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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.:     
2022/140-32 

Referent.: 
Cecilie Henriksen 

Dato: 
09.12.2022 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 09. desember 2022 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 26. januar 2023 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunnhild Berglen nestleder  FFO 
Arne Vassbotn  medlem  Pensjonistforbundet 
Ernly Eriksen medlem  FFO 
Ester Marie Fjellheim  medlem  Sametinget 
Kitt Anne Jorid Hansen  medlem  RIO 
Marit Sørdal medlem SAFO 
Morten Markussen medlem  Kreftforeningen 
Ole-Marius Minde Johnsen  medlem  Mental helse 
Leif Birger Mækinen møtende vara  FFO 
   
Cecilie Henriksen rådgiver Helse Nord RHF 
Tina Eitran spesialrådgiver Helse Nord RHF 
Eirik Holand kvalitetssjef  Helse Nord RHF 
Linn Gros seniorrådgiver Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 

 
Forfall 

 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Åse Senning  medlem  FFO 
Nikolai Raabye Haugen  medlem  Unge funksjonshemmede 
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RBU-sak 100-2022  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 100-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 101-2022 Delstrategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2023-

2027 – Helse Nord RHF 
Sak 102-2022 Fornyet framskriving av behov innen psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert behandling 
Sak 103-2022 Unntaksordningen innenfor nye metoder – innspill til rapport 
Sak 104-2022 Orienteringssak 
 1. Tilgang til bioingeniører og fødeavdeling på Stokmarknes – 

muntlig orientering 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
RBU-sak 101-2022 Delstrategi for kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet 2023-2027 – Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til Helse Nord RHFs 

delstrategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2023 -2027. 
2. Det regionale brukerutvalget ønsker at det utvikles et felles nasjonalt meldesystem. 

Et slikt system må være universelt utformet slik at det er tilgjengelig for pasienter 
og pårørende med ulike forutsetninger. Avvikssystemet må også tilbys på samisk. 

3. Det regionale brukerutvalget mener det er viktig at det ved anskaffelse og utvikling 
av systemer er fokus på sikkerhet og stabilitet i leveransen, og felles prosedyrer på 
tvers av helseforetak. 

4. Det regionale brukerutvalget ønsker at Helse Nord følger opp sitt særskilte ansvar 
for å sikre god kvalitet på tilbudet spesialisthelsetjenesten leverer til den samiske 
befolkningen. 

 
 
RBU-sak 102-2022  Fornyet framskriving av behov innen psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling 
Vedtak 
 
1. Revidert framskrivningsmodell for psykisk helsevern og TSB tas til orientering. 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til modellens vurderinger og 

ber om at det arbeides med tiltak for å øke kapasiteten der det er nødvendig på kort 
og lengre sikt.  

3. Det regionale brukerutvalget støtter arbeidet med tiltak for å beholde, rekruttere og 
utvikle personell med riktig kompetanse innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling slik at behov for bemanning og kompetanse dekkes.   

4. Det regionale brukerutvalget mener det er viktig med personlig tilpasset 
behandling, og at en tar høyde for ulike pasientgrupper. Dette gjelder for eksempel 
personer med kognitive vansker, autismespekterforstyrrelser, utviklingshemming 
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og samtidige psykiske lidelser og rusmisbruk. Styrking av habiliteringsfeltet er 
viktig for å kunne gi riktige tjenester innenfor psykisk helsevern. 

5. Det regionale brukerutvalget ønsker at Helse Nord RHF har et særlig fokus på 
legemiddelnedbrytning for pasienter innen psykisk helsevern og TSB særlig knyttet 
til ansvaret for den samiske befolkningen. 

 
 
RBU-sak 103-2022 Unntaksordningen innenfor nye metoder – 

innspill til rapport 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til utkastet til rapport fra 

de regionale helseforetakene om unntaksordningen innenfor nye metoder. 
2. Det regionale brukerutvalget har følgende innspill til utkast til rapport fra de 

regionale helseforetakene om unntaksordningen; 
a) Det er viktig at det utvikles metoder som sikrer lik behandling av pasienter 

uavhengig av hvilken region de tilhører, og at regionene samarbeider om dette. 
b) Det er viktig å sikre likeverdig behandling av pasienter der hvor metoder er 

under behandling, og at unntaksordningen ikke fører til stor forskjellsbehandling 
av pasienter. Det anses som positivt at innrapporterte tiltak gjennomgås i 
interregionale fagdirektørmøter på tvers av regionene. 

c) Informasjon om ordningen må formidles til pasientene på et språk de kan forstå. 
 
 
RBU-sak 104-2022 Orienteringssak 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar framlagt sak til orientering. 
 
 
Bodø, den 09. desember 2022 
 
godkjent av Knut Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 09122022 – kl. 23.20 
____________________  
Knut Hartviksen 
RBU-leder 
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