
 

 

 

Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-45/012       Bodø, 16.5.2018 

 

Styresak 76-2018/5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

16. mai 2018 

    Kopi av protokollen var ettersendt. 
    Saken kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

Vår ref.:     
2018/2/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø, 16.5.2018 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 16. mai 2018 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 7. juni 2018 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Olav Aulborg varamedlem - møtte for Gunnhild Berglen FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole Marius Johnsen medlem FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Hedvig Hegna medlem  Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Tina Eitran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF  
Lars A. Mickelsen rådgiver Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen kst. økonomidirektør Helse Nord RHF 
Erling Bang rådgiver Helse Nord RHF  
Hanne Frøyshov kvalitetssjef Helse Nord RHF  
Stian Rasmussen rådgiver Helse Nord RHF  
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF  
Kristian Fanghol direktør Helse Nord RHF  
Siw Skår rådgiver Helse Nord RHF  
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Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem 

Det lyktes ikke å innkalle vararepresentant på 
grunn av for kort varsel. 

FFO 

Marianne P. Brekke medlem FFO 
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RBU-sak 33-2018 Høring – Nasjonal veileder for 
brukermedvirkning i helseforskning – endelig 
vedtak 
Denne RBU-saken ble behandlet elektronisk pr. e-post. RBUs 
vedtak protokollføres i møtet 16. mai 2018. 

 
1. RBU tar høringsutkastet til «Nasjonal veileder for veileder for brukermedvirkning i 

helseforskning» til orientering. 
 

2. RBU har følgende innspill til utkast til «Nasjonal veileder for brukermedvirkning i 
helseforskning 
a. I avsnittet om opplæring av brukerrepresentanter foreslår RBU at følgende tas 

inn: Opplæring bør skje i samarbeid med relevante brukerorganisasjoner. 
b. Forskjellen mellom brukerrepresentant og brukermedvirker må klargjøres:  

i. Brukerrepresentant er en som er valgt til å representere en gruppe 
brukere, av gruppen selv eller organisasjonen 

ii. Brukermedvirker kan være pasienter uten gruppe- eller 
organisasjonstilhørighet.  

c. For å kunne gi forskningen best mulig resultat må det tas i bruk alternativ 
supplerende kommunikasjon som tar hensyn til personer og brukere med 
kommunikasjonsutfordringer. Det gjelder sansetap, manglende 
norskkunnskaper og kognitive utfordringer.  

d. Det må være god rolleavklaring mellom forsker og bruker og være klare 
retningslinjer for kommunikasjonen mellom partene (telefon, epost, fysiske 
eller elektroniske møter osv.)  

e. RBU vil peke på viktigheten av at brukeren får være med å gjøre avtaler 
omkring møteform og varighet. Avhengig av funksjonsnivå til brukeren kan det 
være behov for pauser av større hyppighet en vanlig.  

f. RBU vil framheve at det er viktig å ivareta barn og unges brukererfaring og ber 
om at retningslinjene ivaretar brukerperspektivet til denne gruppen.  

 
 
RBU-sak 34-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 33-2018 Høring – Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning 
Denne RBU-saken ble behandlet elektronisk pr. e-post.  
RBUs vedtak protokollføres i møtet 16. mai 2018.  

Sak 34-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 35-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

7. mars 2016 
Sak 36-2018 Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 

2019-2026 
Sak 37-2018 Omstillingstiltak i HF-ene - konsekvenser for pasienttilbudet, 

oppfølging av RBU-sak 4-2018 
Sak 38-2018 Rapport om HMS og samfunnsansvar 2017 
Sak 39-2018 Regional utviklingsplan 2035 - informasjon 

Styremøte Helse Nord RHF
23MAI2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 38



 

Sak 40-2018 Sykehusenes rutiner og praksis for å sikre gode tjenester til 
pasienter som er innlagt på sykehus, og som har problemer med å 
forstå eller problemer med å uttrykke seg 

Sak 41-2018 Valg av vararepresentanter til RBUs observatør i styret i Helse 
Nord RHF 

Sak 42-2018 Oppnevning av kontaktpersoner for brukerrepresentanter  
 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord 
 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord 
 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord 
 Prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved 

