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Protokoll 

 
 
   
 
 

Vår ref.:     
2018/2/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 7.6.2018 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 7. juni 2018 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 20. september 2018 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Olav Aulborg varmedlem - møtte for Marianne P. Brekke 

(deltok fra kl. 09.40) 
FFO 

Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Unn Hamran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF  
Tor-Arne Haug direktør for forretningsutvikling  

- deltok pr. telefon 
Helse Nord RHF 

Erling Bang rådgiver Helse Nord RHF 
Nils Bie Normann rådgiver - deltok pr. telefon Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Marianne P. Brekke medlem - ikke møtt FFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Hedvig Hegna medlem  Pensjonistforbundet 

 
Det lyktes ikke å innkalle vararepresentanter for RBU-medlemmer Asbjørn Larsen og Hedvig 
Hegna på grunn av for kort varsel om forfall.  
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RBU-sak 49-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 49-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 50-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

16. mai 2018 
Sak 51-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 52-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende 

tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for 
forprosjektet 

Sak 53-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for 
arbeidet 

Sak 54-2018 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2019, orientering 
Sak 55-2018 Pasienter med utviklingshemming - døgntilbud ved 

Nordlandssykehuset, orientering om etablering, drift og erfaringer 
Sak 56-2018 Fødestua i Alta - oppfølging av RBU-sak 31-2018/5 
Sak 57-2018 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalg 2018-2020 
Sak 58-2018 Møteplan 2019 - Regionalt brukerutvalg 
Sak 59-2018 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 
Sak 60-2018 Referatsaker 
 1. E-post av 9. mai 2018 fra Sykehusapotek Nord HF (med vedlegg) ad. 

oppnevning av representanter til brukerutvalget i Sykehusapotek 
Nord HF 

 2. BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende) 
- jubileumsseminar 23. mai 2018, program (deltaker fra RBU: Arne 
Ketil Hafstad) 

 3. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende-arbeidet i 
spesialisthelsetjenesten, møte 24. mai 2018, program 

Sak 61-2018 Eventuelt 
A. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - kartlegging av 

næringsinteresser 
B. Pasientreiser fra Tromsø til Alta 
C. Pasientreiser og manglende bruk av felles referansenummer 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
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RBU-sak 50-2018  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 16. mai 2018 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 16. mai 2018 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 51-2017 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2019-2026 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om forslag til plan for 

Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan 2019-2026 til orientering.  
 
2. RBU slutter seg til adm. direktørs prioriteringer i økonomisk langtidsplan. 
 
3. RBU ber om at følgende områder prioriteres i økonomisk langtidsplan, jf. RBU-sak 

36-2018 (RBU-møte 16. mai 2018): 
a. Tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd innen habilitering og rehabilitering 
b. Regional kreftplan: Etablering av et senter for seneffekter etter kreftbehandling 
c. Prioritere det faglige samarbeidet med primærhelsetjeneste for å styrke arbeidet 

med forebygging innen psykisk helsevern 
 
 

RBU-sak 52-2018  Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 
sykehus - supplerende tilleggsdokument til 
KSK-rapporten og styringsdokument for 
forprosjektet 

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

tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for forprosjektet 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus til orientering. Dokumentene 
danner et godt grunnlag for endelig beslutning om oppstart av forprosjekt for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus.  

 
2. RBU ber adm. direktør påse at universell utforming (herunder skilting på nord- og 

lulesamisk, tilpassete digitale løsninger m. m.) av det nye sykehuset følges opp i 
forprosjektet. 
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RBU-sak 53-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 
ressursgruppe, mandat for arbeidet 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helgelandssykehuset 
2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet til orientering.  
 
 

RBU-sak 54-2018 Anskaffelse av pasientreiser 
landeveistransport 2019, orientering 

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

pasientreiser landeveistransport 2019 til orientering.  
 
2. RBU ber om at følgende krav prioriteres i anskaffelsen av pasientreiser 

landeveistransport (i uprioritert rekkefølge): 
a) Sjåførens norske språkkunnskaper  
b) Kunnskap til samisk språk i de aktuelle områder  
c) Sjåførens ansvar for henting og transport av pasienter (ende-til-ende-transport) 
d) Tilpasning av digitale løsninger som viser hentetid i sanntid 
e) Miljøkrav må ikke gå utover pasientens behov for raskere transport (unngå for 

lang ventetid) 
f) Gode, tilpassete venterom på sykehusene for pasienter som venter på transport 
g) Ved større bruk av elbiler må det være tilrettelagt for lading f. eks. ved 

sykehusene 
h) HMS-krav som sikrer både sjåfør og pasient/pårørende 
i) Audiovisuelt utstyr i bilene for å bedre kommunikasjonen med passasjerene 

 
 

RBU-sak 55-2018 Pasienter med utviklingshemming - døgntilbud 
ved Nordlandssykehuset, orientering om 
etablering, drift og erfaringer 

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

Nordlandssykehuset til pasienter med utviklingshemming til orientering.   
 
2. Pasienter med psykisk lidelse og utviklingshemming må sikres lokaler som er 

tilrettelagt for denne pasientgruppen, og hvor de ved behov kan skjermes fra andre 
pasienter.  

 
3. RBU ber om at det settes fortgang i arbeidet med å finne egnede lokaler til 

døgnenheten ved Nordlandssykehuset.  
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4. RBU forutsetter at enheten også skal bidra til kompetansebygging i øvrige tjenester i 
psykisk helsevern om behandling av psykiske lidelser hos mennesker med 
utviklingshemming. 

