
 

Forum: Brukerutvalgsmøte ved Skibotn helse og rehabilitering 
Dato/tid: 18.12.19, kl 14.00 – 15.30 
Sted: Lulle 

Deltagere: Hermund Dalvik, Terje Olsen og Mildrid Nilsen 
Forfall:  

Referent: SJS 
Distribusjon: Tilgjengelig på fellesområde under administrasjon 

 

Sak Sakstype Saksoverskrift Ansvar Frist 

08/19 Vedtak Referat fra møte i brukerutvalget Stine  

Referatet ble utsendt i etterkant av møtet og godkjent pr e-post.  

 

Vedtak: referatet godkjent.  

09/19 Info Inntak til rehabiliteringsytelser Alle  

Det ble sendt henvendelse fra brukerutvalget med ønske om å få en presentasjon om inntaket til 

rehabiliteringsytelsene ved SHR. I den forbindelse ble det gitt en generell informasjon om følgende 

tema:  
- Historie og lokalt inntaksteam 

- Etablering av regional vurderingsenhet (RVE)  

- Innføring av 10-dagersfristen i forbindelse med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. 

 

I forbindelse med diskusjonen rundt henvisningspraksis, ble det også diskutert hvilke pasienter som blir 

henvist, og hvilke utfordringer som virksomheten opplever.  

 

Helse Nord RHF fjernet volumopsjonsordningen som virksomheten har hatt en del år. Dette var det 

samme for alle rehabiliteringsvirksomhetene. Dette har ført til noe lengre ventelister. Virksomheten får 

også tilbakemeldinger på at en del pasienter får avslag på rehabilitering, og det ser ut til at dette skjer i 

noe større omfang enn tidligere. 

 

Representanter fra brukerutvalget er også representanter i regionalt brukerutvalg. Tankene rundt 

fremtidig rehabilitering og inntakskriterier kan være aktuelt å drøfte også her.  

 

I 2020 blir det gjennomført anbud i Helse Nord vdr somatisk rehabilitering. I den forbindelse avsettes 

det plass til brukerutvalgets uttalelse.  

 

Vedtak: tatt til orientering.  

09/19 Info Info om rehabiliteringsplan HNN Stine  

Helsepartner Nord-Norge har utarbeidet en egen rehabiliteringsplan. Denne sendes ut til brukerutvalgets 

medlemmer sammen med referatet. Rehabiliteringsplanen beskriver dagens områder og 

satsningsområder. Stine orienterte nærmere om planen.  

 

Vedtak: tatt til orientering 

10/19 Info Høringssvar Helse Nord Stine  

Skibotn helse og rehabilitering har avgitt info høringsuttalelse til Helse Nord. Høringssvaret ble levert 

til brukerutvalget og vedlegges referatet.  

 

Vedtak: tatt til orientering  

11/19 Info Ny anbudskonkurranse Stine  



I 2020 blir hovedanbudet på somatisk rehabilitering i Helse Nord lagt ut. Melding fra HN er at anbudet 

vil bli publisert mellom januar og mars 2020. Ny avtale vil iverksettes fra 01.01.21. Neste møte i 

brukerutvalget blir gjennomført i forlengelsen av kravspesifikasjonen til helse nord kommer ut. 

 

Vedtak: som beskrevet over. Nytt møte vil bli gjennomført etter at kravspesifikasjonen er 

publisert.  

12/19 Info Innkomne saker Stine  

Ingen innkomne saker.  

 

13/19 Vedtak Eventuelt Stine  

• Varamedlem til brukerutvalget:  

o Brev til FFO er sendt, de har ikke svart eller sendt ut til kommune-ffo. Stine foreslår at 

brukerutvalget kompletteres med en representant fra overvektsytelsen. Stine kontakter FFO om 

at det ikke lenger er aktuelt, og brukerutvalget utvides til fire representanter hvorav en person 

oppnevnes av tidligere overvektstdeltakere. 

o Vedtak: som beskrevet 

 

 

 

 


