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Saksnr.: Referent: Dato: 
2021-1658/ Siw Skår/95129401 28.6.2022 

Møtereferat 
 

Møtetype: Styringsgruppemøte, Prosjekt Gjennomgang av regionale 
særfinansierte funksjoner 

Møtedato: 28.6.2022 kl. 16:00 – 17:00 
Møtested: Teams 
Neste møte: 29.09.2022 kl. 16:00-17:00 

15.12.2022 kl. 14:00-15:00 
 

Til stede 
Hilde Rolandsen, eierdirektør, Helse Nord RHF. Prosjekteier, styringsgruppens leder. 
Vivi Brenden Bech, adm. dir. Finnmarkssykehuset 
Anita Schumacher, adm. dir. UNN 
Hanne Frøyshov, konst. adm. dir. Helgelandssykehuset 
Hege Johannessen, brukerrepresentant 
Baard Einar Martinsen, konserntillitsvalgt Helse Nord RHF 
Jeanette Mikalsen, konsernverneombud Helse Nord RHF 
Ann Britt Nilssen, prosjektleder, Helse Nord RHF 
Siw Skår, rådgiver, Helse Nord RHF 

Forfall 
Tove Klæboe Nilsen, forskningsdirektør, Helse Nord RHF 
Siri Tau Ursin, adm. dir. Nordlandssykehuset 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: Godkjent uten kommentarer. Ingen saker til eventuelt. 
 
Sak 3/22: Statusrapportering (informasjon) 
Ann Britt innledet med en kort statusoppdatering:  
Prosjektgruppen hadde et bra heldagsmøte på fredag der vi diskuterte 
tilbakemeldingene fra tjenestene og foretakene i fase 1, og oppsummert kan vi si at vi 
er kommet godt i gang. Uten å si noe konkret om tilbakemeldingene i fase 1 så ser vi at 
noe må etterspørres som utfyllende informasjon. 
Kommentar: Signaler om at UNN ikke hadde levert som planlagt skapte litt uro. Det 
hele viste seg å være en misforståelse, knyttet til at funksjoner innen psykisk helse og 
rus; som etter mandatet skal vurderes (men ikke med tanke på form og finansiering), 
ikke var vurdert. Dette ble raskt oppklart. 
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Hilde: Opplever at det gjøres et grundig arbeid i dette prosjektet. 
Ann Britt ga eksempler på hvordan arbeidet er organisert og gjennomføres. Det er 
viktig å være seriøs og grundig i arbeidet, og ha respekt for at dette berører mange 
personers arbeidshverdag.  
Anita: Hvem blir spurt om synspunkter på tjenestene i de andre helseforetakene. 
Alvoret i denne prosessen er forsterket av den økonomiske situasjonen 
helseforetakene står i, og som gjør at dersom den regionale finansieringen uteblir så 
vil funksjoner bli nedlagt.  
Ann Britt: Inntrykket er at fagsjefene i helseforetakene innhenter opplysninger fra de 
relevante fagmiljøene i eget helseforetak. Vi har også bedt de om å beskrive metoden 
som er brukt for å innhente opplysninger, og dette vil bli synliggjort i rapporten. 
 
Kort om videre arbeid i med fase 1 og fase 2. Styringsgruppen får ikke presentert 
rapporten og hva som anbefales før i møte i februar. Dersom det dukker opp dissens 
eller annet som styringsgruppen må ta stilling til vil det bli presentert i de kommende 
møtene. 
 
Eventuelt 
Ingen saker var meldt. 
 

 
 
 