Nordlandssykehuset Bodø 
Sak 43-2018 Såkornsmidler til kvalitetsprosjekter i helseforetakene i Helse 

Nord - oppnevning av brukerrepresentant til komiteen for 
såkornsmidler 

Sak 44-2018 Nasjonal helse- og sykehusplan - brukermedvirkning psykisk 
helsevern, oppnevning av brukerrepresentant 

Sak 45-2018 Pakkeforløp psykisk helse og rus - oppnevning av 
brukerrepresentant til regional arbeidsgruppe  

Sak 46-2018 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 
 5. Samstemming av legemiddellister i Helse Nord - fremdrift, 

informasjon 
 6. Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 - informasjon 
Sak 47-2018 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i fagråd for ortopedi, den 7. og 8. februar 2018 
 2. Årsmelding Pasient- og brukerombudet 
 3. Referat fra møte i fagråd for habilitering, den 6. mars 2018 
 4. Nød SMS – Informasjon 
 5. Referat fra møte i arbeidsgruppen for brukermedvirkning i 

Pasientsikkerhetsprogrammet, den 28. februar 2018 
 6. Brev fra Alta Venstre ad ambulansefly 
 7. Brev fra Diabetesforbundet ad anmodning om møte 
 8. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 
 9. Pasientreisekonferansen i Svolvær, den 4.-6. juni 2018 – 

invitasjon 
 10. Invitasjon til nasjonalt møte for sykehus om koordinerte forløp 

og koordinatorrolle for pasienter med komplekse 
tjenestebehov – invitasjon til møte 

 11. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, den 18. april 2018 

 12. Brev fra Alta Venstre av 16. mars 2018 ad reise til Hammerfest 
sykehus 
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Sak 48-2018 Eventuelt 
A. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet - 

oppnevning av brukerrepresentant til referansegruppe for den 
regionale pasientsikkerhetskonferansen 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

RBU-sak 35-2018  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 7. mars 2018 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 7. mars 2018 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 36-2018 Plan 2019-2022, inkludert rullering av 
investeringsplan 2019-2026 

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

rullering av Plan for Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan 2019-
2026, til orientering. 

 
2. RBU har følgende innspill til planarbeidet:  

a. Regional kreftplan: Etablering av et senter for seneffekter etter kreftbehandling. 
b. Tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd innen habilitering og 

rehabilitering.  
c. Tiltak for å styrke samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten 

innen psykisk helsevern og TSB.  
d. Styrking av arbeidet med god kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, 

spesielt pasienter med hørselsproblemer. Ta i bruk nødvendige hjelpemidler for 
å sikre god kommunikasjon, herunder tolketjenester som tilbys av NAV.  

e. Tolketjenester i alle samiske språk må kunne tilbys.  
 

RBU-leder sender ev. flere innspill til planarbeidet samlet til Helse Nord RHF innen 
23. mai 2018.  
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RBU-sak 37-2018 Omstillingstiltak i HF-ene - konsekvenser for 
pasienttilbudet, oppfølging av RBU-sak 4-2018 

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

vurdering av omstillingstiltak og eventuelle konsekvenser for pasienttilbudet til 
orientering. 
 

2. RBU ber om å bli orientert om omstillingsarbeidets eventuelle konsekvenser for 
pasienttilbudet i den løpende tertialrapporteringen.  

 
 

RBU-sak 38-2018 Rapport om HMS og samfunnsansvar 2017 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar rapporten HMS og samfunnsansvar 

2017 til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til rapporten og foretaksgruppens arbeid med HMS og 

samfunnsansvar: 
a. Reduksjon av bruken av engangsplast i spesialisthelsetjenesten. 
b. Punkt 2.1: Ordet «funksjonsevne» bes implementert i første setning. 
c. Universell utforming bør omtales. 
d. Helsevirkninger av forurensing kan omtales noe mer, f. eks. med analyser. 
e. Ikke alle tiltak som iverksettes for å spare CO2 er bra for pasienter, f. eks. ved 

samkjøring av pasienttransport. 
f. Spesialisthelsetjenestens arbeid med å redusere bruk av antibiotika bør omtales. 

