
 

Møte  
Regionalt Brukerutvalg  
i Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 

Dato: 18. mai 2016 
 
Kl.: 10.15 til 13.00 
 
Sted: Radisson BLU hotel, Tromsø 
 
 
 





 

Møtedato: 18. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 10.5.2016 
 

RBU-sak 29-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til 
å vedta følgende saksliste for møtet, den 18. mai 2016: 
 

Sak 29-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 30-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 17. mars 2016 
Side 3 

Sak 31-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre 
arbeidet 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 13 

Sak 32-2016 Samisk helsepark - idé- og konseptfase for bygg for 
somatiske spesialisthelsetjenester, styringsdokument og 
mandat 

Side 14 

Sak 33-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til 
psykisk helsevern og rusbehandling, idéfase - mandat 

Side 35 

Sak 34-2016 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalg 
2016-2018 

Side 53 

Sak 35-2016 Valg av vararepresentanter til Regionalt brukerutvalgs 
observatør i styret i Helse Nord RHF 2016-2018 

Side 54 

Sak 36-2016 Felles regionalt mottaksprosjekt for pasientreiser uten 
rekvisisjon - informasjon og oppnevning av 
brukerrepresentant til styringsgruppe 

Side 55 

Sak 37-2016 Oppnevning av brukerrepresentanter til regionale fagråd Side 75 
Sak 38-2016 Regionalt fagråd for psykisk helsevern for barn og unge, 

oppnevning av brukerrepresentant 
Side 81 

Sak 39-2016 Orienteringssaker Side 87 
 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 40-2016 Referatsaker Side 90 
 1. Brev fra Finnmarkssykehuset HF av 29. mars 2016 ad. 

valg av brukerutvalg ved Finnmarkssykehuset HF 
2016-2018 - med vedlegg 

  

 2. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 18. mars 2016 ad. 
Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF - Årsmelding 
2015 - med vedlegg 

  

 3. Protokoll fra møte i brukerutvalget ved Sykehusapotek 
Nord HF 30. november 2015 
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 4. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 
Nordlandssykehuset HF 8. mars 2016 

  

 5. Brev fra LHL-klinikkene Skibotn av 10. mars 2016 ad. 
Overvektsytelsene i Helse Nord 

  

 6. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20. april 2016 

  

 7. Agenda, saksfremlegg og referat fra møte i 
styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 6. april 
2016 

  

 8. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 
Pasientreiser ANS 6. april 2016 

  

 9. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 
Pasientreiser ANS 20. april 2016 

  

 10. Referat fra dialogmøte 4. april 2016 ad. Plan 2017-
2020, inkludert rullering av investeringsplan 2017-
2024 

  

 11. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015 - 
Forskning og innovasjon til pasientens beste 

  

 12. Faglig rapportering 2015 - hovedrapport 
forskningsaktivitet Helse Nord 

  

Sak 41-2016 Eventuelt Side 209 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 10. mai 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø,10.5.2016 
 

RBU-sak 30-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 17. mars 2016 
 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 17. mars 2016 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. mars 2016 til 
godkjenning.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 17. mars 2016 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 10. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/8/012 

Referent/dir.tlf.: 
Hanne H. Haukland, 75512900 

Sted/Dato: 
Bodø, 17.3.2016 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 17. mars 2016 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 18. mai 2016 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO 
Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene 
Alvhild Yttergård varamedlem - møtte for Inge Hyld Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem  Fylkeseldrerådene 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Namik Resulbegovic rådgiver Helse Nord RHF 
Nils Bie Normann rådgiver Helse Nord RHF 
Anita Mentzoni-Einarsen rådgiver Helse Nord RHF 
Elise Sønderland rådgiver Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 
Rune Sylvarnes  Universitetssyke-

huset Nord-Norge HF 
 

Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Asbjørn Larsen nestleder 

Vararepresentant var opptatt og 
kunne ikke møte.  

RIO 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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RBU-sak 14-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 14-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 15-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. 

januar 2016 og fra møte i arbeidsutvalget til det regionale 
brukerutvalget 22. februar 2016 

Sak 16-2016 Årlig melding 2015 
Sak 17-2016 Etablering av protonbehandling i Norge - konseptfaseutredning, 

orientering 
Sak 18-2016 Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i Helse Nord 2016-2025, høring 
Sak 19-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - 

oppfølging av oppdrag 2015, protokoll 
Sak 20-2016 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfase, utkast til 

mandat 
Sak 21-2016 Plan 2017-2020, inkl. rullering av investeringsplan 2017-2024, 

informasjon 
Sak 22-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig organisering etter 

innføring av ny løsning Mine pasientreiser 
Sak 23-2016 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2016 - deler av 

Finnmark og Helgeland 
Sak 24-2016 Evaluering verdibasert hverdag, oppfølging av styresak 8-2012 
Sak 25-2016 Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF 
Sak 26-2016 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 27-2016 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 

9. november 2015 (inkl. vedlegg 1 og 2) 
 2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF 2. desember 2015 
 3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 

14. desember 2015 
 4. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine 

pasientreiser 8. januar 2016 
 5. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 8. januar 2016 
 6. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 26. februar 2016 
Sak 28-2016 Eventuelt 

A. Forsvarlig belegg innen psykisk helse, jf. RBU-sak 6-2016, 
vedtakets punkt 1 (siste avsnitt) 
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Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 15-2016  Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 20. januar 2016 og 
protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 
Regionale brukerutvalget 22. februar 2016 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. januar 2016 og protokoll fra 
møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 22. februar 2016 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 16-2016 Årlig melding 2015 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2015 og tar    

informasjon i saken til orientering. 
 
2. RBU viser til at det fortsatt er lange ventetider til behandling, og målet om null 

fristbrudd er ikke nådd i Helse Nord. RBU ber om at arbeidet med å redusere 
ventetider og fristbrudd intensiveres ytterligere. 

 
 
RBU-sak 17-2016 Etablering av protonbehandling i Norge - 

konseptfaseutredning, orientering 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med 
konseptrapport for etablering av protonbehandling i Norge til orientering. 
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RBU-sak 18-2016 Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016-
2025, høring 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter de vurderingene som er gjort i 

utkast til Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 
Helse Nord 2016-2025. RBU er fornøyd med at utviklingsplanen gir innhold til 
begrepet pasientens helsetjeneste, og at brukerrepresentanter har vært aktivt 
involvert i utarbeidelsen av plandokumentet. 

 
2. RBU har følgende innspill til utviklingsplanen: 

a. Satse på alderspsykiatri 
b. Planen må legge vekt på barn som pårørende. 
c. Planen må legge vekt på migrasjonshelse/helse for innbyggere fra fremmede 

kulturer. 
d. RBU vil uttrykke bekymring for reduksjon av sosialfaglig kompetanse i psykisk 

helsevern. Det er viktig å forstå rusmisbruk og psykiske lidelser også i relasjon til 
samfunnsmessige og miljømessige forhold. Sosialfaglig kompetanse må derfor 
være en del av psykisk helsevern. 

e. RBU anbefaler at personer med utviklingshemming og psykiske lidelser må få 
tilgang på samme tjenester som andre i psykisk helsevern, for barn, ungdom og 
voksne. Det har de ikke i dag, og det legges heller ikke opp til det i 
utviklingsplanen fram til 2025. Det er ikke nok med noen døgnplasser. 
Kompetansen om utviklingshemming og psykiske lidelser må styrkes både i DPS-
ene, i BUP og ved sentraliserte sykehusfunksjoner for voksne. Slik det er i dag er 
de utestengte, og dette er i strid med FN-konvensjonen om rettigheter til 
mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) som Norge har ratifisert i 2013, jf. 
artikkel 25 om Helse. Vi er forpliktet til å ta hensyn til konvensjonen. 

 
 
RBU-sak 19-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 

helsevern - oppfølging av oppdrag 2015, 
protokoll 

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

beskriver rammene for etableringen av et medikamentfritt behandlingstilbud i 
psykisk helsevern til orientering. 

 
2. RBU støtter opprettelse av dette behandlingstilbudet i Helse Nord. 
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RBU-sak 20-2016 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 
- idéfase, utkast til mandat 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF er tilfreds med at arbeidet med idéfase for 

Finnmarkssykehuset Hammerfest igangsettes. RBU gir sin tilslutning til utkast til 
mandat for utredningen. 
 

2. RBU forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF. 

 
3. RBU ber om at idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase legges frem 

for RBU, når den er behandlet i Finnmarkssykehuset HF. 
 
 
RBU-sak 21-2016 Plan 2017-2020, inkl. rullering av 

investeringsplan 2017-2024, informasjon 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om oppstart av arbeidet 

med rullering av Plan for Helse Nord 2017-2020, inkl. rullering av investeringsplan 
2017-2023 til orientering.  

 
2. Det gjennomføres et dialogmøte mellom Helse Nord RHFs planforum og RBU, der 

status i arbeidet presenteres, og RBU kan gi innspill til plandokumentet. 
 
 
RBU-sak 22-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig 

organisering etter innføring av ny løsning Mine 
pasientreiser 

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

organisering    av området pasientreiser uten rekvisisjon, til orientering, og anbefaler 
ordningen iverksatt. 

 
2. RBU støtter innføringen av ny løsning Mine Pasientreiser. 
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RBU-sak 23-2016 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 
2016 - deler av Finnmark og Helgeland 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om anskaffelse av 
pasientreiser landeveistransport 2016 for deler av Finnmark og Helgeland til 
orientering. 
 
 
RBU-sak 24-2016 Evaluering verdibasert hverdag, oppfølging av 

styresak 8-2012 
 
Vedtak: 
  
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering 

verdibasert hverdag i Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU ber om at anbefalingene fra evalueringen av arbeidet med verdibasert hverdag 

følges opp. Arbeidet med verdibasert hverdag i foretaksgruppen må følges opp og 
det må legges til rette for etiske refleksjoner i arbeidshverdagen for de ansatte.  

 
3. RBU ønsker at tema verdibasert hverdag innarbeides i oppdragsdokumentet fra 

Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
 
RBU-sak 25-2016 Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg 

Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2015 Regionalt 
brukerutvalg. 
 
 
RBU-sak 26-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styringsgruppemøte nasjonalt samordnet spesialistutdanning for leger 25. januar 
2016 på Gardermoen 

- Styremøte Helse Nord 3. februar 2016 i Bodø 
- Seminar for styrene i de regionale helseforetakene 16. februar 2016 i Oslo 
- Seminar om pasient- og brukermedvirkning i nasjonale kvalitetsregistre 18. 

februar 2016 i Oslo 
- RBU-AU-møte 22. februar 2016 i Bodø 
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- Tematime og styremøte i Helse Nord RHF 23. - 24. februar 2016 i Tromsø 
- Helse- og kvalitetsregisterkonferanse 10. – 11. mars 2016 i Oslo, se 

her: https://www.kvalitetsregistre.no/  
- Innspillsmøte med Kvinnslandsutvalget 15. mars 2016 i Oslo 
- Møte LMS prosjektsøknad 16. mars 2016 i Bodø 
- Invitasjon til å delta på Læring og mestring fagnettverksamling 31. mai – 1. juni 

2016 i Mosjøen 
- Ekstraordinære styremøter i Helse Nord RHF 1. og 16. mars 2016 ad. bygging av 

kontoretasjer på PET-senteret 
- Invitasjon til Nettverkssamling LMS i Mosjøen, spørsmål om deler av utgifter til 

reise og opphold dekkes av Helse Nord RHF: RBU støtter at disse utgiftene dekkes.  
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBU-medlem Bjørn Helge Hansen: 
- Brukerorientering i pasientsikkerhetsprogrammet – møte i Oslo 8.mars 2016.  
- Arbeidet i programkomiteen for pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø 21. - 

22. september 2016 
- Nasjonal helse- og kvalitetsregisterkonferanse i Oslo 10. - 11. mars 2016 

- RBU-medlem Jørgen Dahl: 
- Revisjon av Tuberkulosekontrollprogrammet Helse Nord 2016-2020, 2. møte i 

arbeidsgruppen 5. februar 2016: 
 Foreløpig versjon av Tuberkulosekontrollprogrammet forelå 24. februar 

2016. 
 Det gjenstår noe harmonisering av og supplement til noen få 

tema/kapitler. 
- Revisjon av Smittevernplan Helse Nord 2016-2020, 4. møte i Arbeidsgruppen 

29. februar 2016:  
 «Endelig utkast» med mulighet for supplement forelå 29. februar 2016. 

Frist for innspill var 9. mars 2016. 
 Smittevernplanen instituerer i Kapitel 5.4.4 Regionalt Fagråd for 

infeksjonsmedisin/smittevern/mikrobiologi. 
- Regional Helseforskningskonferanse 2. - 3. november 2016 på UiT Norges 

arktiske universitet:  
 Et samarbeid med Helse Nord og Nord universitetet. 
 Telefonmøter 10. februar og 11. mars 2016. 
 Forslag til program med tilhørende budsjett. 
 Kostnadsdeling mellom Helse Nord og UiT 
 Estimat på 300-400 deltakere  

- RBU-medlem Gunn Strand Hutchinson.  
- Verdibasert hverdag - elektronisk møte i referansegruppen 22. januar 2016 

- RBU-medlem Werner Johansen: 
- Helseforetakenes senter for Pasientreiser telefonmøte26. februar 2016 
- Møte i USAM 14. mars 2016 

- RBU-medlem Astrid Daniloff 
- Aldring og helse referansegruppemøte på Gardermoen 16. februar 2016 

- RBU-medlem Åsa Almås Johansen 
- Medikamentfritt behandlingstiltak arbeidsgruppemøte, to møter 
- Fagråd psykisk helsevern voksne møte14. mars 2016 

- RBU-medlem Alfhild Yttergård: 
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- Seminar om pasient- og brukermedvirkning i nasjonale kvalitetsregistre 18. 
februar 2016 i Oslo 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Nasjonal helse- og sykehusplan i Stortinget – videre oppgaver for Helse Nord 
- Helse Nord fra 8. juni 2016 på felles nettløsning – sak i neste RBU-møte 
- Åpenhetskultur i Helse Nord - bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 27-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 9. november 2015 

(inkl. vedlegg 1 og 2) 
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

2. desember 2015  
3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 14. desember 2015 
4. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 8. januar 2016 
5. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 8. januar 2016  
6. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26. februar 2016 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 28-2016  Eventuelt 
 
A. Forsvarlig belegg innen psykisk helse, jf. RBU-sak 6-2016, vedtakets punkt 1 (siste 

avsnitt) 
RBU-medlem Gunn Strand Hutchinson stilte spørsmål til RBU-sak 6-2016, vedtakets 
punkt 1, siste avsnitt ad. avklaring av hva som er et forsvarlig belegg innen psykisk 
helse.  
 
RHF-ledelsen orienterte om at 80-95% belegg anses som forsvarlig i døgnenheter. Det 
må skilles mellom akutte og elektive poster. Ved akuttposter bør belegget være 80-85%. 
Det skal være kapasitet til å kunne ta imot akutte innleggelser. Ved elektive poster/DPS-
er med lite akutt innleggelser kan belegget være rundt 95%. 
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Vedtak: 
  
Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. mars 2016 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 17MAR2016 – kl. 20.49 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 18. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 10.5.2016 
 

RBU-sak 31-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for 

det videre arbeidet 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 18. mai 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 90 84 79 10  Bodø, 10.5.2016 
 

RBU sak 32-2016 Samisk helsepark - idé- og konseptfase for bygg 

for somatiske spesialisthelsetjenester, 

styringsdokument og mandat 
     
Innledning/bakgrunn 
I denne RBU-saken legges utkast til Styringsdokument og mandat for idé- og konseptfase 
for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark frem for Regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord RHF. Styringsdokument og mandat vedlegges denne saken.  
 
Saken vil bli behandlet i styret i Finnmarkssykehuset HF 19. mai 2016. Utkast til 
styresak i Finnmarkssykehuset HF følger vedlagt denne saken. 
 
Med bakgrunn i vedtatt Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF (FIN), 
Prosjektrapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark 2013, Rapport Samisk helsepark 
Finnmarkssykehuset HF 2015, vedtak i styret i FIN i desember 2015 og styringssignaler 
fra Helse Nord RHF om utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske 
befolkningen i Nord-Norge, skal helseforetaket iverksette arbeid med idé- og 
konseptfase for bygg for somatiske helsetjenester i Samisk helsepark i Karasjok. I den 
forbindelse er det utarbeidet et styringsdokument og mandat for arbeidet. 
 
Styrevedtaket i sak 101/2015 i Finnmarkssykehuset HF ad. Planlegging og bygging av 
Samisk Helsepark legger noen rammer for den somatiske virksomheten som 
Finnmarkssykehuset HF skal bygge opp i Karasjok og Samisk helsepark. I etterkant er 
det etter oppdrag fra Helse Nord RHF og gjennom møter med Sametinget og 
kommunene, gjort noen endringer i disse rammene, som er gjenspeilet i mandatet til 
idé- og konseptfasen for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester. 
 
Styringsdokumentet og mandatet gir oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idé- og 
konseptfasen og skal sikre at leveransen til forprosjektet blir av god kvalitet. 
 
Kostnadene er beregnet til 2,2 mill. kroner for gjennomføring av idé- og konseptfasen. 
Disse dekker prosjektledelse i 20 % stilling, prosjektsekretær i 20 % stilling og andre 
prosjektkostnader.  
 
Styringsdokumentet, mandatet og budsjettforslaget til idé- og konseptfasen legges 
herved frem for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF til behandling. 
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Kort om mandatet for idé og konseptfasen 
1. Idé- og konseptfasen skal avklare muligheter for samlokalisering av 

Finnmarkssykehuset HFs virksomhet i Karasjok, utvidelse av det somatiske 
tjenestetilbudet, etablering av LMS1-tilbud og ivaretagelse av Helse Nords ansvar for 
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen i Nord Norge. 
 

2. Planlegging gjøres med bakgrunn i en investeringsramme på 40 mill. kroner (2012-
kroner) for bygg til den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten i Samisk 
helsepark. 
 

3. Endelig valg av konsept for bygging sees i sammenheng med styrevedtak 
vedrørende Klinikk Psykisk helsevern og rus, pågående prosess for overordnet 
organisering av Finnmarkssykehuset HF og Helse Nords overordnede ansvar for 
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen. 
 

4. Det skal etableres et tilbud i Karasjok til geriatriske pasienter, med oppbygging av 
geriatrisk kompetanse og geriatrisk team.  
 

5. Det skal legges til rette for oppbygging av øvrige nye tjenestetilbud i samarbeid med 
Helse Nord RHF.  
 

6. Idé- og konseptfasen skal gi et faglig grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg 
av det bygningsalternativet som best oppfyller målene. 

 
Planlagt oppstart for bygging av bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk 
helsepark er 2017.  
 
Foreløpig framdriftsplan: 
Styringsdokument:  desember 2015 - mai 2016 
Idé- og konseptfase  mai 2016 - januar 2017 
Forprosjektfase:  januar 2017 - august 2017 
Byggefase:  september 2017 – 2018/2019 
 
Medbestemmelse/brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset HF 
Styringsdokumentet har vært drøftet med de tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset HF, den 
9. mai 2016. Saken ble også drøftet i forbindelse med styremøtet i Finnmarkssykehuset 
HF, den 2. - 3. desember 2015. Finnmarkssykehuset HFs arbeid med Samisk helsepark 
og mandatet for denne idé- og konseptfasen har vært diskutert i møter med Sametinget 
i mars og april 2016, og de fem kommunene i samisk språkområde har også vært 
innkalt til dialogmøte om dette 27. april 2016. Karasjok og Porsanger kommuner møtte.   
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er tilfreds med at arbeidet med idé- og konseptfase nå starter, og legger 
herved saken fram for Regionalt brukerutvalg til behandling. 
 
 
 

1 LMS: Lærings- og mestringssenter 
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Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF er tilfreds med at arbeidet med idé- og 

konseptfase for Samisk Helsepark iverksettes, og gir sin tilslutning til mandatet for 
idé- og konseptfasen for Samisk helsepark - bygg for somatiske 
spesialisthelsetjenester slik det fremgår av styringsdokumentet. 

 
2. RBU forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med brukerutvalget i 

Finnmarkssykehuset HF.  
 
3. RBU ber om at idé- og konseptrapporten med plan for oppstart av forprosjektet 

legges frem for RBU, når den er behandlet av styret i Finnmarkssykehuset HF. 
 
 
Bodø, den 10. mai 2016 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Finnmarkssykehuset HF - styresak Samisk helsepark mai 2016 (utkast) 
2. Styringsdokument Samisk helsepark (versjon 29. april 2016) 
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Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  

Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 

9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  

 AGO  Hammerfest, 19.05.2016 

 

Saksnummer xx/2016 

 

Saksansvarlig:  Anne Grethe Olsen  

Møtedato:  19.05.2016 

Styringsdokument og mandat for idé- og konseptfase for bygg 

for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark 
 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 

 

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner styringsdokumentet for idé- og konseptfase for 

bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark og ber om at arbeidet 

gjennomføres iht mandatet og innenfor vedtatte økonomiske ramme. 

 

 

Stein Erik Breivikås 

Konst. Administrerende direktør 

Vedlegg: 

Saksfremlegg 

Styringsdokument Samisk helsepark 
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Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  

Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 

9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

Styringsdokument og mandat for idé- og konseptfase for bygg 

for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark 
  

Saksbehandler:  Anne Grethe Olsen 

Møtedato: 19.05.2016 

1. Sammendrag og anbefaling 
Samiske pasienter har krav på likeverdige helsetjenester på lik linje med den øvrige 
befolkningen. Etter ILO-konvensjon nr. 169 har urfolk rett til å være med å planlegge og 
administrere sine egne helsetjenester. Med bakgrunn i vedtatte Strategisk utviklingsplan 
for Finnmarkssykehuset (FIN), Prosjektrapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark 
2013, Rapport Samisk helsepark FIN HF 2015, vedtak i styret i FIN i desember 2015 og 
styringssignaler fra Helse Nord om utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet til den 
samiske befolkningen i Nord-Norge, skal foretaket iverksette arbeid med idé- og 
konseptfase for bygg for somatiske helsetjenester i Samisk helsepark i Karasjok. I den 
forbindelse er det utarbeidet et styringsdokument og mandat for arbeidet. 
 

Styringsdokumentet og mandatet gir oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idé- og 
konseptfasen og skal sikre at leveransen til forprosjektet blir av god kvalitet. 
 

Kostnadene, som er beregnet til 2.200.000 kroner, for gjennomføring av idé- og 
konseptfasen er relatert til prosjektledelse i 20% stilling, prosjektsekretær i 20% stilling 
og andre prosjektkostnader.  
 
Det anbefales at styringsdokumentet, mandatet og budsjettforslaget til idé- og 
konseptfasen godkjennes. 

2. Bakgrunn 
Den samiske befolkningens rett til et likeverdig helsetjenestetilbud, samlokalisering av 
tjenester, oppbygging av kompetanse med bakgrunn i samisk språk og kultur og styrkning 
av forskning på helsetilstanden i den samiske befolkningen er bakgrunnen for at FIN 
ønsker å bygge opp en Samisk helsepark. Med utgangspunkt i vedtatte Strategisk 
utviklingsplan for FIN, Prosjektrapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark 2013, 
Rapport Samisk helsepark FIN HF 2015, vedtak i styret i FIN i desember 2015 (sak 
101/2015) og styringssignaler fra Helse Nord om utvikling av tilbudet til den samiske 
befolkningen, skal foretaket iverksette arbeidet med idé- og konseptfase for bygg for 
somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark i Karasjok. Styret i FIN vedtok i 
desember oppstart av idé- og konseptfase. Fasen skal spesielt avklare muligheter for 
samlokalisering av somatikk og Psykisk helsevern og rus (PHR). Det skal planlegges med 
bakgrunn i en investeringsramme på 40. millioner (i 2012-kroner) og endelig valg av 
konsept skal ses i sammenheng med styrevedtak vedrørende organisering av PHR.  
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Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  

Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 

9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

Finnmarkssykehuset hadde et dialogmøte med Helse Nord i mars 2016, hvor det ble 
påpekt at Helse Nord ønsker at Finnmarkssykehuset også skal utrede en samling av 
kompetanse og utvikling av somatiske spesialisthelsetjenestetilbud i Samisk helsepark til 
den samiske befolkningen i Nord Norge. Dette for at Helse Nord skal kunne ivareta 
ansvaret for spesialisthelsetjenester til hele den samiske befolkningen, som det regionale 
foretaket er blitt pålagt i Nasjonal helse- og sykehusplan (s. 122-123). Det har også vært 
møte med Sametinget og med kommuner i samisk språkområde, hvor mandatet til idé- og 
konseptfasen og medvirkning fra de samiske miljøene ble diskutert. 
 
Styrevedtaket i sak 101/2015 legger noen rammer for den somatiske virksomheten som 
Finnmarkssykehuset skal bygge opp i Karasjok og Samisk helsepark, men etter oppdrag 
fra Helse Nord og møter med Sametinget og kommunene er disse rammene utvidet i 
mandatet til idé- og konseptfasen for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester. 

3. Saksvurdering/analyse 
Styringsdokumentet og mandatet skal gi oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idé- og 
konseptfasen og skal sikre at leveransen til forprosjektet er av god kvalitet.  
Målsetningen med idé- og konseptfasen er å presisere behovet og identifisere mulige 
løsningsalternativer for den somatiske spesialisthelsetjenesten i Samisk helsepark. 
Viktigste beslutning etter endt idé- og konseptfase er valg av endelig konsept for bygg, 
som skal videreføres i en forprosjektfase. 
 
Grunnlaget for dette byggeprosjektet er Strategisk utviklingsplan FIN HF. I idé- og 
konseptfasen skal tiltaket sees opp mot andre prosjekter når det gjelder økonomisk 
bæreevne og tid for gjennomføring. Videre skal man vise hvilke alternative løsninger og 
konsepter som er mulig å gjennomføre, og det skal velges en løsning fra disse som skal 
videreføres i forprosjektfasen. 
 
Det må nedsettes en prosjektgruppe og to medvirkningsgrupper, en medvirkningsgruppe 
for bygg og en for helsetjenestetilbud. Samisk helsepark skal også inkluderes i den 
pågående prosessen for gjennomgang av overordnet organisering av 
Finnmarkssykehuset (OU-prosessen). 
 
