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Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 75 51 29 00                               Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16 postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

 
 

Protokoll 

 
 
   
 
 

Vår ref.:     
2022/140-27 

Referent.: 
Cecilie Henriksen 

Dato: 
10.11.2022 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 10. november 2022 
Møtested: Digitalt på Teams 
Neste møte: 26. januar 2022 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder - deltok til kl. 12.00 FFO 
Gunnhild Berglen nestleder  FFO 
Arne Vassbotn  medlem  Pensjonistforbundet 
Ernly Eriksen medlem  FFO 
Ester Marie Fjellheim  medlem  Samisk eldreråd 
Kitt Anne Jorid Hansen  medlem  RIO 
Marit Sørdal medlem SAFO 
Nikolai Raabye Haugen  medlem – deltok til kl. 09.30 Unge funksjonshemmede 
Ole-Marius Minde Johnsen  medlem  Mental helse 
Leif Birger Mækinen møtende vara  FFO 
Hilde Rolandsen fungerende administrerende 

direktør - deltok under behandling 
av sak 97-2022/3 og sak 97-2022/5 

Helse Nord RHF 

Tina Eitran spesialrådgiver Helse Nord RHF 
Cecilie Henriksen rådgiver Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen økonomidirektør - deltok under 

behandling av sak 97-2022/9 
Helse Nord RHF 

Tove Klæboe Nilsen forskningsdirektør - deltok under 
behandling av sak 97-2022/4 

Helse Nord RHF 

Kjersti Lauritzen spesialrådgiver - deltok under 
behandling av sak 94-2022 

Helse Nord RHF 

Jon Tomas Finnson og Bente 
Mietinen 

avdelingsdirektør helsefag - deltok 
under behandling av sak 95-2022 

Helse Nord RHF 

Tove Skjelvik seniorrådgiver - deltok under 
behandling av sak 97-2022/6 

Helse Nord RHF 
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Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Åse Senning  medlem  FFO 
Morten Markussen medlem Kreftforeningen 
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RBU-sak 90-2022  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 90-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 91-2022 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. 

oktober 2022  
Sak 92-2022 Regional brukerkonferanse 2022 – oppfølging av innspill ved 

Regionalt brukerutvalg 
Sak 93-2022 Regional utviklingsplan 2023-2038 – høring, oppfølging av sak 80-

2022 
Sak 94-2022 Digital strategi for Helse Nord 2023-2038 
Sak 95-2022 Strategi for intensivmedisin i Helse Nord RHF 2022-2026 
Sak 96-2022 Konseptutredning behandlingshjelpemidler – oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 97-2022 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Forskningsaktivitet i foretaksgruppen i 2021 
 5. Innsiktsteamets arbeid - muntlig 
 6. Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene – oppfølging av 

    innspill fra RBU - muntlig 
 7. Tertialrapport nr. 2-2022 
 8. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte saker 
 9. Budsjett 2023 – ramme og føringer 
Sak 98-2022 Referatsaker 
 1. Ungdomsrådet Nordlandssykehuset – referat 10. oktober 2022 
 2. Brukerutvalget Finnmarkssykehuset – referat 06. oktober 2022 
 3. Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset – referat 10. oktober 2022 
 4. Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 

    RHF 01. november 2022 - protokoll 
 5. Regional pårørendestrategi - henvendelse fra Brukerutvalget 

    UNN 
Sak 99-2022 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 

RBU-sak 91-2022  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 
brukerutvalg 17. oktober 2022 

 
Det ble presisert at et av medlemmenes navn var feil skrevet i protokollen, og må 
korrigeres. 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 17. oktober 2022 godkjennes, med de 
innspill som kom frem under behandling av saken. 
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RBU-sak 92-2022 Regional brukerkonferanse 2022 – oppfølging 
av innspill ved Regionalt brukerutvalg 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar innspill fra Regional brukerkonferanse 