 
 

RBU-sak 39-2018 Regional utviklingsplan 2035 - informasjon 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om første utkast til 

regional utviklingsplan 2035 til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til utkastet: 

a. Presisere den gyldne regel med hensyn til bemanning (jf. kapittel 3.6.1). 
b. Tydeliggjøre området habilitering under kapittel 3.2 Pasientbehandling. 
c. Universell utforming bør omtales i dokumentet. 
d. Felles retningslinjer for fagråd og hvordan brukermedvirkning ivaretas.  
e. Økt behov for rehabiliteringsplasser i fremtiden, f. eks. innen hørsel.  
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RBU-sak 40-2018 Sykehusenes rutiner og praksis for å sikre gode 
tjenester til pasienter som er innlagt på 
sykehus, og som har problemer med å forstå 
eller problemer med å uttrykke seg 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om helseforetakenes 

rutiner og praksis for å sikre gode tjenester til pasienter som er innlagt på sykehus, 
og som har problemer med å forstå eller problemer med å uttrykke seg, til 
orientering. 

 
2. RBU vil gjøre oppmerksom på at det fortsatt oppleves som utfordrende at flere 

pasienter og pårørende erfarer barrierer ved behov for ledsager hos pasienter med 
kommunikasjonsutfordringer (jf. § 17 i Pasientreiseforskriften).  

 
 

RBU-sak 41-2018 Valg av vararepresentanter til Regionalt 
brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord RHF 
2018-2020 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg velger følgende medlemmer som personlige vararepresentanter 
til Regionalt brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord RHF for perioden 2018-
2020:  
 
1. Gunn S. Hutchinson 
2. Elisabeth Sundkvist 
 
 

RBU-sak 42-2018 Oppnevning av kontaktpersoner for 
brukerrepresentanter i: 
 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord 
 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord 
 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord 
 Prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved 

Nordlandssykehuset Bodø 
 
Vedtak: 
 
1. Asbjørn Larsen oppnevnes som kontaktperson for Alex Nordbakken i Fagråd for 

hjerneslag i Helse Nord fram til 30. april 2020. 
 
2. Olav Aulborg oppnevnes som kontaktperson for Bjørn Bjørnstad i Fagråd for 

lungemedisin i Helse Nord fram til 30. april 2020. 
 

Styremøte Helse Nord RHF
23MAI2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 42



 

3. Gunn S. Hutchinson oppnevnes som kontaktperson for Per Nordnes i Fagråd for 
nyremedisin i Helse Nord fram til 30. april 2020. 

 
4. Knut Georg Hartviksen oppnevnes som kontaktperson for Arne Ketil Hafstad i 

prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. 
 
 

RBU-sak 43-2018 Såkornsmidler til kvalitetsprosjekter i 
helseforetakene i Helse Nord - oppnevning av 
brukerrepresentant til komiteen for 
såkornsmidler 

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

kvalitetsprosjekter i helseforetakene i Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU oppnevner Elisabeth Sundkvist som brukerrepresentant til komitéen for 

såkornsmidler.  
 
 

RBU-sak 44-2018 Nasjonal helse- og sykehusplan - 
brukermedvirkning psykisk helsevern, 
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Ole Marius Johnsen til 
arbeidsgruppen for tema psykisk helsevern i ny Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
 

RBU-sak 45-2018 Pakkeforløp psykisk helse og rus - oppnevning av 
brukerrepresentant til regional arbeidsgruppe 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Asbjørn Larsen som 
brukerrepresentant til regional arbeidsgruppe for implementering av pakkeforløp i 
psykisk helse og rus. 
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RBU-sak 46-2018  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Interregionalt RBU-møte - 4. mai 2018 på Gardermoen: Informasjon 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
 Informasjonsmøte for styret i Helse Nord RHF 9.mai 2018 ad. 

luftambulansesituasjonen: Informasjon 
- RBU-varamedlem Olav Aulborg 

 Invitasjon til dialogmøte i Svolvær ad. rehabilitering i Nord-Norge - 5. juni 
2018: Olav Aulborg deltar på dialogmøtet på vegne av Regionalt 
brukerutvalg.  