Kostnadene, som er beregnet til 2.200.000 kroner, for gjennomføring av idé- og 
konseptfasen er relatert til prosjektledelse i 20% stilling, prosjektsekretær i 20% stilling 
og andre prosjektkostnader.  
Prosjektgruppen bør ha følgende mandat: 
 
Mandat for idé- og konseptfasen 

1. Idé- og konseptfasen skal avklare muligheter for samlokalisering av 
Finnmarkssykehusets virksomhet i Karasjok, utvidelse av det somatiske 
tjenestetilbudet, etablering av LMS-tilbud og ivaretagelse av Helse Nords ansvar 
for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen i Nord Norge. 

2. Planlegging gjøres med bakgrunn i en investeringsramme på 40 millioner (2012-
kroner) for bygg til den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten i Samisk 
helsepark. 
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Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  

Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 
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3. Endelig valg av konsept for bygging ses i sammenheng med styrevedtak 
vedrørende Klinikk Psykisk helsevern og Rus, pågående prosess for overordnet 
organisering av Finnmarkssykehuset og Helse Nords overordnede ansvar for 
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen. 

4. Det skal etableres et tilbud til geriatriske pasienter i Karasjok, med oppbygging 
av geriatrisk kompetanse og geriatrisk team.  

5. Det skal legges til rette for oppbygging av øvrige nye tjenestetilbud i samarbeid 
med Helse Nord.  

6. Idé- og konseptfasen skal gi et faglig grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for 
valg av det bygningsalternativet som best oppfyller målene. 

 
Planlagt oppstart for bygging av bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk 
helsepark er 2017.  
 
Foreløpig framdriftsplan: 
Styringsdokument:  Desember 2015 – mai 2016 
Idé- og konseptfase  Mai 2016 – januar 2017 
Forprosjektfase:  Januar 2017 - august 2017 
Byggefase:   Sept. 2017 – 2018/2019 

4. Risikovurdering 
Saken er vurdert opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Styrking av 
tilbudet vil positivt bidra til utvikling av våre kjerneverdier og til å styrke 
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen. Det registreres ikke negative 
konsekvenser vurdert opp mot faktorer som jus, etikk, identitet, moral, omdømme eller 
økonomi. Når det gjelder den økonomiske siden, er det viktig at byggeprosjektene i 
Finnmarkssykehuset sees i sammenheng og samsvarer med strategi for økonomisk 
bærekraft i foretaket.  

5. Medbestemmelse 
Styringsdokumentet har vært drøftet med de tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset 

09.05.2016. Saken ble også drøftet i forbindelse med styremøtet i FIN 2.-3. desember 

2015. Finnmarkssykehusets arbeid med Samisk helsepark og mandatet for denne idé- og 

konseptfasen har vært diskutert i møter med Sametinget i mars og april 2016, og de fem 

kommunene i samisk språkområde har også vært innkalt til dialogmøte om dette 

27.04.2016. Karasjok og Porsanger kommuner møtte.   

Vedlegg 

Styringsdokument idé- og konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i 

Samisk helsepark 
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UTGAVE:  29.04.2016 
UTKAST TIL STYREBEHANDLING 19.05.2016 
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1 Sammendrag 
 

Samiske pasienter har krav på likeverdige helsetjenester på lik linje med den øvrige 
befolkningen. Etter ILO-konvensjon nr. 169 har urfolk rett til å være med å planlegge og 
administrere sine egne helsetjenester. Med bakgrunn i Strategisk utviklingsplan for 
Finnmarkssykehuset vedtatt i mai 2015, rapporter om Samisk helsepark (Kvernmo 
2013, Heatta 2015), vedtak i styret i Finnmarkssykehuset (desember 2015) og 
styringssignaler fra Helse Nord om utvikling av tjenestetilbudet til den samiske 
befolkningen, skal foretaket iverksette arbeid med idé- og konseptfase for bygg for 
somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark i Karasjok. 
 
Styringsdokumentet skal gi oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idé- og 
konseptfasen på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle aktører i 
prosjektet. Målsetningen med idé- og konseptfasen er å presisere behovet og identifisere 
mulige løsningsalternativer for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk 
helsepark.   
 
I idé- og konseptfasen skal innholdet i bygget presiseres og avgrenses hva gjelder behov 
for og utvikling av tjenestetilbud, økonomisk bæreevne og tid for gjennomføring. Videre 
skal fasen vise hvilke alternative konsepter som er mulig å gjennomføre. Arbeidet i idé- 
og konseptfasen skal ende opp med valg av endelig konsept for bygg for somatiske 
spesialisthelsetjenester. Dette skal videreføres i en forprosjektfase, før man går over i 
byggefasen. 
 
Tentativ plan: 
Styringsdokument:  Desember 2015 – mai 2016 
Idé- og konseptfase: Mai 2016 – januar 2017 
Forprosjektfase:  Januar 2017 - august 2017 
Byggefase:   Sept. 2017 – 2018/2019 

2 Bakgrunn 
Den samiske befolkningens rett til et likeverdig helsetjenestetilbud innebærer at 
helseforetaket må inneha og utvikle kunnskap i samisk språk og kultur for å kunne 
kommunisere godt og tilby gode helsetjenester. Med Strategisk utviklingsplan for 
Finnmarkssykehuset (FIN), vedtak i styret i Finnmarkssykehuset (sak 101/2015), 
rapporter om Samisk helsepark (2013 og 2015) og styringssignaler fra Helse Nord om 
utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen, skal foretaket 
iverksette arbeidet med idé- og konseptfase for bygg for somatiske 
spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark i Karasjok. I Samisk helsepark tar 
helseforetaket mål av seg til å samlokalisere spesialisthelsetjenestetilbud og 
kompetansehevende tiltak innenfor både somatikk, psykisk helsevern og rus til den 
samiske befolkningen.  
 

Møte i Regionalt brukerutvalg 
18. mai 2016 - saksdokumenter

side 24



 
 

 

5 
 

Styret i FIN vedtok i desember 2015 oppstart av denne idé- og konseptfasen. 
Finnmarkssykehuset hadde et dialogmøte med Helse Nord i mars 2016, hvor det ble 
påpekt at Helse Nord ønsker at Finnmarkssykehuset også skal utrede en samling av 
kompetanse og utvikling av et somatisk spesialisthelsetjenestetilbud i Samisk helsepark 
til den samiske befolkningen i Nord Norge. Dette for at Helse Nord skal kunne ivareta 
ansvaret for spesialisthelsetjenester til hele den samiske befolkningen, som det 
regionale foretaket er blitt pålagt i Nasjonal helse- og sykehusplan (s. 122-123). Det har 
også vært møter mellom FIN og Sametinget, og mellom FIN og kommuner i samisk 
språkområde, for å få tilbakemeldinger på mandatet for id\e- og konseptfasen.  
 
Idé- og konseptfasen skal spesielt avklare muligheter for samlokalisering av somatikk og 
psykisk helsevern og rus (PHR). Det skal i utgangspunktet planlegges med bakgrunn i en 
investeringsramme på rundt 40. millioner (i 2012-kroner) og endelig valg av konsept 
skal ses i sammenheng med styrevedtak vedrørende organisering av PHR.  
 
Styrevedtaket i sak 101/2015 la noen rammer for den somatiske virksomheten som 
Finnmarkssykehuset skal bygge opp i Karasjok og Samisk helsepark, men oppdraget 
som framkom i møtet med Helse Nord i mars 2016 og innspill fra Sametinget, har ført til 
at disse rammene er utvidet i mandatet.  

3 Foretakets virksomhet i Karasjok i dag 
Finnmarkssykehuset har i dag aktivitet i Karasjok innenfor somatikk, som en del av 
Klinikk Hammerfest, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
og prehospitale tjenester. Tilbudet innen psykisk helsevern og rus er lokalisert på to 
steder: SANKS-området og Finnmarksklinikken. I dag er tilbudet innen Barne- og 
ungdomspsykiatrien samlet til SANKS-området med en Ungdomspsykiatrisk avdeling 
(UPA), Familieavdelingen, BUP, ambulant team for barn og unge samt Psykiatrisk 
Ungdomsteam(PUT). Det finnes også ruspoliklinikk og Finnmarksklinikken gir 
døgntilbud til ruspasienter.  
 
I vedtak i styresak 98/2013, 22/2014 og vedtak fra administrerende direktør datert 1. 
juni 2015 er det besluttet at tilbudet innen psykisk helsevern og rus, som i dag er 
lokalisert til Lakselv, skal flyttes til Karasjok. Administrative tjenester som i dag er delt 
mellom Lakselv og Karasjok skal samles i Karasjok.  
 
Tilbudet til den samiske befolkningen fikk en tydelig plass i Opptrappingsplan for 
psykisk helse (1999 – 2008). Helse Finnmark HF fikk da ansvaret for etableringen av et 
nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern for den samiske befolkning 
(SANKS/Samisk Nasjonalt Kompetanse Senter). Målsettingen med SANKS er å utvikle 
likeverdige helsetjenester innen både psykisk helse og rus til den samiske befolkningen, 
med samisk språk og kultur som sentrale elementer. SANKS gir i dag et omfattende 
tilbud, og er en kompetansetjeneste både innenfor psykisk helse og rus, i en modell som 
har vært under kontinuerlig utvikling.  
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Spesialistlegesenteret i Karasjok er i dag en poliklinikk som er underlagt Klinikk 
Hammerfest. Tilbudet er basert på ambulante tjenester, med unntak av hudspesialist, en 
indremedisiner og høresentral. Tilbudet er primært for samiske pasienter og pasienter 
fra de fem kommunene i samisk språkområde (Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana 
og Nesseby), men tar imot alle pasienter som ønsker behandling her.  

 
Fast tilbud 
 Hudspesialist. Jevnlig ambulering til Alta, Hammerfest og Vadsø. Utredning og 

behandling, også lysbehandling. 
 Indremedisiner, 100 % stilling 
 Høresentral. Bemannet av audiograf.  
 Laboratorietjenester  

 
Ambulerende tilbud 
•  Skjelettrøntgen, 1-2 dager hver annen uke, betjenes av radiograf fra Hammerfest 

sykehus. 
•  ØNH-spesialist. 2 uker hver annen måned (12 uker pr. år). Utredning av alle typer 

ØNH-sykdommer med blant annet mikroskopi, endoskopi og prikktest. Alle typer 
kirurgiske behandlinger som kan gjøres i lokalanestesi, f.eks drenbehandling, 
polyppfjerning, reponering av nesefraktur, snorkeoperasjon (med radiokniv), 
fjerning av føflekker i øre-nese-halsregionen. 

•  Revmatolog. Minimum 2 uker sammenhengende hver annen måned (12 uker 
pr.år). Utredning og behandling, også infusjon med TNF-alfa-hemmere. 

•  Gynekolog. Ambulerende fra Hammerfest Sykehus, 2 dager pr.mnd. Utreder og 
behandler underlivssykdommer hos kvinner. Følger opp gravide og har 
etterkontroll og oppfølging av pasienter som har vært behandlet på sykehuset. 

•  Barnelege. Ambulerende fra Hammerfest sykehus, 4-6 dager pr. år.  Utreder, 
henviser videre og følger opp pasienter som har vært til behandling på sykehus.  

4 Overordnede rammer 

4.1 Formål med styringsdokument 
Dokumentet skal gi oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idé- og konseptfasen på en 
måte som virker retningsgivende og avklarende for alle aktører i prosjektet. 
Styringsdokumentet skal videre sikre at leveransen til forprosjektfasen er av 
tilfredsstillende kvalitet og innhold. 

4.2 Strategisk utviklingsplan 
Finnmarkssykehuset har med bakgrunn i krav fra tidligfaseveilederen for sykehusbygg 
vedtatt Strategisk utviklingsplan for foretaket fram mot 2030. Denne planen gir et 
fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhetsmessig og bygningsmessig 
utvikling i et 20-30 års perspektiv. Styret i FIN HF vedtok i sak 98/2012 at Strategisk 
utviklingsplan (SU) for foretaket skal være premissgivende for arbeidet med alle 
byggeprosjekter i foretaket. Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015 – 
2030 ble vedtatt 28. mai 2015 (sak 30/2015).  
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Utviklingsplanen skal ivareta en overordnet samkjøring av prosjektene: 

 Nye Kirkenes Sykehus 
 Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og rus 
 Samisk helsepark 
 Alta Nærsykehus 
 Nye Hammerfest sykehus 

 

4.3 Målsetninger Finnmarkssykehuset 
Målet for Finnmarkssykehuset er å være førstevalget blant helsepersonell og pasienter. 
For å være førstevalget skal foretaket jobbe for en økonomisk bærekraftig virksomhet, 
og jobbe med pasientfokus, samhandling, oppgavedeling og rekruttering for å løse 
dagens og framtidige utfordringer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Definisjon av Samisk helsepark 

I Samisk helsepark ønsker Finnmarskssykehuset å samle alle 
spesialisthelsetjenestetilbudene innenfor psykisk helsevern, rus og somatikk som skal 
tilbys i Karasjok for den samiske befolkningen, samt kompetansehevende tiltak, 
veiledning og forskning. Tilbudet innenfor somatikken skal utvides i henhold til 
styrevedtak fra desember 2015 og etter ønske fra Helse Nord fra mars 2016 og ses i 
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sammenheng med tilbudene som tilbys til den samisk befolkningen ved sykehusene i 
Kirkenes og Hammerfest. Dette styringsdokumentet gjelder idé- og konseptfasen for 
bygg det somatiske tjenestetilbudet i Samisk helsepark. 

4.5 Styrende dokumenter og tidligere vedtak 
 Strategisk utviklingsplan(SU) for Finnmarkssykehuset 2015-2030 
 Prosjektrapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark (2013) 
 Rapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark (2015) 
 Styrevedtak 87/2015 igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus 
 Styresak 101/2015 – Planlegging av bygg for somatiske tjenester i Samisk 

helsepark 
 Oppdragsdokument fra HOD 
 Investeringsplan for Helse Nord RHF 
 Investeringsplan for Finnmarkssykehuset HF med bærekraftsanalyse 2016-2020 

4.6 Rammer og forutsetninger 
 ILO konvensjon nr.169 om urfolk og stammefolks rettigheter 
 Grunnlovens § 110a 
 Sameloven (1987) 
 Lov om spesialisthelsetjenesten 
 Pasient- og brukerrettighetsloven 
 Lov om helseforetak 
 Fritt sykehusvalg/fritt behandlingsvalg 
 Nasjonal helse- og sykehusplan 

4.7 Tidligfaseveilederen 
Det er en målsetning at foretaket også på mindre prosjekter forholder seg til 
prinsippene i tidligfaseveilederen for sykehusbygg med inndeling av faser i 
utviklingsarbeidet med klart innhold i arbeidet i de ulike fasene. Overordnet skisse 
beskrives nedenfor. Idéfasen og konseptfasen for Samisk helsepark slås av praktiske 
årsaker sammen til en prosess. 
 
Planprosessen er sekvensielt oppbygget og resultatet fra én fase gir grunnlaget for den 
neste. Hovedelementene i de ulike planfasene og sammenhenger mellom dem er vist i 
figuren under: 
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4.8 Målsetning med idé- og konseptfasen 
Målsetningen med idé- og konseptfasen er å presisere behovet og identifisere mulige, 
prinsipielle løsningsalternativer for det somatiske bygget i Samisk helsepark. I idéfasen 
skal tiltaket avgrenses i forhold til andre tiltak både når det gjelder økonomisk 
bæreevne og tid for gjennomføring. Viktigste beslutning etter endt idé- og konseptfase 
er valg av endelig konsept for bygging, som skal videreføres i en forprosjektfase. 
 

4.9 Mandat til idé- og konseptfasen 

1. Idé- og konseptfasen skal avklare muligheter for samlokalisering av 
Finnmarkssykehusets virksomhet i Karasjok, utvidelse av det somatiske 
tjenestetilbudet, etablering av LMS-tilbud og ivaretagelse av Helse Nords ansvar 
for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen i Nord Norge. 

2. Planlegging gjøres med bakgrunn i en investeringsramme på 40 millioner (2012-
kroner) for bygg til den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten i Samisk 
helsepark. 

3. Endelig valg av konsept for bygging ses i sammenheng med styrevedtak 
vedrørende Klinikk Psykisk helsevern og Rus, pågående prosess for overordnet 
organisering av Finnmarkssykehuset og Helse Nords overordnede ansvar for 
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen. 
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4. Det skal etableres et tilbud til geriatriske pasienter i Karasjok, med oppbygging 
av geriatrisk kompetanse og geriatrisk team.  

5. Det skal legges til rette for oppbygging av øvrige nye tjenestetilbud i samarbeid 
med Helse Nord.  

6. Idé- og konseptfasen skal gi et faglig grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for 
valg av det bygningsalternativet som best oppfyller målene. 

5 Organisering og ansvarliggjøring 

5.1 Organisasjonskart idé- og konseptfase arbeid 
 

 
 
 

5.2 Prosjekteier 
Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset er prosjekteier og øverste ansvarlig for 
gjennomføring av idé- og konseptfasen. 

 

5.3 Styringsgruppe 
Styringsgruppen oppnevnes av administrerende direktør i Finnmarkssykehuset.  

PROSJEKTEIER
FIN HF ved adm dir

PROSJEKTANSVARLIG (PA)
FIN HF 

FINNMARKSSYKEHUSET
PROSJEKTORGANISASJON FOR SAMISK HELSEPARK

PROSJEKTGRUPPE (PG)
PL

FIN HF

Medvirkningsgruppe Kliniske 
funksjoner

PROSJEKTLEDER (PL)
FIN HF

Medvirkningsgruppe Ikke 
medisinsk service, bygg og 

eiendom

STYRINGSGRUPPE (SG)
FIN HF
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Styringsgruppen skal ha jevnlige møter gjennom hele idé- og konseptfasen. 
Styringsgruppen skal forelegges alle spørsmål av vesentlig betydning for prosjektets 
løsning, herunder organisering og gjennomføring av idé- og konseptfasen, 
brukermedvirkningen og forhold til offentlige myndigheter og allmennheten. 
I styringsgruppen deltar også 2 representanter utpekt av OSO, samt 2 brukere utpekt av 
hhv. brukerutvalget og Midt-Finnmark brukerråd. 

 
Følgende saker skal legges frem for behandling i styringsgruppen:  

 Styringsgruppens leder setter opp dagsorden sammen med byggeier, forbereder 
møtene og skal sikre at det føres protokoll fra møtene.   

 Status i forhold til overordnet styringsdokument for idéfasen. 
 Rutinemessige rapporter vedrørende prosjektets status med prognoser for totale 

kostnader og fremdrift. 
 Mål og rammer for idé- og konseptfasen, herunder: 

o Innhold og omfang. 
o Kostnadsrammer. 
o Fremdriftsplan. 

 Overordnet oppfølging av prosjektets kostnader, kvalitet og fremdrift. 
 Tiltak for korrigering av avvik. Risikoreduserende tiltak. 
 Nye krav eller endrede forutsetninger for prosjektet. 
 Andre saker av vesentlig betydning for prosjektet.  
 Referatsaker. 

5.4 Prosjektledelse 
Idé- og konseptfasen ledes av en prosjektleder oppnevnt for dette. 

Prosjektleder skal: 
 Lede og motivere de som arbeider med prosjektet mot prosjektets mål 
 Se til at prosjektets leveranser har riktig kvalitet, leveres til rett tid og i henhold 

til vedtatt budsjett 
 Fatte beslutninger innenfor rammer gitt av styringsgruppa. 
 Følge opp avvik. 
 Rapportere til styringsgruppen. 

 

5.5 Prosjektgruppe 
Prosjektgruppens viktigste oppgave er å støtte prosjektleder i arbeidet. Gruppen er 
forberedende til styringsgruppen og deltar aktivt i utredningsarbeidet med jevnlige 
møter. Prosjektgruppen kan suppleres med andre medlemmer og eksterne konsulenter 
ved behov.  

5.6 Medvirkningsgrupper 
Det opprettes 2 medvirkningsgrupper innenfor henholdsvis kliniske funksjoner og ikke 
medisinsk service/eiendom. Gruppene har rådgivende funksjon overfor prosjektleder og 
prosjektgruppen. En organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess) for Samisk helsepark 
gjennomføres som del av Finnmarkssykehusets OU-prosess i 2016/17. 
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5.7 Referansegruppe 

Styringsgruppen bør benytte seg av både Brukerutvalget, Sametinget, de fem 
kommunene i samisk språkområde, OSO og andre interesseorganisasjoner som 
referansegrupper. Referansegruppene kan bidra med råd og gi høring basert på ønsker 
fra prosjektleder. 

5.8 Prosjektrådgivning 

Prosjektrådgiver leies inn fra Sykehusbygg HF for å kvalitetssikre arbeidet. Det samme 
gjelder konsulentbistand fra arkitekt. 

6 Gjennomføring og framdrift 

6.1 Tiltaksplan/hovedaktiviteter 
Sentrale oppgaver i idé- og konseptfasen vil være å gjennomgå arbeidet som er utført i 
Strategisk utviklingsplan og i de to arbeidsgruppene som har jobbet med Samisk 
helsepark (2013, 2015).  Fokus skal være rettet mot mandatet. En sentral oppgave vil 
være å identifisere prinsipielle utbyggingsløsninger (konsepter) og utrede konsekvenser 
og muligheter ved gjennomføring av disse. Arbeidet er avsluttet når prosessen har 
konkludert med valg av endelig løsning for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester: 
 

 Operasjonalisere styrevedtak og målsetninger i SU 
 Oppdatere nåsituasjon 
 Oppdatere kapasitetsbehov 
 Avklare samarbeidsløsninger og samlokaliseringsmuligheter somatikk og PHR 
 Avdekke mulige konsepter for drift og bygging 
 Vurdere ulike lokaliseringsalternativer 
 Valg av endelig konsept for bygging  
 Utarbeide hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogram 

6.2 Kritiske suksessfaktorer 
Kritiske suksessfaktorer som har innvirkning på måloppnåelsen i idé- og konseptfasen 
er: 

 Rammebetingelsene for idé- og konseptfasen er avklarte og entydige 
 God planleggings- og beslutningsprosess 
 Klare og rettidige beslutninger, samt tydelig rollefordeling (mellom eier, 

prosjektet, brukerne). 
 Organisering, rett kompetanse på rett plass til rett tid, klare ansvarsroller og 

tydelige mandater 
 Åpen og transparent planprosess 
 Tilstrekkelige økonomiske rammer og god kostnadsstyring 
 Avsette tilstrekkelig tid og ressurser til nøkkelpersoner for å arbeide med 

prosjektet 
 Solid forankring av prosjektet i organisasjonen 
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 Avklaring av interessentbildet, oppfølging av kritiske aktører og miljøer, bl.a. 
samhandling med kommunene om funksjoner og funksjonsfordeling 

 God kommunikasjon, internt i prosjektorganisasjonen og eksternt mot 
interessenter.  

 Unngå «omkamper».  
 Lojalitet i forhold til de styrende dokumentene 
 Samarbeid med Karasjok kommune som vertskommune 
 God brukermedvirkning fra pasientorganisasjoner, tillitsvalgte og vernetjenesten 
 Prosjektdeltagerne har felles målforståelse.  

6.3 Framdriftsplan med milepæler 
Styringsdokument:  Desember 2015 – mai 2016 
Idé- og konseptfase  Mai 2016 – januar 2017 
Forprosjektfase:  Januar 2017 - august 2017 
Byggefase:   Sept. 2017 – 2018/2019 

6.4 Interessentanalyse og Kommunikasjonsplan  
Det skal utarbeides en interessentanalyse med tilhørende kommunikasjonsplan. Denne 
skal bidra til at hovedmålsettingene med idé- og konseptfasen oppnås. 
Kommunikasjonsplanen skal også bidra til riktig informasjon til alle parter til rett tid og 
med rett kvalitet. Dette skal bidra til åpenhet i prosess og redusert risiko for konflikt 
med tilhørende fare for omdømme. 

7 Økonomi og ressursbruk 

7.1 Budsjett for byggingen 
Det ble satt av 40.000.000 kroner i budsjettet i 2012 for investering i bygg for somatiske 
spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark. Beløpet skal indeksreguleres. Hoveddelen av 
investeringen skjer i 2017/2018. Det er beregnet ca 1000 kvadratmeter nybygg til en 
pris av ca 45.000 kroner. Usikkerhetsanalyse utarbeides som en del av idé- og 
konseptfasen og på det valgte konsept der p50 og p85 defineres. 

7.2 Bruk av personell 
Idé- og konseptfasen vil kreve personellressurser både fra administrativt og klinisk 
personell. Det skal etableres styringsgruppe, prosjektgruppe og medvirkningsgrupper, 
som skal ha jevnlige møter. Arbeidet skal ledes av prosjektleder, som bistås av egen 
prosjektsekretær. 
 
Med 6 personer i hver av gruppene nevnt ovenfor så vil det nok kreves fristilt 10-15 
personer til arbeidet med små brøker. Med prosjektleder i 20 % stilling, 
prosjektsekretær i 20% stilling, delprosjektledere og arbeid i gruppene vil det gå med 
minst ett årsverk i 2016 til arbeidet. Hovedsakelig vil personell til gruppene måtte 
komme fra klinikk Hammerfest, SANKS og SDE, som får størst belastning.  
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7.3 Kostnader idé- og konseptfasen 
Kostnadene for gjennomføring av idé- og konseptfasen er relatert til frikjøp, intern 
prosjektledelse i 20% stilling, prosjektsekretær i 20% stilling, konsulentbistand og 
andre prosjektkostnader. Kostnader knyttet til gjennomføring av idé- og konseptfasen er 
beregnet til 2.200.000 kroner. 

8 Kvalitetssikring 

8.1 Risikostyring og vurdering av usikkerhet 
Det benyttes i idé- og konseptfasen flere virkemidler til å styre usikkerhet: 
 Plan for kvalitet, tid og ansvar for alle aktiviteter 
 Månedlig rapportering mot plan 
 Styring av kostnader etter budsjett 

8.2 Rapporterings- og styringsrutiner 
Styringen av idé- og konseptfasen gjennomføres med veileder for tidligfaseplanlegging 
som retningsgiver.  
Til hvert møte i styringsgruppen skal det rapporteres om:  
 Status i forhold til bestillingens mandat, kvaliteten på arbeidet, tidsperspektiv og 

kostnader. 
 Status framdrift og kvalitet i forhold til plan 
 Status budsjett, regnskap, ressursbruk 
 Avvik og korrigerende tiltak inklusiv læring 
 Plan neste periode 

 
Avvik fra gjeldende premisser som ligger til grunn for styresak om igangsetting av idé- 
og konseptfasen skal legges frem for styringsgruppen og følges opp i form av 
korrigerende tiltak. Ledelsen i Finnmarkssykehuset og Helse Nord skal holdes løpende 
orientert om prosjektets fremdrift. Månedsrapportering med prosedyre for behandling 
av denne utgjør prosjektets viktigste styringsverktøy i forprosjektfasen. 