2022 til orientering. 
2. Det regionale brukerutvalget vil følge opp innspill fra Regional brukerkonferanse 

2022 på følgende måte: 
a. Regionalt brukerutvalg ønsker at relevante innspill sorteres ut og videresendes 

til ulike avdelinger/ansvarlige i Helse Nord som jobber med fagområdene, som 
for eksempel Pasientreiser, digitale tjenester, beredskap, og smittevern. 

b. Regionalt brukerutvalg ser behov for å øke kompetanse og informasjon til 
brukerorganisasjonene knyttet til rolle og samarbeid med Regionalt 
brukerutvalg og ulike roller tilknyttet spesialisthelsetjenesten, samt informasjon 
om organisasjonene inn i spesialisthelsetjenesten. I denne sammenheng ønsker 
Regionalt brukerutvalg å; 

a. Oppfordre brukerorganisasjoner til å ta i bruk kurs om 
brukerrepresentasjon. 

b. Gi tydelig informasjon til organisasjoner om RBU-møter knyttet til 
formål med at de mottar informasjon og muligheter for innspill. 

c. Se på muligheter for at RBU kan delta og presentere seg på 
kurs/samlinger i organisasjonene. 

 

RBU-sak 93-2022 Regional utviklingsplan 2023-2038 – høring, 
oppfølging av sak 80-2022 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til høringsinnspill til 

Regional utviklingsplan 2023–2038, med de innspill som kom fram under behandling 
av saken. Regionalt brukerutvalg ber om at innspillet sendes til saksbehandler i 
Helse Nord RHF innen fristen 10. november 2022. 

2. Høringsinnspillet fra Regionalt brukerutvalg til Regional utviklingsplan 2023-2038 
legges i sin helhet som orienteringssak i neste RBU-møte.  

 

RBU-sak 94-2022 Digital strategi for Helse Nord 2023-2038 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar oversendte saksdokumenter om Digital 

strategi for Helse Nord 2023-2038 til orientering. 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til Digital strategi for 

Helse Nord 2023–2038, med de innspill som kom fram under behandling av saken. 
Regionalt brukerutvalg ber om at innspillet sendes til saksbehandler i Helse Nord 
RHF innen fristen 10. november 2022. 

3. Høringsinnspillet fra Regionalt brukerutvalg til Digital strategi for Helse Nord 2023-
2038 legges i sin helhet som orienteringssak i neste RBU-møte. 
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RBU-sak 95-2022 Strategi for intensivmedisin i Helse Nord RHF 
2022-2026 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til Strategi for 

intensivmedisin Helse Nord RHF 2022–2026 med følgende innspill; 
a. Intensivmedisin i Nord-Norge handler også om ambulansefly. Dette området 

kunne ha vært bedre utdypet i strategien. Det er viktig at tjenester sees i 
sammenheng og at det skrives avvik ved forsinket ambulanseflytransport. 

b. Strategien kunne ha omtalt gode rutiner for behandling av rusavhengige som 
trenger intensivmedisin. 

c. Strategien kunne ha omtalt pårørendes rettigheter, og mulighet for pårørende å 
være del av pasienttransport og få pasientreiserettigheter. Det bør være egne 
regionale retningslinjer for dette. 

 

RBU-sak 96-2022 Konseptutredning behandlingshjelpemidler – 
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Marit Sørdal som medlem og Gunnhild Berglen som 
varamedlem av arbeidsgruppen i arbeidet med konseptutredning for 
behandlingshjelpemidler.   
 