- RBU-medlem Asbjørn Larsen 
 Regional plan for avtalespesialister - møte 3. april 2018: Informasjon 
 Regional fagplan TSB - møte 16. april 2018: Informasjon 
 Telefonmøte ad. rullering av investeringsplanen - 18. april 2018: Informasjon  
 Interregionalt RBU-møte - 4. mai 2018 på Gardermoen: Informasjon 

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
 5. januar: Dialogmøte oppdragsdokumentet 2018 
 9. januar: Styringsgruppemøte Utviklingsplan 2035 
 6. mars: Styringsgruppemøte Utviklingsplan 2035  
 21. mars: Dialogmøte Samisk kapittel i Utviklingsplan 2035 
 10. april: Styringsgruppemøte Utviklingsplan 2035  
 18. april: Dialogmøte med RBU - Plan 2019-2026 
 25. april: Dialogmøte Samisk kapittel i Utviklingsplan 2035  
 15. mai: Fagrådsmøte for hudsykdommer    

1.  Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Luftambulansetjenesten - ustabil drift: RHF-ledelsen orienterte om status i 

luftambulansetjenesten med bakgrunn i beredskapssituasjonen, herunder 
ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 15. mai 2018.  

2. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
3. Samstemming av legemiddellister i Helse Nord - fremdrift, informasjon 
4. Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 - informasjon 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i RBU-sak 46-2018/3 - 
første strekpunkt: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om 

Luftambulansetjenesten - ustabil drift til orientering. 
 
2. RBU er tilfreds med arbeidet i Helse Nord RHF og foretaksgruppen for å iverksette 

kompenserende tiltak i denne krevende beredskapssituasjonen og for god og 
fortløpende informasjon til omgivelsene gjennom Helse Nord RHFs nettsted.  
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RBU-sak 47-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i fagråd for ortopedi, den 7. og 8. februar 2018 
2. Årsmelding Pasient- og brukerombudet 
3. Referat fra møte i fagråd for habilitering, den 6. mars 2018 
4. Nød SMS – Informasjon 
5. Referat fra møte i arbeidsgruppen for brukermedvirkning i 

Pasientsikkerhetsprogrammet, den 28. februar 2018 
6. Brev fra Alta Venstre ad ambulansefly 
7. Brev fra Diabetesforbundet ad anmodning om møte 
8. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 
9. Pasientreisekonferansen i Svolvær, den 4.-6. juni 2018 – invitasjon 
10. Invitasjon til nasjonalt møte for sykehus om koordinerte forløp og koordinatorrolle 

for pasienter med komplekse tjenestebehov – invitasjon til møte 
11. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 18. 

april 2018 
12. Brev fra Alta Venstre av 16. mars 2018 ad reise til Hammerfest sykehus 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
I RBU-sak 47-2018/8 ber Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF arbeidsutvalget om 
å gi avsenderen tilbakemelding på henvendelsen. 
 
I RBU-sak 47-2018/9 ber Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Gunnhild Berglen om 
å delta på pasientreisekonferansen i Svolvær 4. - 6. juni 2018. 
 
I RBU-sak 47-2018/10 ber Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Gunnhild Berglen 
og Elisabeth Sundkvist om å delta på nasjonalt møte for sykehus om koordinerte forløp 
og koordinatorrolle for pasienter med komplekse tjenestebehov. 
 
 

RBU-sak 48-2018  Eventuelt 
 
A. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet - oppnevning av 

brukerrepresentant til referansegruppe for den regionale 
pasientsikkerhetskonferansen 

 
RBU-leder Knut Georg Hartviksen viste til henvendelse fra Nordlandssykehuset HF av 
15. mai 2018 ad. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet og 
oppnevning av brukerrepresentant til referansegruppen for den regionale 
pasientsikkerhetskonferansen. Første møte i referansegruppen er foreslått avholdt 8. 
juni 2018. 
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Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Asbjørn Larsen som 
brukerrepresentant til referansegruppen for den regionale 
pasientsikkerhetskonferansen.  
 
 
Bodø, den 16. mai 2018 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 16MAI2018 – kl. 14.10 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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