orientering. 
 
 
  



RBU-sak 18-2016 Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016-
2025, høring 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter de vurderingene som er gjort i 

utkast til Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 
Helse Nord 2016-2025. RBU er fornøyd med at utviklingsplanen gir innhold til 
begrepet pasientens helsetjeneste, og at brukerrepresentanter har vært aktivt 
involvert i utarbeidelsen av plandokumentet. 

 
2. RBU har følgende innspill til utviklingsplanen: 

a. Satse på alderspsykiatri 
b. Planen må legge vekt på barn som pårørende. 
c. Planen må legge vekt på migrasjonshelse/helse for innbyggere fra fremmede 

kulturer. 
d. RBU vil uttrykke bekymring for reduksjon av sosialfaglig kompetanse i psykisk 

helsevern. Det er viktig å forstå rusmisbruk og psykiske lidelser også i relasjon til 
samfunnsmessige og miljømessige forhold. Sosialfaglig kompetanse må derfor 
være en del av psykisk helsevern. 

e. RBU anbefaler at personer med utviklingshemming og psykiske lidelser må få 
tilgang på samme tjenester som andre i psykisk helsevern, for barn, ungdom og 
voksne. Det har de ikke i dag, og det legges heller ikke opp til det i 
utviklingsplanen fram til 2025. Det er ikke nok med noen døgnplasser. 
Kompetansen om utviklingshemming og psykiske lidelser må styrkes både i DPS-
ene, i BUP og ved sentraliserte sykehusfunksjoner for voksne. Slik det er i dag er 
de utestengte, og dette er i strid med FN-konvensjonen om rettigheter til 
mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) som Norge har ratifisert i 2013, jf. 
artikkel 25 om Helse. Vi er forpliktet til å ta hensyn til konvensjonen. 

 
 
RBU-sak 19-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 

helsevern - oppfølging av oppdrag 2015, 
protokoll 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om protokollen som 

beskriver rammene for etableringen av et medikamentfritt behandlingstilbud i 
psykisk helsevern til orientering. 

 
2. RBU støtter opprettelse av dette behandlingstilbudet i Helse Nord. 
 
 



RBU-sak 20-2016 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 
- idéfase, utkast til mandat 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF er tilfreds med at arbeidet med idéfase for 

Finnmarkssykehuset Hammerfest igangsettes. RBU gir sin tilslutning til utkast til 
mandat for utredningen. 
 

2. RBU forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF. 

 
3. RBU ber om at idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase legges frem 

for RBU, når den er behandlet i Finnmarkssykehuset HF. 
 
 
RBU-sak 21-2016 Plan 2017-2020, inkl. rullering av 

investeringsplan 2017-2024, informasjon 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om oppstart av arbeidet 

med rullering av Plan for Helse Nord 2017-2020, inkl. rullering av investeringsplan 
2017-2023 til orientering.  

 
2. Det gjennomføres et dialogmøte mellom Helse Nord RHFs planforum og RBU, der 

status i arbeidet presenteres, og RBU kan gi innspill til plandokumentet. 
 
 
RBU-sak 22-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig 

organisering etter innføring av ny løsning Mine 
pasientreiser 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om fremtidig 

organisering    av området pasientreiser uten rekvisisjon, til orientering, og anbefaler 
ordningen iverksatt. 

 
2. RBU støtter innføringen av ny løsning Mine Pasientreiser. 
 
 
 
  



RBU-sak 23-2016 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 
2016 - deler av Finnmark og Helgeland 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om anskaffelse av 
pasientreiser landeveistransport 2016 for deler av Finnmark og Helgeland til 
orientering. 
 
 
RBU-sak 24-2016 Evaluering verdibasert hverdag, oppfølging av 

styresak 8-2012 
 
Vedtak: 
  
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering 

verdibasert hverdag i Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU ber om at anbefalingene fra evalueringen av arbeidet med verdibasert hverdag 

følges opp. Arbeidet med verdibasert hverdag i foretaksgruppen må følges opp og 
det må legges til rette for etiske refleksjoner i arbeidshverdagen for de ansatte.  

 
3. RBU ønsker at tema verdibasert hverdag innarbeides i oppdragsdokumentet fra 

Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
 
RBU-sak 25-2016 Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg 

Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2015 Regionalt 
brukerutvalg. 
 