RBU-sak 97-2022  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder Knut Hartviksen – muntlig 

- 17.10.2022 Møte i Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF                                                                                                                                                                
- 18.10.2022 Møte i Beslutningsforum for nye metoder 
- 24.10.2022 Referansegruppemøte 2 
- 25.10.2022 Tematime for styret i Helse Nord RHF 
- 26.10.2022 Styremøte i Helse Nord RHF 
- 26.10.2022 Regionalt styreseminar i Helse Nord 
- 27.10.2022 Ekstraordinært møte i Beslutningsforum for nye metoder 
- 31.10.2022 Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 
- 01.11.2022 Møte i AU RBU i Helse Nord RHF 
- 08.11.2022 Spesialistgruppemøte TNF BIO 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBUs nestleder Gunnhild Berglen  
• 18.10.2022 Brukerpanel digitale tjenester i nord 
• 19.10.2022, 26.10.2022, og 02.11.2022 Programkomitemøte 

Pasientsikkerhetskonferanse 
• 24.-25.10.2022 Styreseminar og styreseminar Pasientreiser HF 
• 26.10.2022 Kompetansegruppemøte Rekvisisjonspraksis Pasientreiser 
• 26.10.2022 Regionalt styreseminar i Helse Nord  
• 28.10.2022 Brukerutvalgsmøte Pasientreiser HF 
• 01.11.2022 AU Regionalt brukerutvalg 
• 09.11.2022 Universitetssamarbeidet (USAM) 
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- RBU-medlem Arne Vassbotn 
• 01.11.2022 KI radiologi 
• 09.11.2022 Revisjon tuberkuloseprogram 
- RBU-medlem Ernly Eriksen 

• Ingen møter siden sist  
- RBU-medlem Ester Marie Fjellheim 

• 18.10.2022 Samisk kompetansesenter 
- RBU-medlem Kitt-Anne Jorid Hansen 

• 20.10.2022 Brukerutvalgsmøte sykehusapoteket 
- RBU-medlem Marit Sørdal 

• Ingen møter siden sist 
- RBU-medlem Ole-Marius Minde Johnsen 

• 25.10.2022 Styringsgruppemøte for digitale innbygger- og 
samhandlingstjenester 

• Selvmordsforebygging (meldt forfall) 
- RBU-medlem Leif Birger Mækinen 

• Tildelingsutvalget (kalt som vara for Ole-Marius) 
• Omvisning på klinikk Alta 

3.   Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Informasjon fra foretaksmøte i Helse Nord 09.11.2022 

• Det ble orientert om utvikling i Helse Nord og foretaksmøte.  
▪ Det ble vist til protokoll som er publisert på Helse- og 

omsorgsdepartementets nettsider: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-
omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/protokoller-for-
foretakene/foretaksmoter/foretaksmoter-2022/foretaksmote-i-
helse-nord-rhf-09.11.2022/id2946629/  

▪ Stort omstillingsbehov i Helse Nord og behov for å få økonomi under 
kontroll.  

▪ Utfordringer bemanning. Sykefravær er imidlertid stabilisert til nivå 
før koronapandemien. 

▪ Ventetid har gått ned. 
- Overordnet strategi for pårørende – henvendelse fra Brukerutvalget UNN 

• Brukerutvalget ved UNN har sendt en henvendelse til Regionalt 
brukerutvalg og Helse Nord RHF, vedrørende å få igangsatt et regionalt 
arbeid for å bedre samhandling, støtte og veiledning av pårørende. 
Regionalt brukerutvalg ble orientert om Helse Nords arbeid med 
pårørende i dag, og vurdering av henvendelsen fra Helse Nord RHF;  

 
Helse Nord er opptatt av at involvering av og støtte til pårørende er en 
viktig del av behandlingen og oppfølging av mange pasienter, særlig ved 
av alvorlige tilstander og når sykdom varer over tid og preger 
hverdagslivet til alle som er nære. Mange pårørende gjør en uvurderlig 
jobb for de de er pårørende til og avlaster helse- og omsorgstjenestene i 
betydelig grad.  
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Vi vet også at barn som pårørende er en utsatt gruppe og Helse Nord har 
derfor over mange år vært en del av nettverket som har arbeidet med 
implementering av nytt lovverk fra 2010, om barn som pårørende. Helse 
Nord har også bidratt i utarbeidelsen av felles regionale retningslinjer 
for dette arbeidet, som brukes ved alle regionens helseforetak. Helse 
Nord er fortsatt del av nettverket.  
 