8.3 Dokumenthåndtering og arkiv 
Alle møter skal ha skriftlige referater. Prosjektdokumentasjon skal arkiveres i tråd med 
Finnmarkssykehusets kvalitetssystem for prosjektdokumentasjon i byggeprosjekter. 

8.4 Ekstern kvalitetssikring 
Det leies inn ekstern bistand fra Sykehusbygg eller andre ved behov for ekstern 
kvalitetssikring av vurderinger og konklusjoner som framkommer i prosessen.  

Vedlegg 
1. Strategisk utviklingsplan (kortversjon) 
2. Prosjektrapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark (2013) 
3. Protokoll styresak 101/2015 planlegging av bygg (somatikk) Samisk h.p. 
4. Rapport Samisk helsepark FIN HF 2015 
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Møtedato: 18. mai 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 90 84 79 10  Bodø, 10.5.2016 
 

RBU-sak 33-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 

arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, 

idéfase - mandat 
     
Innledning/formål 
I denne saken legges styringsdokument og mandat for arbeidet med idéfasen for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling 
frem for Regionalt brukerutvalg til behandling.  
 
Saken anbefaler at idéfaseutredningen gjennomføres i henhold til Veileder IS-1369 – 
Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter i løpet av 2015. På grunn av omfattende 
omorganisering og sammenslåing av de to store psykisk helse og rusklinikkene på 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 2015 er arbeidet med idéfaseutredningen 
utsatt til 2016. Kostnadsrammen for idéfasen er satt til 3,5 mill. kroner inklusive 
merverdiavgift og eksklusive interne timeressurser. Det er avsatt midler til dette i UNNs 
budsjett for 2016.  
 
Mandatet går frem av styringsdokument for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 
arealer til psykisk helsevern og rusbehandling - se vedlegg. 
 
Det er behov for en betydelig oppgradering av bygningsmassen ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Åsgård, både med hensyn til tekniske, 
drifts-, verne- og lovmessige krav, samt tilpasning til moderne pasientbehandling 
innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Behovet er 
godt dokumentert i rapport Kartlegging av bygningsmassen ved UNN HF i regi av Helse 
Nord RHF i 2011 og bekreftet i revidert tilstandsrapport fra februar 2015.  
 
Strategisk Utviklingsplan for UNN 2015-2025 ble vedtatt av styret i UNN i sak 109/2014. 
Den beskriver behovet for å se psykisk helsevern og rusbehandling i sammenheng med 
somatiske lidelser, og ber om en vurdering av en eventuell framtidig 
samlokaliseringsgevinst. Arbeidet med Strategisk Utviklingsplan 2016-2025, del II 
bygningsmessig utviklingsplan pågår i UNN og vil ferdigstilles underveis i arbeidet med 
idéfaseutredningen for psykisk helse- og rusbehandling.  
 
Disse forholdene danner grunnlaget for å vurdere ulike alternativer for renovering og 
eventuelt nybygg for hele eller deler av bygningsmassen for psykisk helsevern og 
rusbehandling i Tromsø.  
 
Tidspunkt for realisering av planen innarbeides i årlig rullering av investeringsplan for 
foretaksgruppen. Adm. direktør ønsker å behandle sak om oppstart av idéfasen med 
godkjenning av styringsdokument og mandat som egen styresak. 
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Bakgrunn 
Psykisk helsevern og rusbehandling er ett av fire prioriterte områder i utviklingsplanen 
til UNN. Det fremgår av planen at det er behov for å se psykisk helsevern og 
rusbehandling i sammenheng med somatiske lidelser, ved å vurdere en eventuell 
samlokaliseringsgevinst.  
 
Den bygningsmessige tilstandsanalysen fra 2011 er revidert i 2015 og bekrefter 
behovet for en betydelig oppgradering av bygningsmassen på Åsgård. Målet for 
idéfaseutredningen er derfor å identifisere mulige fremtidige løsninger for psykisk 
helsevern og rusbehandlingen i UNN. Dette omfatter både virksomhetsmessige og 
fysiske løsninger. Det planlegges utredning av nullalternativet (videre utvikling av 
eksisterende bygningsmasse) og tre alternative løsninger, hvorav en vil være nybygg i 
Breivika.  
 
Styret i UNN vedtok i sak 5/2015 Idéfaseutredning for arealer til psykisk helse- og 
rusbehandling ved UNN (styremøte 11. februar 2015, se utrykt vedlegg) oppstart av 
idéfaseutredningen og forslag til mandat slik det fremkommer av styringsdokument for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling 
- se vedlegg. 
 
Den bygningsmessige tilstandsanalysen viser at bygningsmassen ved de 
distriktspsykiatriske sentrene er god. Unntaket er Senter for psykisk helse Ofoten, hvis 
behov allerede er planlagt løst i prosjektet Nye UNN Narvik. Utviklingen av 
bygningsmassen for psykisk helsevern og rusbehandling i Tromsø er det neste store 
prosjektet som må ha prioritet i UNN etter realisering av A-fløyen, PET-senteret og Nye 
UNN Narvik. Styret i UNN anbefaler derfor at styret i Helse Nord RHF godkjenner 
oppstart av idéfase for psykisk helsevern og rusbehandling ved UNN Tromsø, i tråd med 
vurderingene og mandatet i vedlagte styringsdokument. 
 
Idéfasens innhold 
Målet for idéfasen er - på bakgrunn av vedtatt Strategisk Utviklingsplan UNN 2015-2025 
og Tilstandsanalyse - UNNs eiendommer 2015 - å identifisere mulige prinsipielle 
løsninger for psykisk helsevern og rusbehandling ved UNN Tromsø. I tillegg er det viktig 
å identifisere og videreutvikle de alternativene (konseptene) som best understøtter 
visjoner og målsetninger for helsetjenestene i hele opptaksområdet til UNN. Dette 
omfatter både virksomhetsmessige og fysiske løsninger. Første aktivitet i idéfasen er å 
presisere og avgrense det valgte prosjektet i forhold til andre tiltak.  
 
Idéfasen skal gjennomføres i henhold til Veileder IS-1369 - Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter, og skal omfatte alternativutredninger for psykisk helsevern og 
rusbehandling med tilhørende støtte- og servicefunksjoner. I tillegg skal relevante 
universitets- og fylkeskommunale funksjoner medtas. 
 
Idéfasen planlegges sluttført i 2016, og deler av arbeidet utføres parallelt med 
Strategisk Utviklingsplan 2016-2025, del II bygningsmessig utviklingsplan for å utnytte 
ressursene best mulig. Kostnadsrammen er satt til 3,5 mill. kroner inklusive 

 
Møte i Regionalt brukerutvalg 
18. mai 2016 - saksdokumenter

side 36



merverdiavgift og eksklusive interne timeressurser, og det er avsatt midler til dette i 
UNNs budsjett for 2016. 
 
Idéfasen skal redegjøre for fire ulike alternativer, inklusive nullalternativet, på en slik 
måte at det tydelig framkommer hvilke av disse som er hensiktsmessig å utrede videre i 
en konseptfase. Nullalternativet skal vise krav til kostnadsoptimal utvikling av 
nåværende bygningsmasse som er påkrevet for å opprettholde akseptabel ytelse for 
virksomheten over byggets resterende levetid. Alternativene skal være 
- relevante: Oppfylle de overordnete målene som gjelder for UNN. 
- gjennomførbare: Kunne gjennomføres innenfor UNNs finansielle handlingsrom. 
- levedyktige: UNNs økonomiske bæreevne skal kunne opprettholdes gjennom 

prosjektets levetid. 
 
Alternativene som idéfasen skal omhandle er: 
• Alternativ 0: Oppgradere eksisterende bygg på Åsgård (”0- alternativet”) 
• Alternativ 1: Delvis oppgradere eksisterende bygg og delvis bygge nytt på Åsgård. 
• Alternativ 2: Bygge nytt på eksisterende tomt på Åsgård. 
• Alternativ 3: Bygge nytt i Breivika i kombinasjon med helt (3a) eller delvis å forlate 

Åsgård (3b). 
 
Andre tomtealternativer som skal vurderes i Breivika, må utredes i løpet av idéfasen. 
Viktige vurderingsforhold er parkeringsmuligheter, logistikkforhold, 
fotavtrykk1/volum/utvidelsesmuligheter og friluftsareal. 
 
Idéfasen skal avsluttes med en idéfaserapport. Den skal omfatte bearbeidet informasjon 
fra Strategisk Utviklingsplan UNN 2016-2025 inklusive Del II – bygningsmessig 
utviklingsplan (under utarbeidelse) for de aktuelle alternativene. I tillegg skal den 
oppsummere og presisere utredningene og analysene i idéfasen. Idéfaserapporten skal 
også redegjøre for mandat, og fremme forslag til plan for arbeidet med konseptfasen.  
 
Medbestemmelse i UNN 
Det er lagt opp til en bred medvirkningsprosess i utredningsarbeidet, og 
prosjektorganiseringen bygger på tidligere erfaringer i større utredningsarbeider i 
UNN.  
 
Saken er forelagt brukernes arbeidsutvalg, arbeidsmiljøutvalget, ansattes 
organisasjoner og vernetjenesten i egne møter 27. og 28. januar 2015.  Protokoller og 
referater fra møtene ble behandlet som egne referatsaker under UNNs styremøte, den 
11. februar 2015. Det er bred tilslutning til at arbeidet iverksettes. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Psykisk helsevern og rusbehandling er ett av fire prioriterte utviklingsområder i UNNs 
strategiske utviklingsplan. Bygningsmassen ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) 
i UNN er hovedsakelig av nyere dato og i god stand. Unntaket er Senter for psykisk helse 
Ofoten, hvis behov er planlagt løst i prosjektet Nye UNN Narvik.  
 

1 fotavtrykk: Bebygd areal, arealet som bygningen opptar av terrenget. 
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Utvikling av bygningsmassen for psykisk helse og rusbehandling i Tromsø er derfor det 
neste store prosjektet som UNN-styret mener må ha prioritet etter realisering av A-
fløyen, PET-senteret og Nye UNN Narvik i UNN. Igangsettingen av idéfaseutredning er 
derfor nødvendig. 
 
Grunnlaget som foreligger i Strategisk Utviklingsplan for UNN 2015-2025, komplettert 
underveis med Del II Bygningsmessig utviklingsplan, vurderes som tilstrekkelig for 
oppstart og fullføring av idéfaseutredningen i løpet av 2016. Vedlagte 
styringsdokument er i tråd med Veileder IS-1369 - Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter, og mandatet gir et godt grunnlag for gjennomføringen av 
idéfaseutredningen.  
 
Adm. direktør legger med dette saken frem for behandling i RBU, før styret i Helse Nord 
RHF ev. godkjenner start av idéfasen for bygg til psykisk helsevern og rusbehandling 
ved UNN Tromsø i tråd med vurderingene og mandatet i det vedlagte 
styringsdokumentet. Videre prosess avstemmes med Strategisk Utviklingsplan 2015-
2025, del II bygningsmessig utviklingsplan (UNN).  
 
Det understrekes at forventet tidshorisont fra oppstarten av idéfaseutredning til 
innflytting i eventuelt nytt bygg/ombygg forventes å være minst ti år. Det er derfor 
nødvendig å videreføre verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen på 
Åsgårdområdet i mange år fremover slik at UNN på en best mulig måte kan løse sine 
oppgaver. Det er gjort, og må fortsatt gjøres, bygningsmessige tilpasninger og 
arealeffektivisering som bygger på funnene i den oppdaterte tilstandsanalysen fra 2015. 
 
Adm. direktør vil be om at representant fra Helse Nord RHF inngår i styringsgruppen 
for prosjektet. 
 
Adm. direktør mener at det fremlagte styringsdokumentet legger til rette for en 
forutsigbar prosess med bred involvering. 
 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF er tilfreds med at arbeidet med idéfasen 

for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og 
rusbehandling iverksettes, og gir sin tilslutning til mandatet for arbeidet slik det 
fremgår av styringsdokumentet. 

 
2. RBU forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med brukerutvalget i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
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3. RBU ber om at idé- og konseptrapporten med plan for oppstart av forprosjektet 
legges frem for RBU, når den er behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. 

 
 
Bodø, den 10. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Styringsdokument for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 

arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, vedlegg til styresak 
5/2015 (Universitetssykehuset Nord-Norge HF) 

 
Utrykt vedlegg:  Styresak 5/2015 Idéfaseutredning for arealer til psykisk helse- og 

rusbehandling ved UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
styremøte 11. februar 2015) 

 
Utrykt vedlegg oversendes på forespørsel. 
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1. Bakgrunn 

Det er behov for en betydelig oppgradering av bygningsmassen på Åsgård, både med hensyn til 
tekniske krav/brannkrav og tilpasning til moderne pasientbehandling innenfor psykisk helse og 
rusbehandling.  

Strategisk Utviklingsplan for UNN 2015-2025 beskriver behovet for å se psykisk helse og 
rusbehandling i sammenheng med somatiske lidelser og ber om en vurdering av en eventuell 
framtidig samlokaliseringsgevinst. 

Erfaringene fra renovering av bygg 7 på Åsgård viser så langt at det er svært kostnadskrevende å 
tilpasse bygget i henhold til tekniske, driftsmessige, vernemessige og lovmessige krav. Resultatet 
blir et kompromiss for alle parter der resultatet ikke blir optimalt for noen av hensynskravene.

Disse faktorene danner bakgrunnen for behovet av å vurdere ulike alternativer for renovering og 
eventuelt nybygg for hele eller deler av psykisk helse og rusbehandling i Tromsø, samt eventuell 
samlokalisering av tjenester til fremtidige lokaler for psykisk helsevern og rus ved UNN 
Breivika. Det er formålstjenelig å gjennomføre en slik vurdering i tråd med veilederen for
Tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter (IS-1369). 

Psykisk helse og rusbehandling ivaretas i dag i en kombinasjon av desentraliserte tilbud på fem 
distriktspsykiatriske sentre (DPS), en rusklinikk og en sentral sykehusinstitusjon. DPSene i 
Harstad, Silsand, Storslett og på Storsteinnes er sammen med Nordlandsklinikken i Håkvik i 
relativt god bygningsmessig stand og egnet for formålet. Lokalene på Sjøvegan er leide lokaler 
og er relativt dårlig egnet for formålet. Mens, lokalene til psykisk helse i Håkvik og ikke minst 
på Åsgård i stor grad er i meget dårlig forfatning. En nærmere bygningsteknisk beskrivelse av 
byggene finnes i vedlagte tiltstandsanalyse (vedlegg 1). 

Lokalene til psykisk helse og rusbehandling i Håkvik planlegges samlokalisert med nytt sykehus 
i Narvik på Furumoen og ivaretas i planarbeidet for nytt sykehus. Det foreligger ikke konkrete 
planer for utvikling av bygningsmassen på Åsgård med unntak av bygg 7 som i dag er under 
totalrenovering. Bygningsmassen på Åsgård utgjør totalt ca 33.000 m2 ført opp rundt 1960 og 
består av gamle betongbygninger som bærer preg av dårlig vedlikehold, begrenset kvalitet og til 
dels utdatert infrastruktur. Byggenes evne til å tilpasse seg endrede driftsbehov er svært 
begrenset, dette på grunn av utforming og byggeteknikk. I februar 2012 ble alle 
sykehusbygningene på Åsgård underlagt nasjonalt vern, hele bygningsmassen er vernet i ulike 
verneklasser. Dette medfører restriksjoner i forhold til å kunne foreta endringer av 
bygningsmassen.

2. Prosjektgrunnlag

2.1 Hensikt

Hensikten med idèfasen for psykisk helse og rusbehandling UNN HF er å identifisere ulike 
virksomhetsmessige og fysiske byggløsninger og undersøke om disse harmonerer med 
tidsriktige, funksjonelle, strategiske og økonomiske rammer for virksomheten.
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2.2 Mål for idéfasen

Målet for idéfasen er, på bakgrunn av vedtatt Strategisk Utviklingsplan UNN 2015-2025 og 
Tilstandsanalyse – UNNs eiendommer 2015 (under utarbeidelse), å identifisere mulige
prinsipielle løsninger og alternativer for behovet for psykisk helse og rusbehandlingstjenester i 
UNN, samt identifisere og videreutvikle de alternativene (konsepter) som best understøtter 
visjoner og målsetninger for helsetjenestene i heel opptaksområdet til UNN. Dette omfatter både 
virksomhetsmessige løsninger og fysiske byggløsninger. Første aktivitet i idéfasen er å presisere 
og avgrense det valgte prosjektet i forhold til andre tiltak. 

Dette styringsdokumentet gir en oversikt over alle sentrale forhold i prosjektet, og er 
retningsgivende og avklarende for alle aktører. I tillegg skal det fungere som prosjektets mandat.

2.3 Prosjektets rammer og forutsetninger

Idèfasen skal gjennomføres i henhold til Veileder IS-1369 Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter.

Grunnlagsdokumenter (se kapittel 10) og eventuelle underlag for disse skal gjennomgås. 
Nødvendige oppdateringer og suppleringer av nåsituasjonen, datagrunnlag og de aktuelle 
pågående byggeprosjektene i UNN må gjennomføres. I tillegg skal idéfasen avgrense prosjektet 
fra andre prosjekt i UNN. Dette kan omfatte kapasiteter, arealer, investeringer og tid. 

Aktuelle klinikker og enheter i UNN skal på forespørsel levere datagrunnlag knyttet til 
nåværende virksomhet, samt datagrunnlag knyttet til fremtidig (2030) virksomhet 
(pasientbehandling, ansatte, driftskostnader, investeringskost).

Idèfasen skal omfatte alternativutredninger for psykisk helse og rusbehandling med tilhørende 
støtte- og servicefunksjoner i UNN, også de organisert utenfor de nevnte klinikkene. I tillegg 
skal relevante fylkeskommunale- og universitetsfunksjoner medtas.

Idèfasen skal utføres innenfor en tidsramme på 10 mnd, med oppstart 01.03.2015 og avlutning 
01.12.2015.

Prosjektet skal styre mot en kostnadsramme på 3,5 mill kr inkl. mva.

Idéfasen skal redegjøre for 4 ulike alternativer inklusive nullalternativet på en slik måte, at det 
tydelig framkommer hvilke av disse som er hensiktmessig å utrede videre i en konseptfase.
Nullalternativet skal vise krav til kostnadsoptimal utvikling av bygget for å opprettholde 
akseptabel ytelse for virksomheten over byggets resterende levetid. 
Alternativene skal være

- Relevante – oppfylle de overordnete målene som gjelder for UNN
- Gjennomførbare – kan gjennomføres innenfor UNNs finansielle handlingsrom
- Levedyktige – UNNs økonomiske bæreevne skal kunne opprettholdes gjennom 

prosjektets levetid. 

Idéfasen skal avsluttes med en idéfaserapport. Den skal omfatte bearbeidet informasjon fra 
Strategisk Utviklingsplan UNN 2015-2025 inkl  del II – bygningsmessig utviklingsplan (under 
utarbeidelse) for de aktuelle alternativene, samt oppsummere og presisere utredningene og 
analysene i idéfasen.
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Videre skal idéfaserapporten redegjøre for mandat for konseptfasen som skal inneholde følgende 
elementer: 

- Mål for konseptfasen, suksesskriterier
- Mål, forutsetninger og rammer for prosjektet
- Grunnlag for sammenligning av alternativene
- Kriterier for vurdering og valg
- Ressurser og plan for gjennomføringen av konseptfase

Idéfaserapporten skal også omfatte en plan for arbeidet med konseptfasen som minimum skal 
inneholde: 

- Hovedleveranser i konsetfasen
- Suksessfaktorer
- Organisering, roller/ansvar, forhold mellom prosjekt og driftsorganisasjon
- Aktiviteter og milepæler
- Tidsplan
- Ressursbehov, kostnader
- Vurdering og oppfølging av krav til bygningsvern
- Opplegg for styring og kvalitetsstyring

3. Gjennomføringsplan med viktige beslutningspunkter
I følge tidligfaseveilederen skal det utredes og beskrives minst tre hovedalternativer for 
lokalisering i idéfasen. Dersom det underveis i arbeidet fremkommer ytterligere 
lokaliseringsalternativer som det er naturlig å utrede, implementeres også disse i prosjektet.

Alternativer som skal utredes er følgende:

Alternativ 0: Oppgradere eksisterende bygg på Åsgård (”0- alternativet”) 
Alternativ 1: Delvis oppgradere eksisterende bygg og delvis bygge nytt på Åsgård.

Alternativ 2: Bygge nytt på eksisterende tomt på Åsgård.

Alternativ 3: Bygge nytt i Breivika i kombinasjon med helt (3a) eller delvis å forlate Åsgård
(3b).

Alternative tomtealternativer som skal vurderes i Breivika må utredes i løpet av idèfasen. Viktige 
vurderingsforhold vil i denne sammenheng være parkeringsmuligheter, logistikkforhold, 
fotavtrykk/volum/ utvidelsesmuligheter og friluftsareal.

For detaljerte aktiviteter og milepæler henvises det til foreslåtte framdriftsplan for prosjektet.

4. Prosjektets kritiske suksessfaktorer

 Prosjektdeltagerne, prosjekteier og interessenter for øvrig har felles målforståelse og eierskap 
til prosjektet

 Det er en forutsetning at de interne ressursene som deltar i de ulike arbeidsgruppene har 
nødvendig mandat for å kunne bidra til en rasjonell prosess. Videre forutsettes det at disse er 
engasjert og har avsatt tid til å jobbe med de oppgaver deltakelse i arbeidsgruppene medfører.
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 Bred delaktighet i prosessene
 God organisering, møtestruktur, ledelse og styring av arbeidet 
 Gode beslutningsunderlag og god dokumentasjon som leveres tidsnok i forhold til 

framdriftsplan 
 God dialog mellom medvirkningsgruppe, styringsgruppe og rådgiver underveis i prosjektet, 

samt at de som er med i medvirkningsgruppene også har dialog med og sørger for forankring 
i egen organisasjon.

 De som er deltakere i medvirkningsgruppene har fått tilstrekkelig mandat og tid til å utføre 
arbeidet i gruppene.

 Riktige personer er plukket ut til å delta i medvirkningsgruppene
 Prosjektet må oppfattes til å være omkranset av åpenhet

5. Arbeidsform- og organisering
En stor andel av ressursbruken i idéfasen vil være å fremskaffe interne data (både eksisterende 
og framtidige). Noe av dette vil bestå i å fremskaffe eksisterende data, men den mest krevende 
delen vil bestå av å framskrive behov, beskrive fremtidig driftsmodeller og deretter beskrive 
hvordan dette grunnlaget kan gi en effektiv og fremtidsrettet arealbruk som ivaretar pasientbehov 
og sikrer rasjonell bruk av ansatte. For å være i stand til å finne de beste løsningene, legges det 
opp til bred deltakelse, med medvirkningsgrupper for de ulike fagfeltene. For å sikre at 
tverrfagligheten ivaretas, legges det opp til egne møter der gruppelederne i de ulike 
medvirkningsgruppene deltar. Det vil legges til rette for studiereise til nybygg for psykiatrisk 
behandling basert på samme behandlingsmetodikk som den norske psykiatrien bygger på. Dette 
kan gi verdifull input til nødvendig nytenkning for prosessen.
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            Organisering

Figur 1: Overordnet organisering utbyggingsporsjekt UNN
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Figur 2 - Prosjektorganisasjon Idéfase Psykiatri og rusbehandling UNN Tromsø
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Medvirkningsgruppene er faglige ressursgrupper i UNN som skal bistå og gi råd i de prosesser 
som gjennomføres i forbindelse med utarbeiding av idéfaserapporten. Gruppene settes sammen 
slik at hensyn til medvirkning ansatte og vernetjenesten ivaretas. Brukerutvalget og Universitetet 
i Tromsø inviteres til å delta i styringsgruppen. 

Prosjektet styringsgruppe:

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen
Klinikksjef Psykisk helsevern og rusbehandling, Magnus Hald
Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Elin Gullhav
Klinikksjef Medisinsk klinikk, Markus Rumpsfeldt
Klinikksjef Diagnostisk klinikk Gry Andersen
Klinikksjef Nevro, orto og rehabiliteringsklinikken Bjørn-Yngvar Nordvåg
Drifts- og eiendomssjef Gina Johansen
Stabssjef Grøril Bertheussen
Ansatte representant (konserntillitsvalgt, foretakstillitsvalgt eller foretaksverneombud)
Brukerrepresentant (utnevnes av Brukerutvalget)
Universitetet i Tromsø (medisinsk fakultet – utnevnes av UiT)

Prosjekteier
Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen, UNN

Prosjektleder:
Ingrid Espejord, UNN 

Kliniske rådgivere
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling oppnevner en lokal fagressurs.
Klinisk rådgiver Guri Albriktsen, UNN

Sykehusplanlegger/ utredningsstøtte:
I dette inngår de innleide personer som bistår prosjektleder UNN direkte med ulike utredninger 
og sammenstilling og redigering av sluttrapporten. Kontraheres i mars (i henhold til 
framdriftsplan). Sykehusbygg rådføres før anskaffelse. 

Bygningsteknisk rådgiver:
Kontraheres i februar (i henhold til framdriftsplan)

Arkitekt:
Kontraheres i mars (i henhold til framdriftsplan)

Medvirkningsgrupper:

Psykisk helsevern og rusbehandlingsklinikken oppnevner et antall medvirkningsgrupper de 
mener er tilstrekkelig for å ivareta en god intern prosess. Avklares før oppstart i mars 2015.

Koordineringsgupper:
Består av gruppelederne i de ulike medvirkningsgruppene, oppnevnes av klinikkene.
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6. Interessenter og grensesnitt

Eksterne og interne interessenter på kartlegges og forhold som påvirker grensesnittet mellom 
disse og psykisk helse og rusbehandling i UNN må kartlegges og vurderes. Listen er ikke 
uttømmende og kan kompletteres underveis i idéfaseutredningen. 