 
RBU-sak 26-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styringsgruppemøte nasjonalt samordnet spesialistutdanning for leger 25. januar 
2016 på Gardermoen 

- Styremøte Helse Nord 3. februar 2016 i Bodø 
- Seminar for styrene i de regionale helseforetakene 16. februar 2016 i Oslo 
- Seminar om pasient- og brukermedvirkning i nasjonale kvalitetsregistre 18. 

februar 2016 i Oslo 
- RBU-AU-møte 22. februar 2016 i Bodø 



- Tematime og styremøte i Helse Nord RHF 23. - 24. februar 2016 i Tromsø 
- Helse- og kvalitetsregisterkonferanse 10. – 11. mars 2016 i Oslo, se her: 

https://www.kvalitetsregistre.no/  
- Innspillsmøte med Kvinnslandsutvalget 15. mars 2016 i Oslo 
- Møte LMS prosjektsøknad 16. mars 2016 i Bodø 
- Invitasjon til å delta på Læring og mestring fagnettverksamling 31. mai – 1. juni 

2016 i Mosjøen 
- Ekstraordinære styremøter i Helse Nord RHF 1. og 16. mars 2016 ad. bygging av 

kontoretasjer på PET-senteret 
- Invitasjon til Nettverkssamling LMS i Mosjøen, spørsmål om deler av utgifter til 

reise og opphold dekkes av Helse Nord RHF: RBU støtter at disse utgiftene dekkes.  
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBU-medlem Bjørn Helge Hansen: 
- Brukerorientering i pasientsikkerhetsprogrammet – møte i Oslo 8.mars 2016.  
- Arbeidet i programkomiteen for pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø 21. - 

22. september 2016 
- Nasjonal helse- og kvalitetsregisterkonferanse i Oslo 10. - 11. mars 2016 

- RBU-medlem Jørgen Dahl: 
- Revisjon av Tuberkulosekontrollprogrammet Helse Nord 2016-2020, 2. møte i 

arbeidsgruppen 5. februar 2016: 
 Foreløpig versjon av Tuberkulosekontrollprogrammet forelå 24. februar 

2016. 
 Det gjenstår noe harmonisering av og supplement til noen få 

tema/kapitler. 
- Revisjon av Smittevernplan Helse Nord 2016-2020, 4. møte i Arbeidsgruppen 

29. februar 2016:  
 «Endelig utkast» med mulighet for supplement forelå 29. februar 2016. 

Frist for innspill var 9. mars 2016. 
 Smittevernplanen instituerer i Kapitel 5.4.4 Regionalt Fagråd for 

infeksjonsmedisin/smittevern/mikrobiologi. 
- Regional Helseforskningskonferanse 2. - 3. november 2016 på UiT Norges 

arktiske universitet:  
 Et samarbeid med Helse Nord og Nord universitetet. 
 Telefonmøter 10. februar og 11. mars 2016. 
 Forslag til program med tilhørende budsjett. 
 Kostnadsdeling mellom Helse Nord og UiT 
 Estimat på 300-400 deltakere  

- RBU-medlem Gunn Strand Hutchinson.  
- Verdibasert hverdag - elektronisk møte i referansegruppen 22. januar 2016 

- RBU-medlem Werner Johansen: 
- Helseforetakenes senter for Pasientreiser telefonmøte26. februar 2016 
- Møte i USAM 14. mars 2016 

- RBU-medlem Astrid Daniloff 
- Aldring og helse referansegruppemøte på Gardermoen 16. februar 2016 

- RBU-medlem Åsa Almås Johansen 
- Medikamentfritt behandlingstiltak arbeidsgruppemøte, to møter 
- Fagråd psykisk helsevern voksne møte14. mars 2016 

- RBU-medlem Alfhild Yttergård: 

https://www.kvalitetsregistre.no/


- Seminar om pasient- og brukermedvirkning i nasjonale kvalitetsregistre 18. 
februar 2016 i Oslo 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Nasjonal helse- og sykehusplan i Stortinget – videre oppgaver for Helse Nord 
- Helse Nord fra 8. juni 2016 på felles nettløsning – sak i neste RBU-møte 
- Åpenhetskultur i Helse Nord - bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 27-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 9. november 2015 

(inkl. vedlegg 1 og 2) 
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

2. desember 2015  
3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 14. desember 2015 
4. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 8. januar 2016 
5. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 8. januar 2016  
6. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26. februar 2016 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 28-2016  Eventuelt 
 
A. Forsvarlig belegg innen psykisk helse, jf. RBU-sak 6-2016, vedtakets punkt 1 (siste 

avsnitt) 
RBU-medlem Gunn Strand Hutchinson stilte spørsmål til RBU-sak 6-2016, vedtakets 
punkt 1, siste avsnitt ad. avklaring av hva som er et forsvarlig belegg innen psykisk 
helse.  
 
RHF-ledelsen orienterte om at 80-95% belegg anses som forsvarlig i døgnenheter. Det 
må skilles mellom akutte og elektive poster. Ved akuttposter bør belegget være 80-85%. 
Det skal være kapasitet til å kunne ta imot akutte innleggelser. Ved elektive poster/DPS-
er med lite akutt innleggelser kan belegget være rundt 95%. 
  



Vedtak: 
  
Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. mars 2016 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 17MAR2016 – kl. 20.49 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 