 
5. RBU ber om at brukerrepresentant oppnevnes så tidlig som mulig i arbeidet med 

etablering av døgntilbudet ved Nordlandssykehuset for å ivareta brukernes 
interesser.  

 
 

RBU-sak 56-2018 Fødestua i Alta - oppfølging av RBU-sak 31-2018/5 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF anbefaler at bakvakt brukes slik at 

jordmor ikke står alene under fødsel. Det er en trygghet både for den fødende og for 
jordmor på aktiv vakt. 

 
2. RBU anbefaler at de nyfødte i Alta får samme tilbud om barnelegeundersøkelse som 

andre nyfødte i vår region. 
 
 

RBU-sak 57-2018 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale 
brukerutvalg 2018-2020 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende representanter til arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i perioden 2018-2020: 
 
A. Medlemmer: 

1. Knut Georg Hartviksen 
2. Gunn Strand Hutchinson 
3. Asbjørn Larsen 

 
B. Varamedlem: 

1. Gunnhild Berglen 
2. Ole-Marius Minde Johnsen 
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RBU-sak 58-2018 Møteplan 2019 - Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
1. Møteplanen 2019 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som 

følger: 
 

Dato  tidspunkt møtested 
23. januar 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
20. februar 20191 tidspunkt avtales nærmere Bodø 
13. mars 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
22. mai 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
12. juni 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
11. september 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
16. oktober 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
14. november 20192 10.15 - 15.00 Tromsø 

 
2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 16. - 17. oktober 2019 i Bodø. 
 
 

RBU-sak 59-2018 Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Ulik møtevirksomhet: Informasjon (lærings- og mestringssentre, USAM - 
observatør) 

- Vararepresentant for RBU-leder i USAM: Tidligere vararepresentant Jørgen Dahl 
har fratrådt som vararepresentant. RBU oppnevnte RBU-medlem Gunnhild 
Berglen som ny vararepresentant for RBU-leder Hartviksen i USAM.  

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Else Marie Isaksen 

 Informasjon om flere verv innen Finnmarkssykehuset HF: Valgt som BU-
medlem i HF-et og andre verv.  

- RBU-medlem Olav Aulborg 
 Dialogmøte i Svolvær ad. rehabilitering 5. juni 2018: Informasjon 

- RBU-medlem Ole-Marius Minde Johnsen 
 Ulike aktiviteter: Informasjon 
 Brukermedvirkning innen Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård 

- RBU-medlem Gunnhild Berglen 
 Pasientreisekonferanse 6. juni 2018 i Svolvær: Informasjon 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Luftambulansetjenesten, ustabil drift: Informasjon om status pr. dags dato og 

planlagte tiltak på kort og lang sikt.  
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 

1 AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2018 - tildeling av midler 
2 I forbindelse med RBU-møtet i NOV2019 avholdes felles møte med lederne av brukerutvalgene i 
underliggende HF. 
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Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
Under RBU-sak 59-2018/3 - første strekpunkt ble Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF orientert om status i luftambulansetjenesten pr. dags dato, herunder at kriteriene for 
å rekvirere luftambulanse er de samme som i en ordinær driftssituasjon. RBU fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om 

Luftambulansetjenesten - ustabil drift til orientering.  
 
2. RBU vil oppfordre alle aktører som uttaler seg i media om å gi saklig og riktig 

informasjon for ikke å skape frykt og utrygghet i befolkningen.  
 
 

RBU-sak 60-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post av 9. mai 2018 fra Sykehusapotek Nord HF (med vedlegg) ad. oppnevning av 

representanter til brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF 
2. BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende) - 

jubileumsseminar 23. mai 2018, program (deltaker fra RBU: Arne Ketil Hafstad) 
3. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten, møte 

24. mai 2018, program 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 61-2018  Eventuelt 
 
A. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - kartlegging av næringsinteresser 
 
RBU-leder Knut Georg Hartviksen informerte Regionalt brukerutvalg om innspill fra 
RBU-medlem Gunnhild Berglen ad. kartlegging av RBU-medlemmers næringsinteresser. 
 
RHF-administrasjonen har iverksatt en slik kartlegging etter malen for styret i Helse 
Nord RHF. Det planlegges å gjennomføre en slik kartlegging hvert år i mai/juni. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om kartlegging av RBU-
medlemmers næringsinteresser til orientering 
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B. Pasientreiser fra Tromsø til Alta 
 
RBU-medlem Leif Birger Mækinen stilte spørsmål ad. pasientreiser mellom Tromsø og 
Alta. Han viste til flere henvendelser fra pasienter og pårørende som opplever å måtte 
vente uforholdsmessig lenge, spesielt ved flyforsinkelser. Alle pasienter må få reise 
hjem med første mulige fly etter endt behandling.  
 
RHF-ledelsen orienterte om prosedyrer som er utarbeidet for rekvirenter og 
oppfølgingen av disse for å sikre at pasienter får den transporten de har krav på.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen til 
orientering.   
 
 
C. Pasientreiser og manglende bruk av felles referansenummer 
 
RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson stilte spørsmål ad. problematikken rundt felles 
referansenummer på flyreiser for pasienter og deres ledsager. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil påpeke at pasient og ledsager fortsatt 

gis forskjellige referansenummer ved pasientreiser og at dette kan føre til at pasient 
og ledsager ikke får sittet sammen på fly og noen ganger heller ikke får reise med 
samme fly.  

 
2. RBU ber på generelt grunnlag om bedre informasjon til pasienter og pårørende ved 

ulike former for pasienttransport, f. eks. ventetid m. m. 
 
 
Bodø, den 7. juni 2018 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 07JUN2018 – kl. 13.30 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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