Eksterne grensesnitt:

Forholdet til andre sykehus/helseforetak, spesielt for Helse Finnmark, men også for øvrige 
foretak i Helse Nord og de andre regionsykehusene i Norge og til private spesialisttilbud som 
Helse Nord RHF har inngått avtaler med.

Overordna samarbeidsorgan (OSO) om kommunehelsetjenesten, bl.a. effekt av 
samhandlingsreformen og en eventuell innlemmelse av psykisk helse i samhandlingsreformen.

Felles ledermøte mellom Norges arktiske universitet - Universitetet i Tromsø (UiT) og UNN, jfr. 
Tilettelegging for forsking og utdanninger innen psykisk helse.

Interne grensesnitt:

Grensesnitt mellom ulike fagområder og eventuell omstilling mellom disse, for eksempel hvilke 
funksjoner som bør samarbeide i prosjektet for å finne fram til sitt optimale 
samhandlingspotensiale.

Brukerutvalget for brukermedvirkning og informasjon til pasient- og brukerorganisasjoner.

7. Kommunikasjon og informasjon
Ved prosjektets oppstart avholdes møte med informasjonsansvarlig, der man sammen utvikler en 
hensiktsmessig informasjon- og kommunikasjonsstruktur i forhold til prosjektets fase og 
utstrekning.

8. Kostnader/ budsjettoverslag

Aktør Aktivitet Budsjett

Sykehusplanlegger Møter: Styring/ deltakelse/referater
Utarbeide beregninger/ framskrivinger/ sammenstilling 
alternativer/ Idèfaserapport 1.900.000,-

Arkitekt Deltakelse i møter, utarbeide mulighetsstudier som inkluderer 
parkeringsmuligheter, verneforhold. 500.000,-

Bygningsteknisk rådgiver Vurdere/ oppgradere rapporter om etterslepet i 
vedlikeholdskostnader. Kostnader oppdateres med tidsriktige 

Møte i Regionalt brukerutvalg 
18. mai 2016 - saksdokumenter

side 49



       Side 11 av 13

UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telefon: 77 62 60 00* Internett:

9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no

9038 Tromsø

tall.
Vurdere kostnadsomfang av tilbygg. 500.000,-

Klinisk rådgivere Bidra aktivt til konstruktive og innovative prosesser. 350.000,-

Reserve 15 % For å dekke opp evt. behov for å utrede ytterligere alternativer
250.000,-

Sum (inkl mva) Kr 3.500.000,-

9. Kontraktsstrategi

Aktør Anskaffelsesform Begrunnelse Kontraktsform
Sykehusplanlegger
Helsebygg HF ???

Minikonkurranse blant våre 
rammeavtaleleverandører.

Kontakter Helsebygg for å 
vurdere kapasitet

Begrenset fagmiljø i Norge (2 
stk). Vi har rammeavtale med 
begge disse. 

Bygger på 
timebasert kontrakt 
med 
honorarbudsjett, 
NS 8401 (evt. NS 
8402, avgjøres 
senere)

Arkitekt Ekstern konkurranse (stipulert 
til kr 800.000,- inkl. mva).

Vi ønsker å konkurranseutsette 
denne tjenesten (ofte blir 
integrert under den helsefaglige 
rådgiveren) for å få best mulig 
pris og for selv få lov til å 
evaluere den kompetansen. 

Bygger på fast pris 
(NS 8401) evt. 
timebasert kontrakt
med 
honorarbudsjett 
(avgjøres senere).

Bygningsteknisk 
rådgiver
(kost/ nytte/ ombygging 
eksisterende bygning)

Anskaffes direkte ved å 
henvendelse til Multiconsult

Tjenesten bygger direkte på en 
tilstandsrapport som 
Multiconsult har utarbeidet for 
UNNs bygningsmasse.

Bygger på 
timebasert kontrakt 
med 
honorarbudsjett, 
NS 8401 (evt. NS 
8402 avgjøres 
senere) 

Klinisk rådgiver Intern ressurs som frikjøpes til 
prosjektet (for omfang, jmf 
ressursbehov, pkt 9) 

Dette er en viktig funksjon som 
bør kjenner de aktuelle 
fagområdene godt, for å kunne 
bidra som aktivt i de interne 
prosessene.

Intern ressurs.

I denne modellen opptrer alle de eksterne aktørene i et sidestilt forhold, med en direkte 
rapporteringslinje mot UNN. Det vurderes underveis om en av de eksterne aktørene skal 
tillegges et administrasjonsansvar i forhold til de andre.
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10. Ressursbehov internt

Ressurs Volum Kommentarer

Administrasjon
Prosjektleder 60 % stilling i 11 måneder Ressurs- topp i februar samt august/ 

september/ oktober

Kliniske rådgivere 20-30 % stilling i 9 måneder Ressurs- topp i perioden april-sept
Økonomirådgiver Rus og 
spesialpsykiatri

10 % stilling i 3 måneder Ressurs- topp i perioden april-sept

Økonomirådgiver 
allmennpsykiatrisk avd. 10 % stilling i 3 måneder Ressurs- topp i perioden april-sept
Representant forsyningsavd. 10 % stilling i 3 måneder Ressurs- topp i perioden april-sept
Representant teknisk avdeling
Kommunikasjonsrådgiver

10 % stilling i 3 måneder
10 % stilling i 3 måneder

Ressurs- topp i perioden april-sept
Ressurs- topp i perioden april-sept

Fra klinikkene
Medvirkningsgrupper
Gruppeleder 20 % stilling i 4 måneder Ressurs- topp i perioden april- sept 

samt november
Deltakere, pr stk 10 % stilling i 3måneder Ressurs- topp i perioden april- sept

Det understrekes at intern bruk av arbeidstid ikke kompenseres av prosjektet. 
Listen konkretiseres og kompletteres etter hvert som man får på plass de ulike ressursene.

11. Grunnlagsdokumenter:

1. Strategisk utviklingsplan for UNN 2015-2025, vedtatt i UNNs styre 10.12.14 (ST 
109/2014).

2. Virksomhetsplan 2015, vedtatt i UNNs styre 10.12.14 (ST 108/2014).
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3. Kartlegging av bygningsmassen ved Universitetssykehuset i Nord- Norge HF”, rapport 
Multiconsult AS, 11. mars 2011, oppdatert versjon februar 2015. 

4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer- Kapittel 2 Fredete 
eiendommer i Helse og omsorgsdepartementet landsverneplan- vedtatt 16.02.2012.
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Møtedato: 18. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 11.5.2016 
 

RBU-sak 34-2016 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale 

brukerutvalg 2016-2018 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Det vises til styremøte i Helse Nord RHF, den 6. april 2016 og behandling av styresak 31-
2016 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2016-2018.  
 
Etter oppnevning av nytt Regionalt brukerutvalg skal det oppnevnes nytt arbeidsutvalg. 
Arbeidsutvalget har de siste periodene bestått av leder, nestleder og ett medlem fra det 
Regionale brukerutvalg. Det er tidligere vedtatt av RBU at det skal oppnevnes 
vararepresentant til arbeidsutvalget. Videre vedtok RBU i møte 20. mai 2015 at 
arbeidsutvalget utvides med ett varamedlem, slik at arbeidsutvalget til RBU består av 
tre medlemmer og to varamedlemmer, jf. RBU-sak 29-2015.  
 
Saken om oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalg legges nå frem til 
behandling i det første ordinære møte etter oppnevning av nytt Regionalt brukerutvalg. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende representanter til arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i perioden 2016-2018: 
 
A. Medlemmer: 
 

1. NN 
2. NN 
3. NN 

 
B. Varamedlem: 
 

1. NN 
2. NN 

 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 11.5.2016 
 

RBU-sak 35-2016 Valg av vararepresentanter til Regionalt 

brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord 

RHF 2016-2018 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Det vises til styresak 75-2006 Regionalt brukerutvalg – Plan for brukermedvirkning og 
observatørordning til styret i Helse Nord RHF som ble behandlet av styret i Helse Nord 
RHF, den 11. oktober 2006. Styret vedtok følgende i punkt 2, første avsnitt: Det 
etableres en ordning hvor én fast representant med personlig vararepresentant fra 
Regionalt brukerutvalg deltar som observatør med møte- og talerett i styret i Helse Nord 
RHF. 
 
I styremøte i Helse Nord RHF, den 6. april 2016 oppnevnte styret nytt Regionalt 
brukerutvalg for perioden 2016-2018, jf. styresak 31-2016 Oppnevning av Regionalt 
brukerutvalg 2016-2018.  
 
Fast representant fra Regionalt brukerutvalg som deltar som observatør med møte- og 
talerett i styret i Helse Nord RHF, er leder av det Regionale brukerutvalget. Etter 
oppnevning av nytt Regionalt brukerutvalg skal det velges personlige 
vararepresentanter til Regionalt brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord RHF, jf. 
RBU-sak 32-2014 (RBU-møte 14. mai 2014). 
 
Saken legges nå frem til behandling i første ordinære møte i Regionalt brukerutvalg 
etter oppnevning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg velger følgende medlemmer som personlige vararepresentanter 
til Regionalt brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord RHF for perioden 2016-
2018:  
 
1. NN 
2. NN 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 18.mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 40 22 65 60  Bodø, 10.5.2016 
 

RBU-sak xx-2016 Felles regionalt mottaksprosjekt for 

pasientreiser uten rekvisisjon - informasjon og 

oppnevning av brukerrepresentant til 

styringsgruppe 
 
Bakgrunn og formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 36-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon - 
fremtidig organisering etter innføring av ny løsning Mine pasientreiser i styremøte, den 6. 
april 2016.  Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at ansvar for oppgaver innenfor pasientreiser uten 

rekvisisjon på kort sikt overføres til Helgelandssykehuset HF. 
 
2. Styret ber adm. direktør om at plan for overføring av oppgaver til Pasientreiser ANS 

utarbeides innen ett år etter at ny løsning er satt i drift, og at denne legges frem for 
styrets beslutning. 

 
3. Styret ber om at forholdet til ansatte og deres muligheter for å søke jobb i 

Helgelandssykehuset HF, Pasientreiser ANS eller innplassering/søke jobb i eget 
helseforetaket avklares nærmere. Styret ber om en tilbakemelding på disse 
spørsmålene i et senere styremøte. 

 
I styresaken var det beskrevet hvordan oppgaven tenkes løst gjennom organiseringen 
av et regionalt mottaksprosjekt i Helse Nord.  
 
Representant fra RBU i prosjektets styringsgruppe: 
Det er ønskelig at RBU oppnevner en representant til prosjektets styringsgruppe, og her 
vises det til prosjektets rollebeskrivelse under punkt 8.2 i styringsdokumentet for en 
beskrivelse av roller.  
 
Brukerne skal ha mest mulig reell påvirkning på prosessen, og være en aktiv deltaker i 
det løpende arbeidet med det regionale mottaksprosjektet. Prosjektet starter så snart 
som mulig, og det bes derfor om at en representant fra RBU oppnevnes innen i RBU-
møte 18. mai 2016.  
 
Vedlagt følger prosjektets styringsdokument versjon 0.9. Dokumentet vil bli omgjort til 
versjon 1.0, når ev. innspill og tilbakemeldinger fra KTV/KVO og ev. innspill fra RBU er 
innarbeidet. 
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Plan for Regionalt mottaksprosjekt 
Litt om bakgrunnen for prosjektet: 
I en overgangsperiode mellom innføringen av nytt regelverk, utfasing av gammelt 
regelverk, og frem til løsningen er fullt optimalisert (2018), vil det kreve betydelige 
ressurser for å administrere løsningen. For å lykkes med dette er det viktig at alle 
helseforetak bidrar med ressurser i oppstartsfasen, og samtidig nedbemanner i takt 
med at saksmengden går ned og digitaliseringen øker. Det er derfor avgjørende at 
prosjektet gjennomføres likt og samtidig i helseforetakene. Det vil være behov for en 
rekke felles aktiviteter i regionen og i de enkelte HF-ene, for eksempel felles styresak, 
informasjon til ansatte, brukere m.m.  
 
RHF-ene må sørge for at mottaket av prosjekt Mine pasientreiser gjøres mest mulig likt i 
regionene. De samme målsetningene skal oppnås i alle HF-ene, men det må også tas 
høyde for de ulikhetene som er internt i regionen. I tillegg vil det være viktig at interne 
beslutninger i regionen ivaretar både de nasjonale prosjektene og regionens behov. 
 
Det vil også være viktig å høste erfaringer fra de andre regionene, slik at vi samstemmer 
Helse Nords implementeringsløp med de andre regionene og er klare til å ta imot 
løsningen, når den kommer. Samtidig skal vi sikre informasjon og koordinering mellom 
regionene og leveranser fra prosjektene, Pasientreiser ANS og andre. 
 
Den nye organisasjonen for håndtering av enkeltoppgjør skal være på plass fra og med 
1. oktober 2016. Dette er derfor en meget kritisk dato.  
 
For å koordinere disse aktivitetene er det opprettet ett felles regionalt mottaksprosjekt. 
Sammensetningen av styringsgruppe og prosjektgruppe må legge til rette for 
erfaringsoverføring mellom helseforetakene, og bli en arena hvor man kan diskutere 
seg frem til felles håndtering i foretaksgruppen. 
 
Mål for prosjektstyringen: 
HF-ene skal være ansvarlig for den lokale innføringen av prosjektet, mens det regionale 
mottaksprosjektet skal koordinere aktivitetene og følge opp gjennomføringen på Helse 
Nord nivå. 
 
Prosjektorganiseringen skal gjenspeile denne rollefordelingen. 
 
Prosjektets hovedmål: 
- Sikre at ny organisasjon for saksbehandling av reiser uten rekvisisjon innføres i 

Helse Nord med én felles regional enhet 
- Sikre at organisasjonen er tilpasset den nye løsningen og har fått riktig kompetanse 

og bemanning  
- Legge til rette for gevinstrealisering 
- Omdisponering av personell fra transaksjonstunge oppgaver til områder som skal 

øke kvaliteten og pasientfokuset 
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Viktigste leveranser i prosjektet 
-  Koordinere aktiviteten som gjennomføres i helseforetakene, i regionen, mellom 

regionene og i de nasjonale prosjektene.  
-        Lage detaljerte bemanningsplaner for oppstart av driften (1. oktober 2016) og for 

overgangsfasen (fra 1. oktober 2016 til 1. april 2017) for alle HF-ene i Helse Nord. 
-  Forankre prosjektets mål i hele foretaksgruppen. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Felles regionalt 

mottaksprosjekt for pasientreiser uten rekvisisjon til orientering 
 

2. RBU oppnevner NN til styringsgruppen for det felles regionale mottaksprosjektet for 
pasientreiser uten rekvisisjon. 
 

 
Bodø, den 10. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Felles regionalt mottaksprosjekt for pasientreiser uten rekvisisjon, 

styringsdokument, versjon 0.9 
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1. LOGG 
 

1.1. Endringslogg 
[Ved større endringer i styringsdokumentasjonen som krever godkjenning fra prosjekteier, skal 
prosjektlederen oppdatere endringsloggen. Her skal det angis hvilke endringer som er gjort, hvem som 
har gjort endringen, og hvem som har godkjent at endringen blir foretatt. Som et minimum skal 
styringsdokumentasjonen oppdateres i forbindelse med hver faseovergang i prosjektet.]  

 
Versjon Dato Endring Utført av  Godkjent av 
0.75 13.03.2016 1. utkast   
0.80 21.03.2016 Innspill fra Frode, Trond, Hilde og 

Bjørn Erik 
- Lagt til vedlegg 5 som beskriver 
mulige løsningsalternativer 
- Systematisert øvrige vedlegg 
- Tydeligere roller og ansvar 
- Generelle endringer etter møte 18.03 
- Utarbeidet ny milepælsplan 
- Innarbeidet elementer fra Mine 
pasientreisers mottaksprosjekt 

Nils  

0.85 31.03.2016 Innspill fra møtet 30.03 
- 01.10 tydeliggjøres tydeligere i teksten 
- ulikhetene i regionen fremheves 
- Kompetansebehovet tones ned 
- Målehorisonten for effektmålet er 
beskrevet 
- Interessentene rangeres fra størst til 
minst 
- Konsekvensen for dette prosjektet, 
dersom ikke Mine pasientreiser leverer 
- Oppdatert prosjektets leveranser ihht 
milepælsplanen 
- M9 er Omskrevet i forhold til hvordan 
innleie skal benyttes 
- Bemanningstallene må være klare – 
kritisk avhengighet. 

  

0.90 20.04.2016 Innspill fra direktørmøtet 14.04 
- Tatt bort alt som har med samkjøring- 
og oppgjørskontroll prosjektet og 
beskrevet det som en avgrensning 
- Tatt ut gevinstrealisering og beskrevet 
det som en avgrensning 
- Endret og spisset prosjektaktivitetene 
og MP i forhold til intensjonen med at 
arbeidet skal foregå ute i foretaket og 
prosjektet skal være en koordinerende 
arena. 
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1.2. Distribusjonslogg 
[For å sikre forankring slik at alle relevante interessenter har mottatt siste versjon av 
styringsdokumentasjonen, må distribusjonsloggen oppdateres i tråd med versjonshåndteringen. 
Eksempel på interessenter: styret, direktørmøte, drøftingsmøte, samarbeidsmøte, fagforum, ] 

 

Versjon Dato Mottaker 
0.75 13.03.16 Hilde, Frode og pasientreiselederne i Helse Nord 
0.80 21.03.16 Hilde, Frode og pasientreiselederne i Helse Nord 
0.85 31.03.16 Hilde, Frode, pasientreiselederne i Helse Nord, Direktørmøte i HN 
0.90 20.04.16 Hilde, Frode og pasientreiselederne i Helse Nord  
 22.04.16 Styringsgrupperepresentantene fra HFene 
 04.05.16  
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2. PROSJEKTBEGRUNNELSE 
 

2.1. Bakgrunn  
Hovedarbeidsoppgavene til et Pasientreisekontor, deles gjerne i to hovedfunksjoner: 

- Direkteoppgjør og enkeltoppgjør. Direkteoppgjør går blant annet på reiseplanlegging og 
kontroll av oppgjør fra transportører, mens enkeltoppgjør går på behandling og refusjon av 
reiseoppgjør. 

 
Mine Pasientreiser 
Mine Pasientreiser går på enkeltoppgjør og skal forenkle administrasjonen og behandlingen av 
refusjonskrav for gjennomført pasientreise. Løsningen vil automatisere de fleste arbeidsprosessene 
som i dag er manuelle.  
 
Alle regioner vil ta i bruk systemet samtidig. Man skal samle behandlingen av enkelt oppgjør i en 
regional enhet. Konsekvensen av dette er at de enhetene som ikke blir regional enhet, mister denne 
funksjonen. De transaksjonstunge oppgavene, som for eksempel digitalisering vil bli utført av 
Pasientreiser ANS fra og med driftsstart av løsningen. 
 
Samhandlingen mellom transportør, rekvirent og pasient er nøkkelen for å kunne utføre 
pasientransporten på en mest mulig optimal måte. I fremtiden ønsker vi at det prioriteres og bruke mer 
ressurser på dette samspillet. Eksempelvis større fokus på oppfølging av avtalene med leverandørene 
og tettere og mer systematisk oppfølging av rekvirenter.  
 
Mål med prosjektet: 
Ivareta Sørge for ansvaret til RHFet ovenfor HFene. Det vil si at HFene skal være ansvarlig for 
gjennomføringen også skal dette prosjektet bidra til å koordinere aktivitetene og følge opp at de 
gjennomføres. 
 
Tydelige forventninger og styringssignaler fra egne HF og RHF om kvaliteten på de tjenestene som 
leveres fra pasientreisekontorene og ikke bare på de økonomiske resultater.  

Videre oppfølgingspunkter etter prosjektet er avsluttet legges til fremtidige oppdragsdokument og/eller 
plandokument. 
 
Mål i oppdragsdokumentet for 2015 og 2016 
• Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager 
• Besvare 80 % av telefonhenvendelsene på 05515 Pasientreiser innen 90 sekunder 
 
Generelt:  
• Helseforetakene skal delta i regionale prosjekter 
 
Vedtak fra styremøte i Helse Nord RHF 06.04.2016: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at ansvar for oppgaver innenfor pasientreiser uten rekvisisjon 
på kort sikt overføres til Helgelandssykehuset HF. 

 
2. Styret ber adm. direktør om at plan for overføring av oppgaver til Pasientreiser ANS utarbeides 

innen ett år etter at ny løsning er satt i drift, og at denne legges frem for styrets beslutning. 
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3. Styret ber om at forholdet til ansatte og deres muligheter for å søke jobb i Helgelandssykehuset 

HF, Pasientreiser ANS eller innplassering/søke jobb i eget helseforetaket avklares nærmere. Styret 
ber om en tilbakemelding på disse spørsmålene i et senere styremøte. 

 
Prosjektet understøtter foretakenes mål om å frigjøre ressursbruk i støttefunksjoner, og svarer direkte 
på flere krav fra eier i foretaksprotokollen og oppdragsdokument 
 
Tidligere arbeid som har betydning for prosjektets gjennomføring 

- Prosjekt Mine Pasientreiser 
- Brukerundersøkelsen 2015 
- Felles målbilde for pasientreiser i Helse Nord 

 
Følgende endringsbehov begrunner iverksettelsen av prosjektet: 

Det vil være behov for en rekke felles aktiviteter i regionen og i HFene (for eksempel felles styresak, 
informasjon m.m.). Det vil være uheldig hvis det gis ulik informasjon i HFene og helseregionen.  
 
For å kunne koordinere disse aktivitetene, ser vi at det bør opprettes ett felles regionalt 
mottaksprosjekt, for å håndtere dette. 
 
Den nye organisasjonen for håndtering av enkeltoppgjør, skal være på plass fra og med 01.10.2016. 
Dette er derfor en meget kritisk dato. 
 
RHFene må sørge for at mottaket av prosjektet gjøres mest mulig likt i regionen og at det er de samme 
målsetningene som skal oppnås, men at det også må ta høyde for de ulikhetene som er internt i 
regionen. I tillegg vil det være viktig at interne beslutninger i regionen ivaretar både de nasjonale 
prosjektene og regionens behov. 
 
Som en følge av at innføringen av de nye systemene, vil det medføre behov for opplæring i de nye 
systemene, nytt regelverk m.m.  
 
I tillegg vil det være viktig å hente effekter fra de andre regionene, slik at vi tilpasser vårt 
implementeringsløp mot de andre regionene og er klare til å ta imot løsningen når den kommer, samt 
sikre informasjon og koordinering mellom regionene, samt leveranser fra prosjektene, Pasientreiser 
ANS og andre. 
 
Prosjektet må også ivareta oppgaven knyttet til implementering av regional enhet og overvåkning av 
denne, slik at gevinstrealiseringen gjennomføres i denne og HFene, etter hvert som automatiseringen 
skjer. 
 
Innføringen av systemene vil medføre endrede arbeidsprosesser/oppgaver på kontorene. 
 
 
2.2. Nåværende situasjon 
 
Behandling av enkeltoppgjør: 
Dagens ordning for refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon oppleves av pasientene som tungvint og 
lite fremtidsrettet. Som følge av dagens regelverk er den samtidig dyr å administrere, og inkluderer 

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 6 Møte i Regionalt brukerutvalg 
18. mai 2016 - saksdokumenter

side 63

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


Styringsdokument <prosjektnavn> 

mye papir og manuelle prosesser. Myndighetene har ambisjoner om at digital kommunikasjon skal 
være den primære kanalen for dialog mellom brukere og offentlige virksomheter, og 
samhandlingsreformen forventer en utvikling i retning av en mer aktiv pasientrolle. Helsenorge.no skal 
være den sentrale og foretrukne inngangsporten til helsetjenester på nett. (kilde: forstudie Mine 
Pasientreiser).  
 
Enkeltoppgjør behandles ved alle landets helseforetak, unntatt i Helse SørØst her behandles 
enkeltoppgjørne ved en regional enhet. Prosessen er i dag i stor grad en manuell oppgave. 
Hovedtyngden av de oppgavene som utføres er såkalte transaksjonstunge oppgaver (manuell 
registrering) og en del av oppgavene i arbeidsprosessen krever en tyngre saksbehandler kompetanse. 
Kontorene er i dag rigget for å håndtere disse oppgavene. 
 Samarbeidsarenaer 

- Alle Hfene behandler sine egne saker og samarbeider ikke direkte rundt dette, men det 
eksisterer en løpende samkoordinering i forhold til regelverksfortolkning og lik praksis både 
interregionalt og regionalt i de ulike nettverkene  

Prioritering av andre oppgaver/større innsats rundt viktige oppgaver 
Jf beskrivelse under punkt 2.4. Flere av disse aktivitetene gjennomføres i dag i liten grad og/eller blir 
nedprioritert på bekostning av mer operative oppgaver. Fra linja i eget HF/RFH, så etterspørres det i 
liten grad konkrete resultater og tiltak rundt disse oppgavene. 
 
 
2.3. Vurdering av alternative løsninger  
Nullalternativet er ikke aktuelt, fordi prosjektets innstilling (anbefaling gjort i admøte 25.01.2016) er at 
Mine pasientreiser skal redusere antall lokasjoner hvor enkeltoppgjør behandles fra dagens 12 til 4. 
 
Direktørmøtet i Helse Nord har anbefalt at det jobbes videre ut fra at den regionale enheten legges til 
Helgelandssykehuset. 
 
Sannsynlig konsekvens hvis prosjektet ikke gjennomføres: 
Vi kan oppnå følgende sannsynlige negative konsekvenser, dersom det ikke gjennomføres et regionalt 
mottaksprosjekt for dette:  
- Vi klarer ikke å ta ut de forventede gevinster i de nasjonale prosjektene 
- Det blir gitt ulik informasjon i regionen 
- Informasjonen blir ikke gitt som følge av et helhetlig og strukturert informasjonssarbeid. 
- Pasientreisekontorene får ulike mål og bistand fra sine egne helseforetak og Helse Nord samlede mål 
for pasientreiseområdet blir ikke ivaretatt i forbindelse med omstillingsprosessen. 
- Ved driftssetting av Mine pasientreiser (01.10.2016), vil det være behov for at alle foretakene bidrar 
med ressurser til den nye regionale enheten i Helse Nord.  
- Nedbemanningen ved foretakene gjennomføres i utakt med totalt ressursbehov for regionen. 