Når det gjelder spesialisthelsetjenestens plikter med hensyn til å 
involvere og støtte voksne pårørende viser vi til den nasjonale 
pårørendeveilederen (2017) som tydeliggjør helsetjenestens plikter og 
pasienters og pårørendes rettigheter. Alle helseforetak har som oppgave 
å følge anbefalingene i veilederen, uavhengig av regionale prosjekter. En 
felles regional retningslinje for involvering av og støtte til voksne 
pårørende vurderes ikke som aktuelt da mangfoldet av 
pårørenderelasjoner, situasjoner, pasientforløp, kommuner og andre 
mulige samarbeidspartnere i pårørendearbeidet er for stort. Rutiner 
utarbeidet lokalt, og gjerne i samarbeid med kommunene er 
sannsynligvis mer hensiktsmessig når målet er bedret praksis.    
 
Med bakgrunn i aktuell økonomisk situasjon i Helse Nord er det per nå 
ikke tid for å igangsette regionale prosjekter rettet mot 
pårørendearbeid.  
 
Helse Nord lyser imidlertid ut nettverksmidler hvert år der fagmiljø på de 
enkelte sykehusene som ønsker en arena for erfaringsutveksling og 
læring på tvers av helseforetak kan søke. 

4.   Forskningsaktivitet i foretaksgruppen i 2021 
5.   Innsiktsteamets arbeid - muntlig tittel 

- Det ble orientert om organiseringen av teamet og om arbeid som gjøres med 
faktagrunnlag; finne årsaker og sammenlikning andre helseforetak. Videre ble 
det orientert om at innsiktsteamet skal se på alternative måter å organisere 
oppgaver og funksjonsdeling mellom yrkesgrupper og mellom helseforetak på 
en forsvarlig måte med mindre ressurser. Regionalt brukerutvalg spilte inn at 
det er særlig viktig at endringer ikke får uheldige konsekvenser for 
pasientgrupper innenfor psykiatri og rus. 

6.   Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene – oppfølging av innspill fra RBU 
       Muntlig 

- Det ble orientert om hvordan innspill fra Regionalt brukerutvalg følges opp i 
Helse Nord. 

- Oppdragsdokumentet skal behandles i styret i Helse Nord RHF 8. februar 2023. 
Saken vil tas opp i et møte med Regionalt brukerutvalg før styremøtet. 

- Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF 
kommer 17. januar 2023. 

7.   Tertialrapport nr. 2-2022 
8.   Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte saker 

- Kan bli behov for et ekstraordinært Teamsmøte i desember 2022 for Regionalt 
brukerutvalg knyttet til behandling av kvalitetsstrategi før styremøte i Helse 
Nord RHF.  

- Det kalles inn tentativt til ekstraordinært RBU-møte i desember 2022.  
9.   Budsjett 2023 – ramme og føringer 
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Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar framlagte saker til orientering. 
 

RBU-sak 98-2022  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Ungdomsrådet Nordlandssykehuset – referat 10. oktober 2022 
2.   Brukerutvalget Finnmarkssykehuset – referat 06. oktober 2022 
3.   Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset – referat 10. oktober 2022 
4.   Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 01. november 
      2022 – protokoll 
5.    Regional pårørendestrategi - henvendelse fra Brukerutvalget UNN 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar framlagte saker til orientering. 
 

RBU-sak 99-2022  Eventuelt 
 
Ingen saker ble fremmet under eventuelt. 
 
 
Bodø, den 10. november 2022 
 
godkjent av Gunnhild Berglen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 11112022 – kl 10.25 
____________________  
Gunnhild Berglen 
RBU nestleder 
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