 
2.4. Fremtidig situasjon 
Behandling av enkeltoppgjør (kun saker ihht nytt regelverk) 
 
I løpet av 2016 
Pasientreiser i Helse Nord er organisert på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet med minst mulig 
ressursbruk i saksbehandling av reiser uten rekvisisjon. Saksbehandling etter gammelt regelverk 
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trappes ned parallelt med at saksbehandling etter nytt regelverk trappes opp. Helgelandssykehuset er 
valgt til regional enhet og vil i samarbeid med de øvrige pasientreisekontorene behandle enkeltoppgjør 
i forhold til avklart arbeidsdeling mellom HFene og RHF  
 
Alle våre ansatte som ikke lenger skal jobbe med reiser uten rekvisisjon opplever å være godt 
informert, og godt ivaretatt. 
 
I løpet av 2017 
All saksbehandling skjer i regi av den regionale enheten ved Helgelandssykehuset. Ressurser fra de 
øvrige HF bidrar etter behov og avtale. Våre ansatte som jobber med reiser uten rekvisisjon får 
benyttet sin kompetanse i reelle vurderinger, og minst mulig i rutinesaker. Virksomheten overdras til 
Pasientreiser ANS dersom forholdene ligger til rette for det. 
 
Kompetanse- og opplærings behov: 
 
Det vil generelt være behov for opplæring ifbm de nye systemene og regelverket på 
Pasientreisekontorene. Det kan også bli behov for å hente inn ny kompetanse. I prosjektdirektivet, så 
står det beskrevet nærmere hvilket kompetansekrav de nye systemene stiller. I tillegg vil innføringen 
av de tre systemene åpne opp for andre rollesammensetninger og arbeidsrulleringer.  
 
For å kunne løse oppgavedelingen i mellom HFene, samhandlingen og bruke felles 
kompetanseressurser, vil det i større grad måtte benyttes virtuelle løsninger mellom kontorene på dette 
området. Pasientreiser i Helse Nord fortsetter å gjøre de tingene vi gjør bra og jobber videre med de 
arbeidsoppgavene som har vært lite prioritert. 
 
Samarbeidsarenaer 

- Det eksisterer en løpende samkoordinering i forhold til regelverksfortolkning og lik praksis 
både interregionalt og regionalt i de ulike nettverkene  

- Nye samarbeidsarenaer er opprettet/vedlikeholdt for å tilpasses det nye fremtidige behovet, 
samt implementert i eksisterende modell 

- Leder for den regionale enheten for enkeltoppgjør er med i det regionale pasientledernettverket. 

Prioritering av andre oppgaver/større innsats rundt viktige oppgaver 
 

- Pasientreisekontorene har økt ressursinnsatsen på oppgjørskontroll og følger hyppigere og 
fortløpende opp avvik fra transportører. 

- Rekvirentoppfølgingen gjennomføres enda tettere og mer systematisk enn tidligere og 
eventuelle avvik fra transportører avklares fortløpende. 

- Verktøy for kontinuerlig kvalitetsforbedring er implementert. 
- Virtuell løsning mellom kontorene, for eksempel ved klagesaksbehandling. Tett link mot andre 

enheter i forhold til regelverksfortolkning. Samhandling i regionen/hf. 
- Kvalitativ god kundeservice 
- Bedre måloppnåelse for samtlige kontorer i forhold til følgende krav i oppdragsdokumentet: 

Svare på 80 % av telefonhenvendelsene innen 90 sekunder. 
- Riktig praktisering av regelverk/ Pasientreiser skal inngå i helhetlig pasientforløp. 
- HFene er i gang med interne prosjekter for å samordne behandlingstidspunkt og reisetidspunkt. 
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- Pasienten i fokus – Konkrete prosjekter i samarbeid med telemedisin for en større grad av 
desentralisering av kontroller. 

- Tettere samarbeid med andre transporttjenester i HFene/regionen, for eksempel ambulansen. 
- Tettere samarbeid med Fylkeskommunene på ulike nivåer i forhold til løyver, framtidig 

kollektivtilbud og praktiske løsninger. 

Punktene er hentet fra felles målbilde for pasientreiser, som er utarbeidet i samarbeid mellom 
pasientreiser RHF og HFene v/lederne for pasientreiser. 

2.5. Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter 
 

3. PROSJEKTETS MÅL  
3.1. Hovedmål 

• Sikre at ny organisasjon for saksbehandling av reiser uten rekvisisjon innføres i Helse Nord 
med én felles regional enhet 

• Sikre at organisasjonen er tilpasset de nye løsningen og har fått riktig kompetanse og 
bemanning  

• Omdisponering av personell fra transaksjonstunge oppgaver til områder som skal øke 
kvaliteten og pasientfokuset 
 

3.2. Delmål 
• Utarbeide kompetanseplan 
• Utarbeide implementeringsplan 
• Utarbeide forankring gjennom gode prosjektdokumenter og prosess  
• Utarbeide ny organisasjonsplan for PRK for håndtering av enkeltoppgjør 
• Utarbeide kommunikasjonsplan 

 
3.3. Effektmål  
 
Dette skal beskrive den positive virkningen av prosjektet i et 3 – 5 årsperspektiv Dette vil derfor være 
gevinster man vil oppnå på lang sikt. På kort sikt vil man få en pukkelkostnad og en del negative 
effekter, som for eksempel mindre fornøyde pasienter, økte kostnader og lengre saksbehandlingstid. 

• Planene i fremtidige plandokument og oppdragsdokument skal være implementert (Oppfølging 
av planene) 

• Pasientene opplever at reiseoppgjøret blir bedre ivaretatt (resultater fra brukerundersøkelsen)  
• Pasienten er generelt mer tilfreds med de tjenestene som pasientreiser leverer på enkeltoppgjør 

(resultater fra brukerundersøkelsen 
• Administrativ kostnad på håndtering av enkeltoppgjør er redusert og tjenesten utføres mer 

effektivt (resultater fra ad rapporteringen) 
• Samspillet mellom transportør, pasient og rekvirent fungerer bedre og mer effektivt i 

forbindelse med håndtering av enkeltoppgjøret (resultater fra bruker- og 
rekvirentundersøkelsen, retningslinjer for en mer helhetlig og systematisk oppfølging av 
leverandør, pasient og rekvirent er implementert) 
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4. PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG AVHENGIGHETER 
 
4.1. Avgrensninger 

 
Avgrensning Beskrivelse og begrunnelse for avgrensning 

Interne Hf prosesser Interne HF prosesser knyttet til omstilling, skal ikke dette prosjektet 
håndtere 

Samkjøring og Alternativ bestillerløsning 
og CTRL (Oppgjørskontroll) 

- Samkjøringssystemet skal bidra til å optimalisere og 
automatisere samkjøringen i drosje/turvogn.  
- Ctrl skal kontrollere oppgjørene fra drosje/turvogn og 
identifisere avvikene som må sjekkes nærmere ut. 
 
Det forutsettes at aktivitetene, som omhandles av dette 
koordineres i mellom de ulike helseforetakene i Helse Nord i 
allerede etablerte foraer og som en del av den naturlige 
samhandlingen i regionen. 

Gevinstrealisering Det forutsettes at alle gevinstrealisering skjer i linjen. Helse 
Nord RHF vil aktivt bruke oppdragsdokumentet og plan 2016 
– 2019 for aktiv oppfølging av den gjennomførte 
gevinstrealiseringen. 
 

 
4.2. Avhengigheter 

- Kommunikasjonsstøtte fra kommunikasjon Helse Nord 
- Leveranser fra Pasientreiser ANS som opplæring og implementering av systemene. 
- HR bistand i HF 
- Det henvises forøvrig til interessentanalyse for nærmere beskrivelse av hvordan avhengigheter 

skal håndteres 
- Fortrinnsrett på stillinger må avklares nærmere. Hvilke rettigheter har de ansatte ihhv 

Pasientreiser ANS og den nye regionale enheten ved Helgelandssykehuset 
- Dersom Prosjektet Mine Pasientreiser ikke er klar for å gå på lufta 01.10, vil dette være en 

kritisk avhengighet til dette prosjektet. 
- Utkast på bemanningstallene må være klare i løpet av april dersom prosjektet skal kunne 

komme i mål. 
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5. INTERESSENTANALYSE OG KOMMUNIKASJONSPLAN 
 
Det vil bli utarbeidet en mer detaljert interressentanalyse i løpet av uke 11, samt en tilhørende 
kommunikasjonsplan 
 

Interessent 
 

Interesse i prosjektet 
 

Konsekvens 
prosjektet 
arbeidet/ 

leveranser 
Har for 

interessenten 
(1-4) 1 er 

lavest 

Innflytelse 
på 

prosjektets 
arbeid/ 

leveranser 
(1-4) 1 er 

lavest 

Hvordan skal 
interessenten 

ivaretas? (og hvem 
har ansvar for det?) 

 

HF (økonomi, 
kommunikasjon)  

Vil være deltaker i prosjektet både i 
prosjekt- og styringsgruppen. Omstillingen 
vil skje her. 

4 4  

Pasientreiselederne 
Har det praktiske arbeidsgiver ansvaret 
lokalt og ansvarlig for det praktiske arbeidet 
rundt omstillingen. Deltaker i 
prosjektgruppen 

4 4  

Mine pasientreiser  
Skal levere avgjørende input til prosjektet, 
blant annet bemanningstall. Vil få negative 
konsekvenser dersom mottaksprosjektet ikke 
lykkes. 

4 4  

Pasienter 

Pasientene vil bli berørt i form av 
saksbehandlingstid på behandling av 
enkeltoppgjør, nytt grensesnitt for registring 
og mer/økt samkjøring/endret 
ruteplanlegging 

4 3  

Pasientreiser ANS 
Heleid datterselskap, som skal koordinere og 
lede prosjektene som dette prosjektet skal ta 
i mot.  

3 4  

RBU 
Vil få eventuelle reaksjoner fra brukeren. 
RBU skal være involvert i prosesser rundt 
styret og vil også være med som deltaker i 
prosjektet.  

3 3  

Ansatte på 
pasientreisekontorene 

Omstilling og overtallighet vil kunne være 
konsekvensene for de ansatte 

4 2  

Tillitsvalgte Prosessene må skje i forhold til lover og 
regler. Deltaker i styringsgruppen 

2 4  

HR avdelingene I 
HFene 

Må lede arbeidet med omstillinger ute i 
foretakene 

3 2  

Fylkesmannen 
Klageinstans på alle sakene knyttet til 
enkeltoppgjør. Innføringen av en nye 
systemer og ny organisasjon, kan medføre 
en økning i antall klagesaker. 

4 1  
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6. PROSJEKTRISIKO 
– Omdømmetap (Hvis ting ikke går som planlagt, mindre utbetalinger o.l.) 
– Konsekvensen for dette prosjektet 
– Tekniske problemer 
– Transisjonsperioden blir lengere enn planlagt (nedskalering PRO og Mine Pasientreiser blir 

ikke som planlagt) 
– Gevinstene kan bli redusert, som en følge av økt bemanning 
– Endret tilbud som oppleves som dårligere enn det som er i dag. 
– Lite folk/kompetente medarbeidere 
– HFene tar ikke ansvar for prosessen 
– Prosjektet og leveransene er ikke forankret i overordnede styringsdokumenter (for eksempel 

oppdragsdokumentet med mer). 
– Prosjektstyringen blir nedprioritert 
– Undervurderer prosess/innføring av de nye systemene og endrede arbeidsprosesser 

 
Det vil bli utarbeidet en mer detaljert risikovurderinger i prosjektgruppen etter at prosjektet er etablert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adm dir RHF Sterke føringer for fremdriften i kraft av sin 
rolle  

1 4  

Direktørmøte 
Mange prinsipielle ting må avklares og 
drøftes på dette nivået under prosjektets 
fremdrift 

1 4  

RHF (økonomi, 
kommunikasjon) 

Vil lede både prosjektgruppen- og 
styringsgruppen til prosjektet. 

1 4  

Media Negative vinklinger presseoppslag, kan 
påvirke beslutningstakerne 

1 4  

Styrerepresentanter Problemstillinger fra ulike interessenter 
knyttet til prosjektet kan bli løftet via dem 

1 4  

Styret RHF Utfordringer som en konsekvens av 
prosjektet, kan bli løftet og presentert i styret 

1 3  

Styret HFene Utfordringer som en konsekvens av 
prosjektet, kan bli løftet og presentert i styret 

1 2  

HR i RHFet Kan bistå og legge føringer på formaliene 
rundt omstilingsprosessen på foretakene. 

1 2  
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7. PROSJEKTPLAN 
 

7.1. Prosjektets leveranser 
Det vil være en styrke for foretaksgruppen dersom foretakene kan håndtere operasjonalisering av 
løsningene på en felles måte i alle foretakene, Bemanningen som velges både i en eventuell 
styringsgruppe og prosjektgruppe bør legge til rette for erfaringsoverføring mellom foretakene, og at 
det etableres en arena hvor man kan diskutere seg frem til felles håndtering i foretaksgruppen. 
 
Vedlegg 5 Tilnærming til organisering av regional enhet i oppstarten viser mulige løsningsalternativer 
i gammel og ny prosess. Denne oversikten må prosjektet jobbe videre med i forbindelse med å tilpasse 
organiseringen i en mellomfase og videre mot det fremtidige målbildet. Dette vil ha en stor 
avhengighet mot Mine pasientreiser sitt mottaksprosjekt. 
 
Aktiviteter som kan inngå i et eventuelt prosjekt (hentet fra milepælsplanen): 
 

• Ferdigstille prosjektplan og styringsdokumenter 
• Etablere prosjektorganisasjon og gjennomføre kick off 
• Utforme kommunikasjonsplan 
• Utarbeide drøftningsnotat, styrenotater og styresaker 
• Sikre at oppgaver er reele og aksepterte av HFene 
• Avklare behovet for bistand knyttet til omstillingsprosesser på HFene 
• Gjennomføre nødvendige kommunikasjonsaktiviteter på regionalt nivå, inkludert felles 

styresake for HFene 
• Gjennomføring av GAP analyse 
• Bistå lokale ledere i omstillingsarbeidet (plan) 
• Identifisere og sammenstille forventede endringer i ressursbehov som ligger til grunn i Prosjekt 

«Mine Pasientreiser». 
• Gjennomføre nødvendige kommunikasjonsaktiviteter på regionalt nivå, inkludert felles 

styresak for HF’ene 
• Lage detaljert plan for omstilling i foretakene som ikke lengre skal saksbehandle reiser uten 

rekvisisjon, i tråd med forventet saksinngang på gammel og ny løsning 
• Lage detaljert plan for bemanning av regional enhet for saksbehandling av reiser uten 

rekvisisjon i tråd med forventet saksinngang på gammel og ny løsning 
• Bistå foretakene i omstillingen, og bemanning av regional enhet 
• Definere kompetansebehov for behandling av enkeltoppgjør i regional enhet 
• Legge føringer for prioriterte arbeidsoppgaver- satsningsområder fremover på 

pasientreiseområde, for ytterligere gevinstrealisering. 
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7.2. Milepælsplan - Overordnet fremdriftsplan for prosjektet 
 

Saksnr. 
2012/ 
XX 

Prosjekt: Regionalt mottaksprosjekt 
  

M Nr. Aktivitet Dato / Frist 

M1 Når prosjektmandat er besluttet av eierdirektør/AD 15.03.2016 
M2 Når styringsdokumentasjonen 0.9 versjon er utarbeidet 04.04.2016 
M3 Når styresaken er behandlet og besluttet av styret i Helse Nord RHF 06.04.2016 
M4 Når styringsdokumentasjonen er behandlet i direktørmøtet 14.04.2016 
M5 Når styringsdokumentet er endelig vedtatt 10.05.2016 
M6 Når kommunikasjonsplan er iverksatt 13.05.2016 
M7 Når kartlegging av kompetanse og opplæringsbehov er gjennomført av Hfene 13.05.2016 
M8 Når strategi for bruk av innleie av ekstra ressurser utover de regionale er 

avklart ifbm gammel og ny prosess 13.05.2016 

M9 Når styringsdokumentasjonen 0.9 versjon for prosjekt er behandlet av 
KTO/KTV 13.05.2016 

M10 Når bemanningstall for mellomperioden er utarbeidet og kvalitetssikret 20.06.2016 
M11 Når organisasjonsplan er besluttet av Hfene 20.06.2016 
M12 Når implementeringsplan er besluttet  01.09.2016 
M13 Når ny organisering av enkeltoppgjør er implementert 01.10.2016 
M14 Når evaluering av prosjektet er gjennomført og dokumentert 31.12.2016 
M15 Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen 31.12.2016 

 
Tidslinjen som viser implementeringen og innføringen av de nye systemene er under utarbeidelse. 
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8. PROSJEKTORGANISERING 
 

8.1. Prosjektorganisering 
Det vil være en styrke for foretaksgruppen dersom foretakene kan håndtere operasjonalisering av 
løsningene på en felles måte i alle foretakene, Bemanningen som velges både i en eventuell 
styringsgruppe og prosjektgruppe bør legge til rette for erfaringsoverføring mellom foretakene, og at 
det etableres en arena hvor man kan diskutere seg frem til felles håndtering i foretaksgruppen. 

Prosjektorganiseringen skal gjenspeile at RHFets ansvar er å ivareta sørge for ansvaret i denne 
prosessen og at HFene skal være ansvarlig for gjennomføringen av aktivitetene i prosjektet. 

 
 

8.2. Rollebeskrivelse 
Prosjekteier har ansvar for å:  

Godkjenne prosjektets direktiv, omfang og sluttleveranse etter behandling i styringsgruppen  
 
Styringsgruppen har ansvar for å: 

- Godkjenne prosjektets resultater ved hver milepæl, og ta de nødvendige beslutninger i prosjektet 
- Bidra til å forankre prosjektets leveranser i organisasjonen 
- Ved prosjektets avslutning, sørge for at ansvaret for realiseringen nytteeffekter og oppfølging blir 

overført til ansvarlige i linjen 
- Godkjenne prosjektets sluttleveranse 

 
Særskilt ansvar for ansvarlig pasientreiser HF 

- Sørge for at de rette personellressurser og økonomiske ressurser avgis til prosjektet  
- Lokalt ansvarlig for det regionale mottaksprosjektet  

 
Prosjektgruppen har ansvar for å: 

- Bidra i utarbeidelsen av alle leveranser, inkludert kvalitetssikring av disse 
- Representere sine enheter og ivareta dialogen med disse underveis i prosjektgjennomføringen 
- Være aktive i innføringen av prosjektets leveranse, i realiseringen av nytteeffekter og oppfølging 
- Gjennomføre endringen lokalt 

 
Særskilt ansvar for delprosjektleder regional enhet 

- Sørge for at informasjon fra mottaksprosjektet i regi av Mine Pasientreiser, blir tatt inn i det regionale 
mottaksprosjektet. 
 

Prosjektleders ansvar i prosessen er: 
- Ledelse av prosjektet og prosjektgruppen 
- Prosjektets løpende styring og fremdrift, inkl. statusrapportering til og forankring mot styringsgruppen 
- Å tilføre nødvendig metodikk og kompetanse for prosessen. 
- Oppfølging av prosjektmedlemmer og gjøre dem i stand til å forankre ut mot organisasjonen 

 
Prosjektkoordinators ansvar i prosessen er: 

- Koordinator regionalt pasientreiseforum og nasjonalt. 
- Prosjektkoordinator 
- I samarbeid med prosjektleder utforme saker og presentere dette i RBU, KTO/KTV og Styret. 
- Prosjektdeltaker i Mine pasientreiser.. 
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8.3. Deltakere 
Styringsgruppe 

 
Rolle 
 

Navn 
 

Tittel Virksomhet 

Prosjekteier Hilde Rolandsen   

Leder styringsgruppen  Frode Eilertsen  Helse Nord RHF 

Medlem Bjørn Haug Ansvarlig Pasientreiser Helgelandssykehuset 

Medlem Marit Barosen Ansvarlig Pasientreiser Nordlandssykehuset 

Medlem Grethe Andersen Ansvarlig Pasientreiser Unn 

Medlem Stein Erik Breivikås Ansvarlig Pasientreiser Finnmarkssykehuset 

Medlem  Representant fra 
KTV/KTO 

 

Medlem  Vernetjenesten  

Medlem  Representant fra RBU  

 

Prosjektgruppe 
Anslaget på ressursramme er foreløpig og må beregnes nærmere, når man utarbeider den detaljerte 
aktivitetsplanen.  

Rolle 
 

Navn 
 

Tittel Ressursramme  Virksomhet 

Prosjektleder Ekstern prosjektleder  50 %  

Prosjektkoordinator Nils Bie Normann Rådgiver 20 %  

Medlem/delprosjektleder  Arve Smedseng  40 % Helgelandssykehuset 

Medlem Trond Solem  20 % Nordlandssykehuset 

Medlem Bjørn Erik Johansen  20 % Finnmarkssykehuset 

Medlem Bernt Nerberg  20 % UNN 

Medlem Kommunikasjon  10 % (foreløpig) Avklaresnår 
kommunikasjonsplan 
er utarbeidet 

 

Referansegruppe 
Medlem HR representant   RHF 

Medlem HR representant   HF 
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9. BUDSJETT OG RESSURSRAMMER 
 

9.1. Finansieringsansvar 
Dette punktet er ikke avklart. Men i undernevnte synliggjøres det kostnader med en innleid 
prosjektleder. Andre personellressurser er interne ressurser i foretakene som det ikke betales for. Alle 
kostnader er således knyttet til drift. Alle kostnader dekkes direkte av Helse Nord RHF 

 
9.2. Planlagte prosjektkostnader  
Estimat på forventet utjevnet ressursbruk i 2016 er vist under. Tidsforbruket vil variere gjennom 
prosjektperioden, og må detaljeres i prosjektplanen. 
 
Hvem FTE 
Prosjektleder 0,5 

 
Prosjektperiode fra 01.05.2016 – 31.12.2016 – 7 måneders effektiv prosjektdrift. Ekstern utlysning til 
dette er nå distribuert til våre avtaleparter. 

9.3. Prosjektstyring og rapporteringsrutiner 
Prosjektleder rapporterer status ved hvert styringsgruppemøte. Prosjektet dokumenteres i projectplace, 
hvor det opprettes et område hvor prosjektets deltakere har tilgang.  

10. VEDLEGG 
• Vedlegg 1 060215_Prosjektdirektiv_gjennomføringsfasen v 1.0 

• Vedlegg 2 Viktige forutsetninger for utarbeidelse av prosjektet 
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Møtedato: 18. mai 2016    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Arnborg Ramsvik, tlf. 917 77 432  Bodø, 10.5.2016 
 

RBU-sak 37–2014 Oppnevning av brukerrepresentanter til 

regionale fagråd 
 
 
Formål 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å oppnevne en brukerrepresentant til 
hvert av følgende fagråd: 
1. Regionalt fagråd for kreft  
2. Regionalt fagråd for hudfaget 
3. Regionalt fagråd i radiologi 
4. Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, smittevern og mikrobiologi 
5. Regionalt fagråd akutt 
 
Det skal også oppnevnes kontaktperson fra RBU for brukerrepresentant i Regionalt 
fagråd for øyefaget. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Fagrådene oppnevnes av Helse Nord RHF ved fagdirektøren, og de er rådgivende 
organer for fagdirektøren. 
 
Helse Nord RHF har sekretariatsfunksjonen for alle fem fagrådene. 
 
RBU bes om å oppnevne én representant til hvert fagråd. Representantene må ikke 
nødvendigvis være medlem av RBU. Dersom representant som oppnevnes, ikke selv er 
medlem av RBU, må det i tillegg oppnevnes kontaktperson fra RBU for representanten. 
Kontaktpersoner oppnevnes for å ivareta kontakten med RBU.  
 
Representantene som utpekes av Regionalt Brukerutvalg bør ha brukererfaring 
innenfor de aktuelle fagområdene.  
 
Mandat 
Det er utarbeidet et felles likelydende mandat for alle fagrådene i Helse Nord. Mandatet 
er formulert overordnet på en slik måte at det ikke må utarbeides nye mandater, når 
nye fokusområder oppstår. Mandatet suppleres med oppdrag i de årlige 
oppdragsdokumentene. Slik vil en sikre riktig bruk av rett kompetanse på dagsaktuelle 
oppgaver/fokusområder, i tillegg til at en unngår at mandat og dermed fagråd «går ut 
på dato». 
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For Regionalt fagråd for kreft vil oppdraget blant annet bli å følge opp utfordringene 
beskrevet i Regional kreftplan 2014-2021. 
 
For Regionalt fagråd for hudfaget vil oppdraget blant annet bli å gi råd til fagdirektøren 
med hensyn på oppfølging av de foreslåtte tiltakene i regional plan for hudsykdommer 
2014-2020, og en styrking av samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten, 
avtalespesialister og kommunehelsetjenesten. 
 
Regionalt fagråd i radiologi har som hovedoppgave i 2016 å utarbeide felles 
radiologiske protokoller. 
 
Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, smittevern og mikrobiologi skal følge opp tiltak i 
gjeldende planer for smittevern og tuberkulose. 
 
Oppnevnte brukerrepresentant i regionalt fagråd akutt har trukket seg fra fagrådet. 
RBU bes derfor om å oppnevne et nytt medlem til dette fagrådet for inneværende 
oppnevningsperiode som utgår i juni 2016. 
 
Kostnader 
Kostnader knyttet til deltakelse i fagrådene som reisekostnader og tapt 
arbeidsfortjeneste, dekkes etter gjeldende satser av det aktuelle fagrådet, uavhengig av 
om representanten er medlem av RBU eller ikke. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg oppnevner NN som brukerrepresentant i Regionalt fagråd 

for kreft for perioden 1. mai 2016 til 1. mai 2019. 
 

2. RBU oppnevner NN som brukerrepresentant i Regionalt fagråd for hudfaget for 
perioden 1. april 2016 til 1. april 2019. 
 

3. RBU oppnevner NN som brukerrepresentant i Regionalt fagråd i radiologi for 
perioden 1. mai 2016 til 1. mai 2019.  
 

4. RBU oppnevner NN som brukerrepresentant i Regionalt fagråd for 
infeksjonsmedisin, smittevern og mikrobiologi for perioden 1. juni 2016 til 1. juni 
2019.  
 

5. RBU oppnevner NN som brukerrepresentant i Regionalt fagråd akutt fra dags dato 
til juni 2016. 
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6. RBU oppnevner NN som kontaktperson for Ernly Eriksen, brukerrepresentant i 
Regionalt fagråd for øyefaget. 

 
 
Bodø, den 10. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Felles mandat for regionale fagråd i Helse Nord 
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Felles Mandat for Regionale Fagråd i Helse Nord 
 

 
Mandat  

 
Navn på fagråd 

Forankring i Helse Nord Helse Nord RHF, Fagavdelingen 
 

Bakgrunn for fagrådet Kort omtale hvorfor fagrådet er oppnevnt ved for 
eksempel å omtale problemstillinger som Helse Nord 
ønsker råd på og på hvilke områder rådet forventes å gi 
anbefalinger. Omtale hvilken kompetanse som bør være 
representert i fagrådet og hvilken legitimitet fagrådet bør 
ha i forhold til Helse Nord generelt og helsetjenesten 
spesielt 

Oppnevningsperiode Fagrådene oppnevnes for en periode på 3 år. Rådet har 
funksjonstid xxxx – xxxx. 
Ved gjenoppnevning skal kontinuitet i rådet vektlegges 
men det er ønskelig med en viss utskiftning hvert 3. år. 

Fagrådsleders rolle og 
ansvar 

Fagrådets leder er oppnevnt av Helse Nord RHF.  
 
Fagrådets leder representerer fagrådet utad og er 
talsperson for det samlede rådet. Leder av rådet kan 
uttale seg til media om saker som er behandlet i 
fagrådet, men skal på forhånd informere Helse Nord RHF 
om saken når han uttaler seg som leder for fagrådet.  
 
Leder har ansvaret for at møtene gjennomføres i 
henhold til overordnet møtestruktur. 
 
Leder er i samarbeid med Fagavdelingen i Helse Nord 
RHF, medansvarlig for at budsjettet for fagrådet holdes. 

Fagrådets oppgaver, 
rolle og ansvar 

Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse 
Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for 
behandlingskjeder både innad og på tvers av 
foretaksgrensene og for oppgavefordeling mellom 
helseforetakene. Det skal gi råd om viktige faglige og 
strategiske veivalg i tjenesten, ut fra aktuelle situasjon 
for fagområdet og med utgangspunkt i regionale og 
nasjonale planer og vedtak, sette relevante saker på 
dagsorden. 
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Mandat  

 
Navn på fagråd 

 
Fagrådet skal gi råd til fagdirektør knyttet til innspill fra 
øvrige regionale nettverk innen fagområdet. 
 
Fagrådet skal behandle saker på bestilling fra 
fagavdelingen i Helse Nord RHF. 
 
Rådet skal utrede saker som har interesse for alle 
helseforetakene og på forespørsel fra enkelte HF. Saker 
som ønskes belyst og som fremmes fra fagrådets 
medlemmer, fremmes til fagrådets leder. Leder må i 
dialog med fagdirektør i Helse Nord RHF, beslutte om 
slike saker evt. behandles i fagrådet. 
 
Fagrådets medlemmer representerer organisasjonene 
de er oppnevnt av, både lokalt Helseforetak og Helse 
Nord som helhet. 

Fagrådets 
sammensetning 

Fagrådene skal være effektivt sammensatt, slik at de blir 
fungerende organer. Det foreslås 8-10 medlemmer 
(minimum 7 og maksimum 12).  
 
Det må være en tverrfaglig sammensetning hvor alle 
foretak er representert og fra ulike nivåer i 
organisasjonene, samt bred geografisk representasjon. 
 
I tråd med samhandlingsreformen vil det være et pluss å 
vurdere å inkludere primærhelsetjenesten i de ulike 
fagråd der det er relevant. 
 
Alle fagrådene skal ha brukerrepresentasjon. 

Fagrådets sekretariat og 
ressurser 

Leder av sekretariatet med oversikt over epost  
/telefonnummer /avdeling/divisjon 
 
Omtale av ressursbehov, herunder budsjett 

Rammebetingelser som 
gjelder for fagrådet 
 

Fagrådet rapporterer til Fagdirektør i Helse Nord RHF. 
 
I de situasjoner hvor rådet har behov for kontakt med 
ledelsen i Helse Nord RHF kontakter rådets leder 
sekretariatet som oppretter kontakt.  
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Mandat  

 
Navn på fagråd 

Det foreslås en virketid på 3 år.  
Oppnevning av fagrådet Oppnevning gjøres av helse Nord RHF. 

 
Forslag på kandidater innhentes via Fagsjefer. 
 

Evaluering av fagrådets 
virksomhet 

Kort årlig rapport fra fagrådet (disposisjon): 
− Antall møter/seminar og deltakelsen på disse 
− Saker til drøfting og vurdering 
− Oversikt over avgitte råd og uttalelser 

 
Denne sendes Fagdirektør innen fastsatt tidsfrist. 
Evaluering av fagrådet og dets virksomhet bør utføres et 
år før utløp av oppnevningsperiode.  

Særskilt oppdrag for 
året xxxx 

Dette feltet oppdateres med oppdrag gitt i de til enhver 
tid gjeldende Oppdragsdokumentene og relevante 
styresaker  
 

Dato og initialer  xx.xx 2015, Geir Tollåli, fagdirektør 
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Møtedato: 18. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Linn Gros, 90568027   Bodø, 10.5.2016 
 

RBU-sak 38-2016 Regionalt fagråd for psykisk helsevern for barn 

og unge, oppnevning av brukerrepresentant 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Helse Nords fagråd for psykisk helsevern for barn og unge oppnevnes for tre år av 
gangen, jf. fagrådenes mandat.   
 
Fagrådet for psykisk helsevern for barn og unge ble etablert i 2012 med virketid på tre 
år. To av medlemmene ble erstattet i 2016, og det er laget en plan for å erstatte de 
øvrige medlemmer. Fagrådet har ny leder fra 2016, som vil virke de neste tre årene. 
 
Fagråd for psykisk helsevern for barn og unge er sammensatt av to medlemmer fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, to medlemmer fra Nordlandssykehuset HF, et 
medlem fra Finnmarkssykehuset HF og et fra Helgelandssykehuset HF. 
Helgelandssykehuset HFs medlem er leder av fagrådet.  
 
Regionalt brukerutvalg inviteres til å oppnevne medlem til alle Helse Nords fagråd.  
 
Det er ønskelig at brukerrepresentanten har interesse for, og gjerne bruker- eller 
pårørendeerfaring fra fagområdet for å kunne representere pasientgruppen fra et 
brukerperspektiv.  
 
Vedlagt ligger mandat for fagråd for psykisk helsevern for barn og unge. Mandatet er 
under revisjon og kan bli justert etter intern behandling. 
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF ber om at det oppnevnes brukerrepresentant til regionalt fagråd for 
psykisk helsevern for barn og unge. 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som representant til fagråd for 
psykisk helsevern for barn og unge. 
 
 
Bodø, den 10. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Mandat for regionale fagråd (under revisjon) 
  Navneliste fagråd for psykisk helsevern for barn og unge med oversikt  
  over virkeperiode 
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Mandat for regionale fagråd i Helse Nord 

Mandat  Fagråd psykisk helsevern, PHBU og PHV   

Forankring i  
Helse Nord 
 

Helse Nord RHF, Fagavdelingen 

Bakgrunn for fagrådet Fagrådet er oppnevnt for å diskutere og avklare aktuelle saker og 
problemstillinger innen fagområdet.  

Oppnevningsperiode Fagrådene oppnevnes for en periode på 3 år.  

Ved gjenoppnevning skal kontinuitet i rådet balanseres med behovet for 
fornying og det er ønskelig med en viss utskiftning hvert 3. år. 

Fagrådsleders rolle og 
ansvar 

Fagrådets leder er oppnevnt av Helse Nord RHF.  

Fagrådets leder representerer fagrådet utad og er talsperson for det samlede 
rådet. Leder av rådet kan uttale seg til media om saker som er behandlet i 
fagrådet, men skal på forhånd informere Helse Nord RHF om saken når denne 
uttaler seg som leder for fagrådet.  

Leder har ansvaret for at møtene gjennomføres i henhold til overordnet 
møtestruktur. 

Leder er medansvarlig for at budsjettet for fagrådet holdes. 

 
Fagrådets oppgaver, 
rolle og ansvar 

Fagrådet er rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i faglige spørsmål 
med relevans for behandlingskjeder innad og på tvers av foretaksgrensene og 
for oppgavefordeling mellom helseforetakene. Det skal gi råd om viktige 
faglige og strategiske veivalg i tjenesten, ut fra aktuelle situasjon for 
fagområdet og med utgangspunkt i regionale og nasjonale planer og vedtak, 
sette relevante saker på dagsorden. 

Fagrådet setter relevante saker på dagsorden, med utgangspunkt i 
dagsaktuelle problemstillinger, nasjonale og regionale planer og vedtak.   

Fagrådet skal gi råd og anbefalinger til Helse Nord ved fagdirektør i saker som 
tas opp i rådet, samt ved forespørsel i konkrete saker fremmet av Helse Nord.  

Fagrådet skal gi råd til fagdirektør knyttet til innspill fra øvrige regionale 
nettverk innen fagområdet. 

Fagrådet skal behandle saker på bestilling fra fagavdelingen i Helse Nord  
RHF. 

Fagrådet skal utrede saker som har interesse for alle helseforetakene og på 
forespørsel fra enkelte HF. Saker som ønskes belyst og som fremmes fra 
fagrådets medlemmer, fremmes til fagrådets leder. Leder må i dialog med 
fagdirektør i Helse Nord RHF, beslutte om saken skal behandles i fagrådet. 
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Fagrådets 
sammensetning 

Fagrådet skal bestå av en brukerrepresentant/ brukerorganisasjon, en 
representant fra henholdsvis Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset og 
to representanter fra UNN og Nordlandssykehuset, samt Helse Nord RHF.   

Fagrådets representanter bør ha klinisk bakgrunn (eks. psykolog, psykiater, 
sosionom, sykepleier eller lignende), god kjennskap til dagens behov og 
oversikt over fagområdets tilbud. Vedkommende må være godt kjent med 
ulike behandlingsmetoder, og ha evne til å vurdere befolkningen i Nord-Norge 
under ett.  Medlemmer i fagrådet må ha både tid og kompetanse til å delta i 
fagrådet. Medlemmet representerer ikke helseforetakets syn som sådan, men 
velges av helseforetaket basert på faglige kvalifikasjoner. 
 
Fagrådet skal være en tverrfaglig sammensatt med representasjon fra alle 
foretak, og fra ulike nivåer i organisasjonene. Det bør tilstrebes en viss 
geografisk representasjon, samt ivaretakelse av ulike funksjoner og nivå innen 
fagfeltet.  

Fagrådet kan invitere andre relevante fagpersoner til fagrådsmøtet ved 
behandling av saker hvor det vil være hensiktsmessig. 

Fagrådet skal bestå av 8-10 medlemmer (minimum 7 og maksimum 12).  

I tråd med samhandlingsreformen kan det vurderes om det er hensiktsmessig 
med representasjon fra primærhelsetjenesten. Alle fagråd skal ha 
brukerrepresentasjon. 
 

Fagrådets sekretariat 
og ressurser 

Helse Nord ved fagavdelingen er fagrådets sekretariat. 

Reiseutgifter mv. til drift av fagrådet dekkes av Helse Nord RHF jfr. fagråds 
budsjett.  

Kostnader knyttet til deltakelse i fagrådene for brukerrepresentant, herunder 
reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste, dekkes av midler til RBU. Dette 
gjelder uavhengig av om det er et medlem av RBU eller annen representant for 
brukerne. 

Rammebetingelser som 
gjelder for fagrådet 

Fagrådet rapporterer til Fagdirektør i Helse Nord RHF. 

Dersom rådet har behov for kontakt med ledelsen i Helse Nord RHF, skal 
rådets leder kontakte sekretariatet.  
 

Oppnevning av fagrådet Oppnevning gjøres av Helse Nord RHF. Forslag på kandidater innhentes via 
helseforetakene. 
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Evaluering av fagrådets 
virksomhet 

Kort årlig rapport fra fagrådet (disposisjon): 
• Antall møter/seminar og deltakelsen på disse 
• Saker til drøfting og vurdering 
• Oversikt over avgitte råd og uttalelser 

Denne sendes Fagdirektør innen fastsatt tidsfrist. 
Evaluering av fagrådet og dets virksomhet bør utføres et år før utløp av 
oppnevningsperiode.  

Særskilt oppdrag for 
året xxx 

Dette feltet oppdateres med oppdrag gitt i de til enhver tid gjeldende  
Oppdragsdokumentene og relevante styresaker  

Dato og Initialer Geir Tollåli, Helse Nord RHF 
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Navn Helseforetak E-postadresse

Erlend Lorentzen Helgelandssykehuset Erlend.Lorentzen@helgelandssykehuset.no 2016-2018

Brynly Ballari RBU Brynly4u@hotmail.com Nytt medlem 
2016

Christel Benedicte Eriksen Finnmarkssykehuset Christel.Benedicte.Eriksen@finnmarkssykehuset.no 2016-2017

Stein Inge Fandrem UNN Stein.Inge.Fandrem@unn.no 2016-2017

Dag Bjørstad UNN Dag.Bjorstad@unn.no 2016-2017

Jens Olav Hessen Nordlandssykehuset Jens.Olav.Hessen@nordlandssykehuset.no 2016-2017

Wenche Thomassen Nordlandssykehuset Wenche.Thomassen@nordlandssykehuset.no 2016-2018

Linn Gros Helse Nord RHF Linn.gros@helse-nord.no
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Møtedato: 18. mai2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    diverse     Bodø, 10.5.2016 
 

RBU-sak 39-2016 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
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 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. mai 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 10.5.2016 
 

RBU-sak 39-2016/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 
 
 
Følgende saker er planlagt til behandling i styret i Helse Nord RHF: 
 
Styremøte, den 15JUN2016 i Bodø 
 
Sakspapirer til dette styremøtet er planlagt sendt fredag, den 3. juni 2016. 
 
Vedtakssaker: 
 

Arbeidstittel: ansv.: 
Uønskede hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging fra styremøte 
17JUN2015 

LV/HHH 

Ventetider for angiografi/PCI, oppfølging av styresak 47-2016, sak A GT 
Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og TSB 2015-2025 GT 
Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 2 HiR 
FAKT-program - forslag til innhold og omfang av ytterligere 
migreringsbehov, oppfølging av styresak 52-2016 

HiR 

Finnmarkssykehuset HF - byggeprosjekt, oppdaterte kalkyler HiR 
FIKS-program, status og fremdrift – tertialrapportering HiR 
Helse Nord IKT – fremtidig organisering, oppfølging av styresak 97-2015 HiR/BN 
HF-enes beredskap innen IKT, vann, strøm og informasjonssikkerhet, 
oppfølging av styresak 46-2015/3 

HiR 

Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse 
Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær - oppfølging av styresak 
86-2015 

HiR 

Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, oppfølging av styresak 23-
2016/4 

HiR 

Plan 2017-2020 – inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og 
midlertidig oppdragsdokument 2017 

HiR 

FIKS-prosjekt - ny generasjon EPJ og optimalisering av pasientforløp 
parallelt med innføringen av elektronisk medikasjon og kurve, rammer og 
innhold, oppfølging av styresak 51-2016 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 5-2016 
Legges frem ved møtestart. 

HiR 

Tertialrapport nr. 1-2016 RS 
Internrevisjonsrapport 05/2016: Vedlikehold og utvikling av kompetanse i 
Helse Nord – oppsummering 

TS 
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Orienteringssaker: 
 

Arbeidstittel: ansv.: 
Det foreligger foreløpig ingen saker til orientering.  
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Møtedato: 18. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    diverse     Bodø, 10.5.2016 
 

RBU-sak 40-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Finnmarkssykehuset HF av 29. mars 2016 ad. valg av brukerutvalg ved 

Finnmarkssykehuset HF 2016-2018 - med vedlegg 
2. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 18. mars 2016 ad. Brukerutvalget 

Nordlandssykehuset HF - Årsmelding 2015 - med vedlegg 
3. Protokoll fra møte i brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord HF 30. november 2015 
4. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 8. mars 2016 
5. Brev fra LHL-klinikkene Skibotn av 10. mars 2016 ad. Overvektsytelsene i Helse 

Nord 
6. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

20. april 2016 
7. Agenda, saksfremlegg og referat fra møte i styringsgruppen i prosjektet Mine 

pasientreiser 6. april 2016 
8. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 6. april 2016 
9. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 20. april 2016 
10. Referat fra dialogmøte 4. april 2016 ad. Plan 2017-2020, inkludert rullering av 

investeringsplan 2017-2024 
11. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015 - Forskning og innovasjon til 

pasientens beste 
12. Faglig rapportering 2015 - hovedrapport forskningsaktivitet Helse Nord 
 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. mai 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Direktøren

Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 78 42 10 00 Org nr: MVA 983 974 880 NO
Finnmarkssykehuset Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no

Iht	Adresseliste

Deres ref: Vår ref: Dato:
2016/20-9 29.03.2016

Valg	av	Brukerutvalg	Finnmarkssykehuset	2016-2018

I	henhold	til	foretakets	rutiner	er	det	valgt	nytt	Brukerutvalg	for	perioden	2016-2018.	Valget	
ble	gjennomført	av	styret	i	Finnmarkssykehuset	på	deres	møte	17.	mars	basert	på	innstilling	
fra	Administrerende	direktør	etter	forslag	til	kandidater	foreslått	av	brukerorganisasjonene	i	
Finnmark.

Vedlagt	følger	oversikt	over	faste	medlemmer	og	varamedlemmer	i	det	nye	Brukerutvalget.	
Jørgen	Dahl	fra	Vadsø	(FFO)	ble	valgt	som	leder.	

Vi	takker	organisasjonene	for	forslag	til	kandidater	og	gratulerer	samtidig	de	nye	
medlemmene	med	sine	verv.	Brukerutvalget (BU) møtes	4	ganger	pr.	år.	Brukerutvalget	har	
også	et	eget	Arbeidsutvalg (AU) som	møtes	4-6	ganger	pr.	å.	Brukerutvalgets	medlemmer	
deltar	også	i	andre	styrer,	råd	og	utvalg	i	foretaket	på	forespørsel.

Vedlagt	finner	dere	mandat	til	Brukerutvalget	og	møteplan	for	2016	til	orientering.	Neste	
planlagte	Brukerutvalgsmøte	er	8.	juni.	Arbeidsutvalget	har	planlagt	et	møte	12.	mai.	Det	vil	
sendes	ut	egen	innkalling	til	alle	møtene	med	1-2	ukers	varsel.

Vennlig	hilsen
Finnmarkssykehuset

Ole	Martin	Olsen
Administrasjonssjef
Dokumentet	er	elektronisk	godkjent	og kan derfor	være	uten signatur.

Vedlegg:
Oversikt	over	medlemmer	i	Brukerutvalget
Mandat	Brukerutvalget
Møteplan	BU	og	AU	2016
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Adresseliste:
FFO	Finnmark
SAFO	
Kreftforeningen
Finnmark	fylkeskommune,	eldrerådet
RIO

Medlemmer:
Jørgen	Dahl,	Vadsø
Kjell	Magne	Johansen,	Hammerfest
Bernt	Johan	Berg,	Alta
Solbjørg	Henningsen,	Porsanger
Åge	Driveklepp,	Alta
Tove	Hardersen,	Alta
Jan	Tore	Rasvik,	Kirkenes
Sigmund	Jessen,	Båtsfjord
Issát	Ánde	Jovnna	Eira

Varamedlemmer:
Alf	Bjørn,	Alta
Erik	Lemika,	Hammerfest
Therese	Wirkola,	Alta
Anette	jensen,	Kirkenes
Merethe	Holm,	Kirkenes
Berit	Eliassen,	Hammerfest
Asbjørn	Larsen,	Tromsø
Gunvor	Einvik,	Honningsvåg
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Brukerutvalget	2016-2018

Organisasjon Medlemmer Varamedlem

FFO Jørgen Dahl, Vadsø
Leder (AU medlem)
Epost: aldon@online.no
Mobil: 90106609 
Adresse. Aldrik Seppelæs gate 15, 9800 Vadsø

Alf Bjørn, Alta
Epost: alfibjor@online.no
Mobil: 99047824
Adresse: Åsbakken 17, 9540 Talvik

SAFO Kjell Magne Johansen, Hammerfest
Nestleder (AU medlem)
Epost: kjell-magne@fikas.no
Mobil: 47013663
Adresse: Storfjellveien 126, 9600 Hammerfest

Erik Lemika, Hammerfest
Epost: erik@lemika.no
Mobil: 48128385
Adresse: erik Eriksens vei 12, 9600 
Hammerfest

FFO Bernt Johan Berg, Alta
Epost: bj@kraftlaget.no
Mobil: 90011766
Adresse: Eidbyveien 24, 9518 Alta

Therese Wirkola, Alta
Epost: therese.wirkola@live.no
Mobil: 96043906
Adresse: Myrullveien 48c, 9517 Alta

FFO Mental Helse Solbjørg Henningsen, Porsanger
(AU medlem)
Epost: 
solbjorg.henningsen@porsanger.kommune.no
Mobil: 97588258
Adresse: Eineveien 1, 9700 Lakselv

Anette Jensen, Kirkenes
Epost: kirkenes@mentalhelse.no
Mobil: 94879101
Adresse: Hessengeien 68, 9912 
Hesseng

FFO Mental Helse Åge Driveklepp, Alta
Epost: drivekle@online.no
Mobil: 90181635
Adresse: Tollevikbergan 4, 9511 Alta

Merethe Holm, Kirkenes
Epost: finnmark@adhdnorge.no
Mobil: 41456085
Adresse: Stigerveien 1B, 9910 
Bjørnevatn

Kreftforeningen Tove Hardersen, Alta
Epost: tovehar@gmail.com
Mobil: 41626840
Adresse: Skoleveien 28, 9510 Alta

Berit Eliassen, Hammerfest
Epost: berite@fikas.no
Mobil: 91706800
Adresse: Måsøyveien 3a, 9600 
Hammerfest

RIO Jan Tore Rasvik, Kirkenes
Epost: konghimpos@gmail.com
Mobil: 40045952
Adresse: Foslunvegen 13,
9910 Bjørnevatn

Asbjørn Larsen, Tromsø
Epost: asbjorn.larsen@rio.no
Mobil: 45268495
Adresse: Krokvegen 13, 9020 
Tromsdalen

Eldrerådet i 
Finnmark 

Sigmund Jessen, Båtsfjord
Epost: sigmj@online.no
Mobil: 09820254
Adresse: Havnegata 63, 9990 Båtsfjord

Gunvor Einvik, Honningsvåg
Epost: gunvor.einvik@gmail.com
Mobil: 92699996
Adresse: Nordkappveien 4, 9750 
Honningsvåg

Samisk 
representant

Issát Ánde Jovnna Eira,
Lakselv / SANKS brukerutvalg
Epost: isanje@gmail.com
Mobil: 94484430
Adresse: 
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Mandat for Brukerutvalg i Finnmarkssykehuset HF 

Dokumentansvarlig: Andreas Ertesvåg Dokumentnummer: FB0590 
Godkjent av: Andreas Ertesvåg Versjon: 2 
Gyldig for: Finnmarkssykehuset 

 
 
 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 1 av3 
 
 
 

1. Bakgrunn 
Med henhold til lov om helseforetak (§ 34 og 35) er regionale Helseforetak pålagt å sørge for 
at representanter for pasienter og andre brukere blir hørt i forbindelse med utarbeidelse av 
årlig melding om virksomheten til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Regionalt helseforetak skal videre ”sørge for at virksomheter som yter 
spesialisthelsetjenester og andre tjenester som hører naturlig sammen med dette, etablerer 

systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter.” 
Brukerutvalg for foretakene er opprettet med bakgrunn i styringsdokument til RHF for 2002.  

 
Brukers reelle medvirkning og innflytelse er et grunnleggende prinsipp, jf 

helseforetakslovens § 35 annet ledd og vedtektenes § 14. Eier stiller krav om at 
brukerinnflytelse skal legges til grunn i planlegging og gjennomføring av tjenestetilbudene på 

overordnet og individuelt nivå. 
For å ivareta kravet skal Helse Nord RHF opprette regionalt brukerutvalg og aktivt innhente 

tilbakemeldinger fra brukerne, for eksempel gjennom brukerundersøkelser. 
 

Brukerutvalget skal være et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetak og  
brukerorganisasjonene ved å være et: 

 Etablert samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene. 

 Rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for 
tjenesteutforming og gjennomføring. 

 Forum for systematisk tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med tjenestene. 
 
Foruten regionale brukerutvalg kan det være aktuelt å vurdere etablering av brukerutvalg på 
flere nivåer i helseforetaksgrupper. Serviceerklæringer bør være et aktuelt verktøy for å sikre 
forventningsavklaring og brukertilfredshet. 
 
Brukerutvalget er opprettet med bakgrunn i stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset HF § 
8 som sier følgende: 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt blant 
annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Erfaringer, behovsvurderinger, 
prioriteringer og synspunkter fra pårørende og pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen av driften av virksomheten. 
Utvalget arbeider uavhengig av helseforetakets daglige drift, og er selvstendig i forhold til 
brukernes interesser. Møtestruktur/hyppighet: Det avvikles 4 møter per år, evt. flere ved 
behov. Arbeidsutvalget møtes hyppigere, gjerne i forkant av styremøtene. Foruten fysiske 
møter kan møter i Brukerutvalget eller arbeidsutvalget avvikles som telefon- og/eller 

videokonferanser.  
 

Skrevet ut: 23.01.2014 12:24:46 Gyldig fra: 04.06.2012
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Mandat for Brukerutvalg i Finnmarkssykehuset HF 

Versjon: 2 
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2. Formålet med utvalgets arbeid 
Brukerutvalget skal være styrets og direktørens rådsorgan i alle saker som berører 
brukerspørsmål. 

 
3. Oppnevning 

Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner utvalget etter innstilling fra administrerende 
direktør på bakgrunn av innkomne forslag. Styret oppnevner leder og nestleder. 

Brukerutvalget skal være bredt sammensatt, og representere organisasjoner og brukere, 
samt ta hensyn til alder, kjønn, geografi, etnisitet, bakgrunn, store pasientgrupper og 

satsningsområder. Oppnevningen har en varighet på to år. 
 

4. Sammensetning 
Brukerutvalget for Finnmarkssykehuset HF består av 9 medlemmer. 

 1 representanter fra Finnmark fylkeskommunes eldreråd. 
 1 representant med spesielt ansvar for å ivareta brukerperspektivet vedrørende 

helsetilbudet til den samiske befolkningen. Finnmark fylkeskommunes eldreråd, FFO, 
SAFO, RIO OG Kreftforeningen blir alle bedt om å fremme forslag til medlem med slik 

spesielt ansvar. 
 4 representanter fra FFO hvorav to medlemmer tilknyttet underorganisasjonen Mental 

Helse. 
 1 representant fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner. 

 1 representant fra RIO 

 1 representant fra Kreftforeningen. 
Det oppnevnes personlige vararepresentanter for samtlige medlemmer av utvalget. 

 
Adm direktør eller den hun/han bestemmer møter i alle brukerutvalgets møter. 

Pasientombudet kan innkalles til samtlige møter med talerett i alle saker. 
Finnmarkssykehuset ivaretar sekretærfunksjon for utvalget. Kvalitetsrådgiver innkalles til 

samtlige møter i brukerutvalget. 
 

5. Arbeidsutvalg 
Brukerutvalget velger selv arbeidsutvalg. Brukerutvalgets leder og nes tleder skal være 
medlemmer av arbeidsutvalget. 
 
6. Arbeidsoppgaver 
Brukerutvalget skal ivareta brukerperspektivet og medbestemmelse på individnivå, 
tjenestenivå, systemnivå og politisk nivå, med hovedvekt på tjeneste- og systemnivå.  
 
Brukerutvalget skal ikke behandle saker som omhandler enkeltpasienter. 
 
Arbeidsoppgavene er bl.a.: 

Brukerutvalget kan avgi uttalelse vedr. tilbud, behov for og planer om tilbud tilbrukerne. 

 Avgi uttalelser om planer, årsmeldinger og budsjettforslag. 

 Avgi uttalelser på styresaker. 

Skrevet ut: 23.01.2014 12:24:46 Gyldig fra: 04.06.2012
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 Brukerutvalget har et spesielt ansvar for å gi råd om ordninger som sikrer systematisk 
tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene samt å gi råd om forbedring av 
foretakets behandlingstilbud og tjenester som har tilknytning til dette. 

 Holde seg orientert om resultatet av kvalitetsarbeidet i foretaket. 
Brukerutvalget kan på fritt grunnlag be om saksutredning om forhold som brukerutvalget 
ønsker å ta opp til behandling. 
 
7. Godtgjøring:  
Utvalgsmedlemmene mottar godtgjørelse/honorar etter fastsatte satser, i tillegg til at reise 
og opphold dekkes av Finnmarkssykehuset HF. Satsene reguleres i tråd med regionalt 
Brukerutvalgs satser. Det gis også kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. 
Det vises til egne retningslinjer i Docmap: RL1482 ”Brukerutvalgsmedlemmer: 
Møtegodtgjørelse, tapt arbeidsinntekt ved møter m.v.” 
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Forslag til møtekalender for bruker- og arbeidsutvalget i 2016

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septem Oktob Novem Desemb

Styre FMS 11 17 19 15-16 25 29 26 7-8

BU 8 8 21 7

AU 8 12 15 24

BU
08.mar 08.jun 21.sep 07.des

Årlig melding 2015 Tertialrapport 1 tertial Tertialrapport 2. tertial Budsjett BU 2017
Oppdragsdokument 2016 Langtidsbudsjett foretaket Bærekraft Møteplan BU 2017

Strategi brukermedvirkning Budsjett foretaket 2017
Årlig dialogmøte styre

Forslaget til møtedatoer sendes ut med innkallingen til BU i desember. 
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Protokoll 

Møte i Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF 
 

Møtetype: Brukerutvalg i Sykehusapotek Nord 

 

Tidspunkt: 30. november 2015 

 

Møtested: Video-/telefonmøte 

   

Tilstede: Martin Moe, brukerutvalgets leder (kom kl. 10:35) 

Dag Utnes, medlem 

  Rita Sørensen, medlem 

Ivar Pettersen, nestleder 

 

Forfall: Kari Sletten, medlem 

 

 

Fra administrasjonen: 

  Espen Mælen Hauge, direktør 

Margaret Aarag Antonsen, fagsjef 

 

 
Sak 21/15 Godkjenning av innkalling 

 

  Saksnummer 25 er falt ut, saksnummer endret i protokoll. 

Vedtak: 

  Brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling til møtet den 

30. november 2015. 

 

Sak 22/15 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra møte 30.11.2015 

 

Ber om at informasjon om SamStem-prosjektet på neste møte, eller når 

rapport fra prosjektet er ferdigstilt (ref sak 20/15) 

 

Vedtak: 

     Brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord godkjenner protokoll fra møtet 

    den 21. september 2015. 
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Sak 23/15 Nye nettsider for sykehusapotekforetakene. 

   

Innspill som framkom i møtet: 

- Informasjonen som legges ut om legemidler mv må komme fra kvalitetssikrede 

     kilder, kilde bør oppgis. 

 

Vedtak: 

 Brukerutvalget i sykehusapotek Nord ønsker tilgang til brukerundersøkelsene 

som ligger til grunn for utformingen og vil på grunnlag av det komme med 

innspill direkte til foretakets representant i prosjektet 

 

 Brukerutvalget i sykehusapotek Nord ønsker å holdes løpende orientert om 

prosjektet. løypemeldinger fra prosjektet, slik at de kan kommentere etter 

 hvert. Saken tas opp igjen på første møte etter årskiftet. 

 

 Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord tar presentasjonen til orientering. 

 

Sak 24/15 Gjennomgang av saksliste til styremøtet 3. desember 2015 
   

Vedtak: 

Brukerutvalget i sykehusapotek Nord tar gjennomgangen av sakslista til 

orientering. 

 

Sak 25/15:  Nye tjenester i apotek; inhalasjonsveiledning 
 

Vedtak: 

Brukerutvalget i sykehusapotek Nord tar presentasjonen til orientering. 

 

Sak 26/15: Eventuelt 

 
Forslag til møteplan for 2016; 

25. januar  kl. 9-11.30  på video 

  7. mars   kl. 9-11.30  på video 

20. mai  kl. 9-11.30 på video 

25. oktober kl. 9.30-15 i Tromsø/Bodø 

28. november kl. 9-11.30 på video 

 

Martin A. Moe     Margaret A. Antonsen   
leder       Sekretær / fagsjef 
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MØTEINNKALLING

Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar 
Pleym Pedersen

Side  1

Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars 2016

Sted : Nordlandssykehuset, Bodø

Tid : 13:00 – 16.15

Møterom/sted: Store Møterom SO-fløy Vår ref.:2015/2727 /SPP

Tilstede Forfall

Barbara Priesemann SAFO - leder x

Carl Eliassen MARBORG, nestleder x til 14.45

Arild Amundsen Mental Helse x

Randi Aag FFO – NRF F

Harald Vikan FFO - NRF x

Helge Jenssen FFO - LPP x

Kari Sletten Nordland fylkes eldreråd F

Nils Bøe Nordland fylkes eldreråd F

Anita Strømsnes Kreftforeningen F

Inga Karlsen Samisk representant x til 15.10

Per Dahlhaug ( vara ) Kreftforeningen

Fra NLSH:
Paul Martin Strand Adm.direktør NLSH x

Lena Arntzen Sekretær x

Andre:
Tony Bakkejord Avd.overelege VDPS 18/2016 x

Trond Solem Seksjonsleder Pas.reiser 19/2016 x

Børre Arntzen Webredaktør 20/2016 x

Bjørnar Hansen / Daniel 
Mørch

PHR-klinikk 27/2016 x

Gro-Marit Villadsen Rådgiver 21/2016 x

Agenda:

16/ 2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
17/2016 Godkjenning av referat fra møtet 9.2.16
18/2016 (13:10) Prinsipper i forhold til valg av brukerrepresentanter, jfr. BU sak 10/2016.
19/2016 (13:30) Pasientreiser – organisering – prinsipper/regler og omfang.
20/2016 (13:50) Nye nettsider Nordlandssykehuset – informasjon
21/2016 Omorganisering av medisinsk klinikk – valg av brukerrepresentant
22/2016 Omorganisering av Hode-bevegelsesklinikken (HB-klinikken) – hvilke prinsipper skal ligge til 

grunn for valg av brukerrepresentant. Denne klinikken KUN eksempel
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23/2016 Opplæringsdag – nytt Brukerutvalg
24/2016 Utskrivningsklare døgn 2015
25/2016 Dialogmøte 2016 – Nordlandssykehuset/kommunene – BUs deltakelse
26/2016 Samhandlingsavvik 2015
27/2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016-

2025
28/2016 Styresaker
29/2016 Adm. dir orienterer muntlig
30/2016 BUs leder orienterer muntlig
31/2016 BUs medlemmer orienterer om deltakelse i eksterne fora
32/2016 Referater

Saksnr. Beskrivelse / tiltak Ansvarlig 
/ tidsfrist

16/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

17/2016 Godkjenning av referat fra møte i BU 9.2.16

Enstemmig

Vedtak:

1. Referatet fra møtet i BU 9.2.16 godkjennes.

18/2016 Prinsipper i forhold til valg av brukerrepresentanter, jfr. BU sak 10/2016

Enstemmig

1. Brukerutvalget takker for redegjørelsen fra Avd.overlege Tony Bakkejord, 
og avventer en mer fyldig beskrivelse av mandatet før eventuell 
oppnevnelse av representant.

19/2016 Pasientreiser – organisering – prinsipper/regler og omfang

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
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20/2016 Nye nettsider Nordlandssykehuset – informasjon

Enstemmig

Vedtak:

1. BU tar informasjonen til etterretning, samtidig som en uttrykker tilfredshet 
med endringen som er under planlegging. 

2. Brukerutvalget kan gjøre seg bedre kjent med siden her: 
https://nordlandssykehuset.hn.nhn.no/

21/2016 Omorganisering av medisinsk klinikk – valg av brukerrepresentant

Enstemmig
Vedtak:

1. Brukerutvalget takker Rådgiver Gro Marit Villadsen for informasjon gitt i 
møte

2. Som brukerrepresentant i referansegruppen for organisasjonsarbeidet i 
medisinsk klinikk velges Per Dahlhaug, med Carl Eliassen som 
vararepresentant

3. Brukerutvalget forutsetter at prosjektledelsen gir brukerrepresentantene 
grundig informasjon i god tid for første møte 29.mars

22/2016 Omorganisering av Hode-bevegelsesklinikken (HB-klinikken) – hvilke 
prinsipper skal ligge til grunn for valg av brukerrepresentant. 

Vedtak:

Enstemmig

1. Brukerutvalget takker direktøren for orientering gitt i møtet
2. Brukerutvalget tar til etterretning at Brukerutvalget involveres kun i 

organisasjonsendringer som vil føre til umiddelbare endringer i 
pasienttilbudet.

3. Brukerutvalget ønsker å bli orientert om større organisasjonsendringer 
siden disse kan ha konsekvenser for pasienttilbudet.

23/2016 Opplæringsdag – nytt Brukerutvalg

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget ber om at det avvikles en opplæringsdag så snart som nytt 
BU er valgt.

2. Sekretariatet og BUs arbeidsutvalg utarbeider program.
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24/2016 Utskrivningsklare døgn 2015

Enstemmig

Vedtak:

1. BU vil gi honnør til kommunene og Nordlandssykehuset for samarbeidet 
som er etablert i forbindelse med pasienter som er i behov for kommunal 
tjeneste etter utskriving.

25/2016 Dialogmøte 2016 – Nordlandssykehuset/kommunene – BUs deltakelse

Enstemmig

Vedtak:

1. Følgende fra BU deltar på Dialogmøtet 2016 : Helge Jenssen, Carl 
Eliassen og Barbara Priesemann

26/2016 Samhandlingsavvik 2015

Enstemmig

Vedtak:

1. BU slutter seg til at registrering og oppfølging av avvik er en viktig del av 
forbedringsarbeidet mellom kommunene og helseforetaket.

2. BU oppfordrer begge nivåene å ha fokus på dette fremover, og er også 
tilfreds med at Helse Nord bidrar til forenkling av meldesystemet.

27/2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i Helse Nord 2016-2025

Enstemmig

Vedtak:

1. BU oppnevner en egen arbeidsgruppe som får i mandat å utarbeide 
forslag til BUs høringsuttalelse. Arbeidsgruppen bør bestå av 3 personer.

2. Til arbeidsgruppen velges Carl Eliassen, Barbara Priesemann og Arild 
Amundsen

28/2016 Styresaker

Styresakene er ikke ferdigstillet pr. d.d.
AU vurderer hvilke saker som skal behandles i BU.

29/2016 Adm.direktør orienterer muntlig

Enstemmig

Vedtak:

1. Det ble gitt orienteringer i tilknytning til saker undervegs i møtet
2. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

Møte i Regionalt brukerutvalg 
18. mai 2016 - saksdokumenter

side 110



Side 5 av6

30/2016 BUs leder orienterer muntlig

Enstemmig

Vedtak:

1. Det ble gitt orienteringer i tilknytning til saker undervegs i møtet
2. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering

31/2016 BUs medlemmer orienterer om deltakelse i eksterne fora/råd og utvalg

Enstemmig

Vedtak:

1. BU takker Helge Jenssen som har deltatt på møte i klinisk etikkomite for 
orientering

2. BU takker Arild Amundsen som har deltatt på møte i styringsgruppa 
«Kom i jobb» for orientering

3. BU takker Inga Karlsen som har deltatt på møte i rådet for samisk språk-
og kulturforståelse for hennes orientering

27/2016 Evaluering av kreftpakkeforløpene

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget oppnevner Per Dahlhaug som brukerrepresentant i 
evalueringsarbeidet som skal gjøres i forbindelse med 
kreftpakkeforløpene
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Pasientreiser
Orientering til brukerutvalget

Bodø 08.03.2016

Trond Solem
Seksjonsleder
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Ansvar og omfang

• NLSH har ansvaret og kostnadene ved pasientreiser

• Pasientreiser er reiser til legekontor, fysioterapeut, sykehus, 
rehabilitering etc.

• Pasientrettighetsloven  § 2-6 ”Rett til syketransport”

• Syketransportforskriften
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Hvem – Hva - Hvor

• Seksjon for pasientreiser i Nordlandssykehuset HF:
– 25 årsverk, lokalisert ved NLSH Lofoten

• Oppgaver:
– Besvare tlf  05515,  5 - 800 samtaler /dag
– Kjørekontor 500 drosjeturer /dag
– Reiseplanlegging 150 flyreiser /dag
– Reiseoppgjør 180 reiseregninger /dag
– Kontroll/oppgjør med transportører m.fl.
– Oppfølging av rekvirenter / behandlere
– Anbud, avtaleoppfølging, regelverk etc
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Reisekostnader NLSH (i mill.kr)
2013 2014 2015

Drosje 76,6 79,9 82,7

Egen bil 18,0 15,9 15,2

Rutegående 9,6 10,1 11,7

Rutefly 71,7 81,3 81,1

Ambulansebåt 2,6 4,3 4,7

Oppholdsutgifter 9,3 10,7 11,1

Arbeidsgodtgjørelse 1,2 1,5 1,8

Sum kostnad 188,6 204,5 208,6

Sum inntekt 
(egenandeler)

- 32,7 -32,5 -32,3

Nettoutgift 155,9 171,9 176,2
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Flyreiser 
Ant. t/r 2013 Ant. t/r 2014 Ant t/r 2015 2015, mill kr

ALLE STREKNINGER 27.404 28.678 28.151 81,1

Stokmarknes - Bodø 6.574 6.704 6.496 18,3

Stokmarknes - Tromsø 2.018 2.211 2.251 8,0

Stokmarknes - Oslo 406 430 616 3,1

Andenes - Bodø 1.427 1.413 1.222 3,1

Andenes - Tromsø 752 808 642 1,0

Andenes - Oslo 95 117 101 0,4

Leknes – Bodø 4.436 4.088 4.152 6,9

Leknes – Tromsø 833 846 858 3,5

Leknes – Oslo 327 393 376 1,5

Svolvær - Bodø 2.065 2.281 2.384 3,9

Svolvær - Tromsø 415 592 515 2,1

Svolvær - Oslo 205 241 264 1,1

Bodø - Tromsø 3.299 3.610 3.204 7,6

Bodø - Oslo 1.641 1.812 2.069 4,7

Bodø - Trondheim 634 695 710 1,8
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Hovedtrekk drosje

Drosje-
kostnader, 
brutto

Antall reiser
kommune-
internt

Antall reiser 
kommune-
kryssende

2013 76,7 mill 112.180 35.382

2014 79,9 mill 114.114 36.230

2015 82,7 mill 109.375 37.487
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Spesielle behov drosjer 
kommunekryssende

Alenebil

Sitte foran, Lav innstigning, Alenebil
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Spesielle behov drosjer 
kommuneinternt

Alenebil

Sitte foran, Lav innstigning, Alenebil
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Syketransportbil – liggende transport
• Syketransport på båre velges dersom pasienten kun har behov for å ligge på båre 

under transporten, og hvor det ikke er behov for medisinsk oppfølging eller 
behandling underveis

• Bemanning: Syketransportbilene har sjåfør med grunnleggende 
førstehjelpsopplæring. Dersom rekvirenten mener det er behov for ledsager under 
selve transporten, må dette ordnes av den som rekvirerer reisen. 

• Avtale for Salten med Nordland Personbefordring:
– Tilgjengelig alle dager i tidsrommet 08:00 – 20:00, unntatt høytidsdager
– Bodø: 2 biler med 2 båreplasser i hver
– 2 biler med 1 båreplass i hver
– (Steigen 1 bil med 1 båreplass, lokal taxileverandør utenom avtalen)

• Oppdragsmengde, 3 mnd: 
– Har kjørt ca 8.000 km hver mnd, fordelt slik:
– 207 pasienter ut av kommunen, 115 km/oppdrag
– 122 pasienter internt i kommunen, 6 km/oppdrag

• Det vurderes etablering av tilsvarende løsning i Vesterålen Møte i Regionalt brukerutvalg 
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Informasjon om pasientreiser

• Pasientreiser kontaktes på tlf. 05515 (hverdager kl. 08.00 – 16.00)
• www.pasientreiser.no

– For publikum
– For helsepersonell (bestille rekvisisjoner, infomateriell etc)
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Brukerundersøkelse 2015, 75 respondenter 
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Reisepolitikk Helse Nord RHF
Forkortet utgave

• Hovedregel er at billigste reisemåte med 
rutegående transportmiddel dekkes. 
Samtidig er det slik at pasientens 
reisebehov skal ivaretas.

• Ventetid må påregnes i forbindelse med 
transporten. Selv om bruk av rutegående 
tilbud medfører ventetid, gir ikke dette rett til 
annen, dyrere transport.
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Reisepolitik Helse Nord, forts.:
Drosje / turvogn på medisinsk grunnlag:

For reiser som varer 45 min. eller mindre aksepteres at pasienten 
får en ventetid hhv før og etter behandling på inntil 45 min.

For reiser som varer ut over 45 min. aksepteres inntil 2 - 3 timer 
ventetid for pasienten hhv før og etter behandling

Pasienter som iht rekvisisjon har særskilte behov skal transporteres 
i samsvar med dette (inkludert reise- eller ventetid), og som ikke 
påfører pasienten unødig belastning. 
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Reise med rekvisisjon

• Medisinsk grunnlag
– Behandler gjør vurderingen
– Helsemessige årsaker
– Behov for ledsager
– Ikke i stand til å benytte rutegående 

transport

• Trafikalt grunnlag 
– Pasientreisekontoret gjør vurderingen
– Manglende rutegående tilbud
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Bussprosjektet i Sykehuset Innlandet

• KID-prosjekt 2011-2014 mellom Samferdselsdept, Opplands-trafikk, 
Hedmark trafikk og Pasientreiser Innlandet

• Ordningen videreført etter prosjektslutt 
• Mål om å få flest mulig pasienter til å benytte buss i stedet for bil
• Alle pasienter som skal til behandling ved sykehus i Hedmark/Oppland 

reiser gratis med buss mot å vise innkallingsbrev/SMS
• Det blir ikke registrert eller krevd inn egenandel 
• Reiseregninger avvises fra de som reiser på annen måte, eks kjører selv
• Volum 2015: 

– Hedmark: 24.000 reiser, snittpris kr 57, tot 1,4 mill
– Oppland: 20.000 reiser, snittpris kr. 122, tot 2,4 mill

• Effekter:
– Antall kommunekryssende drosjeturer redusert med 1,8 %, eller 1.500 turer.
– Reduksjon i antall reiseregninger som må saksbehandles
– De fleste turene er så korte at kostnaden normalt blir dekket av egenandel/frikortrefusjon.
– Miljøgevinst
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Prosjekt «Mine Pasientreiser»

• Etablere en digital selvbetjeningsløsning knyttet til 
www.helsenorge.no

• Utvikle ny teknologisk løsning med automatisert saksbehandling

• Utnytte tilgjengelig informasjon fra offentlige registre, som eks 
oppmøteregister

• Endringer i fremtidig organisering for å saksbehandle reiseregninger

• Mosjøen er utpekt som regional enhet i Helse Nord, det vil på sikt 
medføre en bemanningsreduksjon ved pasientreiser i NLSH
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Dagens ordning:

• Det er ikke mulig å sende inn krav 
elektronisk

• Dagens ordning krever detaljert 
informasjon om reisen og fysisk 
dokumentasjon av alle utgifter

• Pasientreisekontorene behandler årlig ca. 
690. 000 søknader om dekning av reiser 
uten rekvisisjon

• Søknad må sendes pr post og bruker må 
selv betale portokost

Forslag til fremtidig ordning:

• Mulig å sende inn søknad om refusjon  
elektronisk

• Færre dokumentasjonskrav, automatisert 
innhenting av opplysninger

• Standard kilometersats innføres

• Brukere får elektronisk oversikt over sine 
pasientreisesøknader og mottar vedtak 
elektronisk

• Bruker skal fortsatt kunne velge å sende 
inn søknad på papir
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• Det innføres standard kilometergodtgjørelse som hovedregel
• Utbetalingen baseres på en standard kilometergodtgjørelse uavhengig av 

hvilket transportmiddel som benyttes
• Strekningens lengde legges til grunn for beregningen
• Vurderingen av billigste rutegående transportmiddel fjernes
• Nivået på standard kilometergodtgjørelse er ikke fastsatt
• Påvirker utbetalingene til pasientene

• Unntak: 
• Det innføres et øvre tak på antall kilometer som godtgjøres med standard 

kilometergodtgjørelse
• Reiser over 300 km refunderes ikke med standard 

kilometergodtgjørelse, men gir rett til billigste rutegående
transportmiddel

• Minste reiseavstand økes fra 3 kilometer til 10 kilometer

Nytt regelverk for pasientreiser
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Utvidet dekning av faktiske utgifter - pasient

• Ved helsemessige behov                                                                
Pasienter som av helsemessige årsaker må reise med egen bil skal ha rett til 
dekning av standard kilometergodtgjørelse og faktiske utgifter til parkering, ferge, 
bom mv

• Ved vanskelige kommunikasjonsmessige forhold
Pasienter som av kommunikasjonsmessige forhold må reise med egen bil skal ha 
rett til dekning av standard kilometergodtgjørelse og faktiske utgifter til parkering, 
ferge bom mv

• Ved bruk av rutegående båt
Pasienter som benytter rutegående båt på strekningen skal få anledning til å kreve 
kostnaden til billigste rutegående transport dekket

Nytt regelverk for pasientreiser
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Ledsager

• Passasjertillegget fjernes 

• Ledsager som kan dokumentere at 
kollektivtransport er benyttet skal få dekket 
en ekstra standardsats per kilometer, i tillegg 
til pasientens dekning.

Nytt regelverk for pasientreiser - ledsager
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Forenkling av dokumentasjon av utgifter

• Dokumentasjon av oppmøte til behandling forenkles ved bruk av data fra 
eksisterende registre og ved stikkprøvekontroller der slike data ikke er registrert 

• Pasienten samtykker i at opplysninger kan innhentes fra eksisterende registre

• Endringer i syketransportregisterforskriften foreslås slik at behov for tilrettelagt 
transport kan lagres  

• Hjemler for tilbakekreving og tvangsinndrivelse av feilutbetalinger av stønad til 
pasientreiser lovfestes

Nytt regelverk for pasientreiser
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Utvalgte områder

• Pasientens dekning av utgifter ved reise til behandling skal beregnes med 
utgangspunkt i oppholdssted, men dekningen skal som hovedregel ikke overstige 
kostnaden ved reise fra bosted

• Dekning for 2 foreldre ved innleggelse av barn i sykehus forskriftsfestes

• Særbehandling av navngitte institusjoner oppheves 

• Delvis rett til refusjon når pasienten selv bestiller drosje eller fly

• Ikke standard kilometergodtgjørelse når det er opplyst at gratis offentlig transport 
skal benyttes

Nytt regelverk for pasientreiser

Møte i Regionalt brukerutvalg 
18. mai 2016 - saksdokumenter

side 137



Brukerinvolvering

Første versjon av løsningen ble testet i oktober 2014
• 10 brukere testet, fem var fra Pasientreiser ANS sitt brukerpanel, fem var innhentet 

fra Norstat
• Førsteinntrykket til brukerne var at teksten var lite tilgjengelig og at det var mye 

tekst å forholde seg til
• Tekstarbeidet var i svært liten grad påbegynt

Andre versjon av løsningen ble testet i mars 2015
• 8 brukere testet, fem var fra Norstat, 3 fra Pasientreiser ANS sitt brukerpanel
• Fortsatt gjenstår mye grafisk- og tekstarbeid
• Gode tilbakemeldinger fra brukerne på at løsningen kommer

Tredje versjon ble testet i oktober 2015
• Fem tilfeldige brukere testet
• Bare deler av løsningen ble testet

En brukertest i mars 2016 skal gjennomgå hele løsningen.
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Status februar 2016

• Det tas sikte på at løsningen lanseres samtidig over hele 
landet i oktober 2016

• Endelig beslutning om oppstart tas av Helse- og 
omsorgsdepartementet

• Innspill til aktuelle kanaler for brukerstøtte i ny løsning 
er gitt gjennom: 

– Arbeidsgruppe, bestående av representanter fra 
pasientreisekontorene og Pasientreiser ANS

– Pasientreiser ANS sitt brukerpanel
– PRK-ledere

• Arbeidet med brukerstøtte i ny løsning fortsetter vinteren 2016

• Nytt regelverk for pasientreiseområdet vil tre i kraft 
samtidig som Mine pasientreiser lanseres
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Rett bruk av pasientreiser bidrar til at de som trenger det, 
får et bedre helsetilbud
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Rapport til brukerutvalget: Nye 
nettsider NLSH
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• NLSH er en del av et større nasjonalt webprosjekt – alle sykehus i 
landet skal over på helsenorge.no-plattformen

• De nye nettsidene er målrettet mot pasienter og pårørende
• Informasjon om behandlinger er nettsidenes viktigste innhold
• Dette er IKKE ET KOMMUNIKASJONSPROSJEKT, dette er EN DEL AV 

BEHANDLINGEN:
• Pasientene skal få vite hva som skjer før, under og etter en 

behandling/undersøkelse hos oss
• Vi antar at folk leter opp informasjon om diagnosen på 

helsenorge.no og så lenkes det derfra og til hvordan vi gjør det
• Det kommer også en tydelig kobling mot kvalitetsindikatorer –

første indikator ut er ventetid

Kort om prosjektet:
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• Ledergruppen er styringsgruppe
• Vi har en prosjektgruppe med 14 representanter
• Børre jobber 100% i prosjektet fra og med ca februar
• Wigdis jobber 50% i prosjektet

Organisering:
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Disse er involvert:

• Hode og bevegelse: Kristel Engan
• Kirort: John Arild Saksenvik
• Akuttmedisinsk: Trond Olav Madsen
• Medisin: Morten Sundnes (?)
• PHR: Ian Dawson
• Diagnostisk: Pål Bakklund
• Kvinner/barn: Anita Kvarsnes
• Prehospital: Bjørn Faldaas
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Disse er involvert forts.

• Representant fra brukerutvalget: Barbara Priesemann
• Fritt sykehusvalg/Lofoten: ?
• HR/rekruttering: Arve Nordlie
• Forskning/fag til fag-info: Peter Roman Øien
• Samhandlingsavdelingen/Vesterålen: Lena Arntzen
• Drift/sentralbord/merkantil: Øyvind Bølgen Johnsen 
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• Piloten – St. Olav – ble lansert 20. januar
• Det er bestemt at Helse Nord-sykehusene lanserer sine nye 

sider 8. juni
• Vi har hentet over alle behandlingene vi kan hente så langt fra 

fellesområdet
• Vi får på plass stadig mer grunninformasjon, som lokasjoner, 

steder, avdelinger og enheter. Dette er informasjon som 
kobles opp mot behandlinger og som utgjør en PAKKE med 
praktisk rettet informasjon til pasienter/pårørende

Hva er gjort:
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• Våre nye nettsider under utvikling kan dere se her:

https://nordlandssykehuset.hn.nhn.no/

Følg gjerne med
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MØTEREFERAT 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
  

 
Møtedato: Onsdag 20.4.2015 kl. 09.00 – 14.00 
Møtested: Møterom D1.707 Administrasjonens møterom UNN Tromsø  
   
Tilstede: Medlemmer: Cathrin Carlyle, Obiajulu Odu, Laila Edvardsen, Esben Haldorsen, 

Greta Altermark, Johan Morland, Martin André Moe, Karin Næsvold, Klemet 
Anders Sara, Håkon Elvenes 
 

Fra adm.: Leif Hovden, Heidi Robertsen (referent) 
 
 
Saksliste 
 
Sak nr.: Tittel: 
   
BU-12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak  BU godkjenner innkalling og sakliste.  
  
 
BU-13/16 Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 3.2.2016 
 
   
Vedtak Brukerutvalget godkjenner referatet. 
 Nytt brukerutvalg oppnevnes i styremøte 27.4.2016. 

Nåværende Brukerutvalg sitter frem til nye BU er oppnevnt.   
 

  
BU-14/16 Referatsaker 
  Det ble referert fra følgende saker: 
   

1. Referat fra Sykehusapoteket Nord 30.11.2016 
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN 26.1.2016  
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN 23.2.2016 
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN 8.3.2016 
5. Referat fra møte i Ungdomsrådet UNN 4.2.2016  
6. Møtereferat fra møte i Regionalt Brukerutvalg 17.3.2016 
7. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 14.3.2016 
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8. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 12.4.2016 
9. Brev fra brystkreftforeningen 18.2.2016 «Etablering av 

Pusterom» - behandlet i styremøte UNN 29. – 30.3.2016 
 

   
Referatsakene tas til orientering med følgende kommentar: 

 
Kommentar til BU-sak 14/16 pkt. 1 Referat fra Sykehusapoteket Nord 
Sykehusapoteket ønsker å se på feil legemiddelbruk generelt.  
Brukerutvalget kommenterte at viktigheten av legemiddelsamstemming og 
epikrisetid må skjerpes.      
 
BU-sak 14/16 pkt. 3 Referat fra Kvalitetsutvalget (KU)  Avvik knyttet til 
pasientforløp for ortopediske ø-hjelpspasienter mellom UNN Narvik og UNN 
Harstad 
Klinikksjef ved Nevro, -ortopedi- og rehabiliteringsklinikken Bjørn-Yngvar 
Nordvåg møtte og redegjorde for status. UNN starter opp med protesekirurgi 
også i Narvik for å øke operasjonskapasiteten ved UNN.  Det er inngått avtale 
om ambulerende virksomhet med kirurg fra UNN Tromsø samt avtale med 
kirurger fra Sverige i en overgangsfase inntil UNN får egne kirurger på plass. 

 
BU-sak 14/16 pkt. 4 Referat fra Kvalitetsutvalget (KU) 8.3.2016 pkt. 11.16 LGG 
Brukerutvalget stilte spørsmål til kommentar om å bedre internkontrollen i 
foretaket. Brukerutvalgets leder så seg fornøyd med at dette ble nevnt i et så 
omfattende punkt i KU, og at saken ble også ble behandlet i styremøte. 
Kvalitetsavdelingen (KA) er i gang tiltak for forbedring.  

 
BU-sak 14/16 pkt. 4 Referat fra Kvalitetsutvalget (KU) 8.3.2016 pkt. 11.16 LGG  
Brukerutvalget stilte spørsmål ved kommentar om at KU ber klinikkene har 
oppfølging manglende svar i tilsynssaker som tema. Brukerutvalgets leder 
svarte at oppfølging av pasientklagesaker samt mindre grenser mellom 
Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) og KU er i prosess. 

 
BU-sak 14/16 pkt. 5 Ungdomsrådet i UNN 
Brukerutvalgets leder har stilt seg til rådighet for å hjelpe Ungdomsrådet, og 
vil invitere dem inn i Brukerutvalgets møter ved behov. 
 
BAU 14.3.2016  BAU-sak 13/16 Kommentar til Kvalitets- og 
virksomhetsrapport 
Brukerutvalget stilte spørsmål ved kommentar fra BAU om at  de ikke er 
fornøyd med at UNN ikke bruker meldte hendelser i systematisk 
forbedringsoverføring. Brukerutvalgets leder redegjorde for bakgrunnen til at 
BAU ikke syntes det var tilfredsstillende at slike erfaringer ikke deles på tvers i 
læringsøyemed.  

 
BAU 14.3.2016 BAU-sak 14/16 Brukeropplæring 
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Helse Sørøst har utarbeidet en god pakke for brukeropplæring, og 
Brukerutvalget forslår at det purres på forespørsel om deling av denne pakken 
som et supplement til opplæringsarbeidet for det nye Brukerutvalget ved 
UNN. Sekretariatet etterlyser svar på tidligere henvendelse til Helse Sørøst. 
BAU følger opp saken i møte 18.5.2016. 
 
BAU 12.4.2016  BAU-sak 29/16 Bekymringsmelding til Pingvinen hotell 
Sekretariatet sender Brukerutvalget kopi av svarbrev fra Pingvinhotellet  

 
BU-sak  14/16 pkt. 9 Etablering av pusterom 
Brukerutvalget beslutter at saken følges opp i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 
18.5.2016  

  
  
BU-15/16        Direktørens time  

Viseadministrerende direktør Marit Lind møtte og gjennomgikk  aktuelle saker 
som skal til styrebehandling 27.4.2016, med hovedvekt på kvalitets- og 
virksomhetsrapporten. 

 
Vedtak Brukerutvalget tok informasjonen til orientering med følgende kommentarer: 

 
Brukerutvalget stilte spørsmål om hvordan UNN håndterer langtidsventende 
og fristbrudd.  
Viseadministrerende direktør svarte at UNN har stort fokus på og jobber aktivt 
for å redusere disse. Gode datasystemer gjør at UNN har god oversikt over 
status for fristbrudd.  
Brukerutvalget stilte spørsmål ved hvordan UNN følger den nye Pasient- og 
brukerrettighetsloven i forhold til de korte frister denne medfører sykehuset. 
Viseadministrerende direktør svarte at dette monitoreres og følges godt opp. 
Det forventes at operasjonskapasitet ikke lenger vil være et problem når nytt 
kull operasjonssykepleiere går ut sommer 2016. UNN håper da å unngå at 
pasienter settes på venteliste.  
Brukerutvalget stilte spørsmål ved om innføring av pakkeforløp forsinker 
behandling for andre pasienter.  
Viseadministrerende direktør svarte at UNN ikke ser tegn til dette foreløpig, 
men er svært oppmerksomme på denne problematikken. Innføring av nytt 
røntgensystem høsten 2016 vil medføre at pakkeforløpene må prioriteres i en 
kort periode. Blant annet vil operasjoner ved hoftebrudd nedprioriteres i 
Tromsø og i stedet sendes UNN Harstad og UNN Narvik.  
  
Epikrisetid. 
Brukerutvalget stilte spørsmål ved epikrisetid, og refererte til referat fra 
Kvalitetsutvalget datert 18.5.2013. Viseadministrerende direktør svarte at 
UNN ikke har klart målet. UNN vil ta i bruk verktøy for å forenkle 
skriveprosessen, og vil se på dokumentflyten for å finne ut hvor forsinkelsen 
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er. Talegjenkjenning er igjen et tema, og kostnadene ved dette undersøkes.  
BU kommenterer at forsinkelser i epikrisetid har ført til at pasienter ikke har 
fått korrekt medikamentbehandling, noe som medfører alvorlige 
konsekvenser for pasientene. 
Viseadministrerende direktør svarte at Legemiddelsamstemmingsprogrammet 
er svar på dette problemet. Programmet har avdekket at epikrisen blir en falsk 
trygghet dersom det ikke brukes til på å sikre at denne blir god nok.  
 
Fravær pga. syke barn 
Brukerutvalget stilte spørsmål ved hva fravær pga. syke barn har å si for 
pasientbehandling samt bemanningsplanlegging.  
Viseadministrerende direktør svarte at problemstillingen er behandles i 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Det er viktig å ta hensyns til denne type fravær 
ved bemanningsplanlegging i hver enkelt enhet i UNN. Direktøren er opptatt 
av at ledere aktivt bruker GAT ved bemanningsplanlegging.  
BU bemerket at det må tas hensyn til at ansatte med kronisk syke barn kan 
forventes et høyere fravær enn normalt.  
Brukerutvalget stilte spørsmål ved om UNN hadde merket seg fravær på 
spesielle dager, da dette erfaringsmessig kan avdekke fravær relatert til 
rusproblemer.  
Viseadministrerende direktør svarte at UNN også har fokus på AKAN-arbeid.  
 
Tillitsvalgt fra Yngre Legers Forenings artikkel i Nordlys 30.3.2016 - påstander 
om fryktkultur i UNN 
Brukerutvalget inviterte tillitsvalgte i Brukerutvalgsmøtet, men hun hadde 
ikke anledning til å møte. 
Viseadministrerende direktør svarte at UNN prøver å komme i dialog med  
legeforeningens tillitsvalgte for en tilbakemelding på hvilke konkrete saker det 
gjelder.  
 
Brukerutvalget viste til et konkret punkt i artikkelen som viste til at 
journalopplysninger er forsøkt endret for å forhindre avdekking av skjedd 
skade, og om det finnes kanaler for å avdekke slike hendelser.  
Viseadministrerende direktør svarte at hun ikke kjenner ikke til noen slike 
saker, men vil undersøke om dette kan skje. Kvalitetsavdelingen avdekker 
noen ganger feil ved svar i pasientsaker, men juks er ikke avdekket. 
UNN ønsker større fokus på meldekultur samt håndtering av avvik og 
klagesaker, og er opptatt av at alle involverte bør involveres i håndtering av 
meldte pasienthendelser. Løp for avvikshåndtering skal skisseres for å 
kartlegge hvordan de følges opp, men fokus på læring. 
 
Brukerutvalget mente at det er uheldig at leger går ut i media og skaper 
usikkerhet hos pasienter, og ønsker at det nye utvalget følger saken i det 
videre.  
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BU-16/16        Somatisk oppfølging ved rusbehandling 
Avdelingsleder Trine Olsen og kst. overlege Hege Kileng fra Medisinsk 
klinikk møtte og orienterte rundt somatisk oppfølging ved 
rusbehandling samt kriterier og retningslinjer for behandling av 
hepatitt C. 
 

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering 
   
BU-17/16 Pasient- og brukerombudet i Troms – årsmelding 2015 

Pasient- og brukerombud i Troms Odd Arvid Ryan, jurist og rådgiver Eli Åsgård 
og rådgiver Hege Pedersen fra Pasient- og brukerombudet i Troms 
presenterte årsmelding for 2015, og svarte på spørsmål fra Brukerutvalget 

Behandling 
Brukerutvalget støtter de anbefalinger som gis i årsmeldingens pkt. 2.3.  
 

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og ber nytt 
Brukerutvalg følge opp disse. 

 
  
BU-18/16      Pakkeforløp prostatakreft m.fl. 
   Klinikksjef Kirurgi-, kreft- og kvinneklinikken Arthur Revhaug møtte og  

presenterte Helsedirektoratets sentrale indikatorer for organspesifikke 
pakkeforløp. 

  
  Det vises til lenke fra Helsedirektoratet: 
      

https://statistikk.helsedirektoratet.no/HtmlViewer.ashx?Dd_Cont
entId=12e2a534-5bde-47c0-8d60-e6ae90f8d538 

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Brukerutvalget er 

fornøyd med det som ble fremlagt. 
 
 
BU-19/16-1  Brukerutvalgets årsrapport 2015 

Utkast til årsrapport var fremlagt Brukerutvalget for godkjenning  
 

Vedtak  Brukerutvalget godkjenner årsrapporten 
 

 
BU-19/16-2 Handlingsplan 2016 – 2018 

 Utkast til Brukerutvalgets handlingsplan 2016 – 2018 var fremlagt  
 Brukerutvalget for godkjenning 

 
Vedtak Brukerutvalget godkjenner handlingsplanen.  
 Handlingsplanen rulleres årlig.  
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BU-19/16-3  Oppdatering fra prosjekter/arbeidsgrupper 

 Fremlagt oversikt var oppdatert etter tilbakemeldinger fra brukerutvalgets  
 medlemmer  i forbindelse med utarbeiding av Årsrapport 2015.   
  
 Behandling 
 Brukermedlemmer som er med i tidsbegrensede prosjekter følger disse til de  
 avsluttes der dette er naturlig.  
 Oppnevning av nye medlemmer til andre og nye prosjekter/utvalg tas stilling  
 til når nye Brukerutvalget er på plass medio juni 2016.  

 
Vedtak Brukerutvalget tar orienteringen fra de ulike prosjekter/utvalg/møter til  
 orientering.  
 

 
BU-19/16-4 Nasjonal helse- og sykehusplan 
 Saken ble orientert om i sak 19/16-3.  
 
 
BU-20/16  Eventuelt 
  

1. Evaluering av hvordan det oppleves å være medlem i Brukerutvalget 
 Brukerutvalget hadde en uformell evaluering rundt temaet under  felles  
 middag 19.4.2016. 

 
2. Epikrise i papirform til pasienter samt epikrisetid 

 Brukerutvalget er særdeles opptatt av denne problematikken, og  overfører  
 agendaen til det nye sykehusstyre og nye Brukerutvalget i sin helhet.  

 
3. Brukerdeltakelse i LEAN-prosess ved intensivavdelingen UNN 

Valgte brukerrepresentant har ikke vært innkalt i møter, og stilte spørsmål 
ved dette. Administrasjonssjefen undersøkte saken. Avdelingen svarte ut at 
de valgte en annen pasientrepresentant, men beklageligvis ble ikke 
brukerrepresentanten informert om dette.  

 
4. Deltakelse i forskningsprosjekter 

Brukermedlem stilte spørsmål om deltakelse i prosjekter. 
Brukerutvalgets leder svarte at Brukerutvalgets arbeidsutvalg har 
oppfordret klinisk forskningsavdeling å være spesifikke på brukerrelevans 
når Brukerutvalget forespørres. Utnevnelse til aktuelle utvalg videreføres  
nye Brukerutvalget når dette er på plass medio juni 2016. 

  
 
Cathrin Carlyle (sign)      Heidi Robertsen (sign.) 
Leder        sekretær   
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Kopi til: 
- Direktør Tor Ingebrigtsen, UNN 
- Helse Nord v/Arnborg Ramsvik, Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø 
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 
- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 
- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 
- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 
- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 
- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 
- Klinisk etikkomite UNN v/Finn Sørensen 
- Lærings- og mestringssenteret, UNN 
- Styret ved UNN HF - som orienteringssak 
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STYRINGSGRUPPEMØTE
Mine pasientreiser

Grev Wedel
6. april 2016

kl. 12.30 – 13.30
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Agenda 

2

Tema Sakstype

26/01 – Godkjenning av referat Beslutningssak

26/02 – Muntlig orientering ang. saker behandlet i AD-møte Orienteringssak

26/03 – Statusrapport pr. 15. mars 2016 Beslutningssak

26/04  – Revidert prosjektdirektiv Mine pasientreiser Beslutningssak

26/05  – Kvalitet i vedtak (kontrollstrategi) Temasak
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Sak 26/01 – Godkjenning av referat

Sak 26/01 - Forslag til vedtak:

1. Styringsgruppen godkjenner referatet fra styringsgruppemøtet 08.01.2016.
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Agenda 

4

Tema Sakstype

26/01 – Godkjenning av referat Beslutningssak

26/02 – Muntlig orientering ang. saker behandlet i AD-møte Orienteringssak

26/03 – Statusrapport pr. 15. mars 2016 Beslutningssak

26/04  – Revidert prosjektdirektiv Mine pasientreiser Beslutningssak

26/05  – Kvalitet i vedtak (kontrollstrategi) Temasak
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Agenda 

5

Tema Sakstype

26/01 – Godkjenning av referat Beslutningssak

26/02 – Muntlig orientering ang. saker behandlet i AD-møte Orienteringssak

26/03 – Statusrapport pr. 15. mars 2016 Beslutningssak

26/04  – Revidert prosjektdirektiv Mine pasientreiser Beslutningssak

26/05  – Kvalitet i vedtak (kontrollstrategi) Temasak
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Overordnet status mot milepæl 3

Prosjektet styrer nå etter følgende milepælsplan godkjent i AD-møtet 14.03. 2016:
 

Nr. Milepæl 
Opprinnelig 

dato * Ny dato ** Status 
0 Når gjennomføringsfasen er startet 1.01.2015 1.01.2015  

MP1 Når regelverksproposisjonen er lagt frem 27.03.2015 27.03.2015  
MP2 Når regelverksendring er vedtatt 30.06.2015 30.06.2015  
MP3 Når utvikling er avsluttet og ny løsning er klar for test 15.09.2015 1.04.2016  
MP4 Når risikovurdering knyttet til oppstart 1.10 er gjennomført  1.05.2016  
MP5 Når ny løsning er ferdig testet og klar for prototypetesting  1.06.2016  
MP6 Når teknisk løsning er ferdig testet og klar for 

produksjonssetting 
15.12.2015 16.09.2016  

MP7 Når opplæring er gjennomført 1.12.2015 30.9.2016  
MP8 Når ny løsning er fullt implementert 1.01.2016 1.10.2016  
MP9 Når prosjektrapport er godkjent og prosjektet er overlevert 

til linjen 
31.03.2016 31.12.2016  

 
*) Opprinnelig dato iht. prosjektdirektiv 
**) Ny dato etter replanlegging av prosjektet, jf. styringsgruppemøte 8.01.16 og AD-møte 14.03.16 
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Status delprosjekt 1 Teknologi og utvikling

Rapportering pr. uke 9 i 2016 er på bakgrunn av revidert plan, med følgende overordnede 
milepæler:

# Hovedmilepæl, DP1* Dato Status

MP1 Systemutvikling "Mine pasientreiser" på helsenorge.no" er ferdig 01.04.2016

MP2 Systemutvikling PRO3.0 er ferdig 01.04.2016

MP3 Systemutvikling PRIMO er ferdig 01.04.2016

MP4 Miljøutvikling, Norsk Helsenett er ferdig 20.05.2016

MP5 Sprinttest/ funksjonstest ende-til-ende er gjennomført 01.04.2016

MP6 Systemintegrasjonstest er gjennomført 29.04.2016

MP7 Akseptansetest er gjennomført og ny teknisk løsning er klar for prototypetesting 31.05.2016
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Systemutvikling av ny teknisk løsning er i en sluttfase, og 
ferdigstilt for funksjonalitet med avhengigheter på tvers av 
delkomponenter

Status ny teknisk løsning:
• Alle komponenter og tjenester i ny teknisk løsning er etablert og integrert.
• Funksjonalitet med avhengigheter på tvers av delsystemer er ferdig utviklet med mindre 

unntak.
• Systemintern utvikling med liten påvirking på integrasjon i sluttfase. 
• Tekniske miljøer er under etablering, og ihht milepælsplan.
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DP1 startet systemintegrasjonstest 05.04.16 for ny teknisk 
løsning

Kriterier for oppstart av systemintegrasjonstest av ny teknisk løsning med status:

‘

Hovedhensikt med systemintegrasjonstest er:
• Sikre at samspillet mellom systemer fungerer som spesifisert
• Test av hele verdikjeden
• Ferdigstille QA og PROD-miljøer
• Rette feil og klargjøre for prototypetest

Kriterier Status 05.04.16

Registre og grensesnitt: 
Systemer, komponenter, tjenester og miljøer er etablert og integrert

Krav og regler:
Informasjonsflyt mellom systemer, komponenter og tjenester er ihht
spesifikasjoner

Identifiserte feil:
Ingen registrerte A og B1 med stor påvirkning på integrasjon

TESTET OK

TESTET OK

TESTET OK*

Fokus i DP1 vil fremover være fokusert på testing og klargjøring til prototypetest

* SI-test startes med 1 B1 feil i PRIMO. Feil er identifisert og avventer løsning fra softwareleverandør. Alternativ løsning er mulig.
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Risikovurdering pr. medio mars

• Tid: Fremdriften på 
teknologiutviklingen har vært god i 
Q1-2016. Risikoen knyttet til nye avvik 
på fremdrift for teknisk utvikling fram 
til prototypetesting har moderat 
sannsynlighet

• Kostnad: Risikoen for økte 
utviklingskostnader vurderes å ha 
moderat sannsynlighet

• Kvalitet: Risikoen for at man ikke får 
en løsning for prioriterte brukere på 
Helsenorge.no- løsning til 1.oktober 
er tatt ned gjennom prosess med 
prioritering av søkergrupper og 
funksjonalitet. Det er gjennomført en 
ny brukertest i mars som følges opp i 
prototypetestfasen
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Ekstern informasjon 

Mange berøres av nytt regelverk og 
ny løsning

Pasienter og pårørende
– Brukerorganisasjoner
– Brukerpanelet

Behandlere og helsepersonell
– Helseforetak
– Behandlerorganisasjoner

Resultater av prototypetest vil bli 
brukt til å utvikle  målrettet 
informasjon gjennom rett kanal

•Det er opprettet egen 
informasjonsside om prosjektet på 
pasientreiser.no
•Innhold til infoskjermer og FAQ er 
under utarbeidelse
•Innhold til  pasientenes vedtaksbrev 
utarbeides
•Trykt informasjonsmateriell 
utarbeides
•Nytt  reiseregningsskjema på papir 
utvikles
•Markeds- og lanseringsplan legges i 
samarbeid med PRK og helsenorge.no
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Informasjon om ny løsning på pasientreiser.no
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Brukerstøtte

De fire regionale kontorene og 800-
helse skal jobbe sammen for å finne 
de beste løsningene

• Forankring i brukerpanelet
• Modell for brukerstøtte skal være 

klar til prototypetest og testes i 
perioden

• Prinsipper for brukerstøtte 
presenteres i styringsgruppen 7. 
mai 

Våren 2016
• Grensesnitt mellom 800-helse og 

05515 avklares
• Grensesnitt mot RMR kontorer 

avklares 
• Forslag til kanalvalg videreutvikles
• Behovet for felles servicedesk 

vurderes
• Etablere et system for logging og 

tilbakemelding i prototypetest
• Forslag til måleparametere 

utvikles
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Opplæring

•Utkast til opplæringsplan er 
klar og forankres hos PRK-
lederne
•Nye e-læringskurs er i 
sluttfasen
•Fysisk opplæring på alle 
kontorene i september
•Opplæring tilbys i 
system/prosess, regelverk og 
brukerstøtte

Region Kontor Instruktør Dato - Regelverk Instruktør Nye arbeidsprosesser 
og PRO 3.0 (inkl. 
praktisk regelverk)

Brukerstøtte 
RUR

Sør-Øst Moelv Knut-Eldar 31.08 Abbas, Jeanette og 
Knut-Eldar

01.09

Innlandet Knut-Eldar 30.08
Lørenskog Kristoffer 18.08
Drammen Kristoffer 17.08
Lillesand Gyri 01.09
Fredrikstad Gyri 30.08
Skien Gyri 23.08

Vest Førde Knut-Eldar 23.08 Abbas, Jeanette og 
Knut-Eldar

24.08

Berge Knut-Eldar 22.08
Haugesund Knut-Eldar 17.08
Stavanger Knut-Eldar 16.08

Midt Orkdal Gyri 16.08 Abbas, Jeanette og 
Gyri

Dato/sted avhenger av 
organisering

Levanger Gyri 17.08
Ålesund Gyri 18.08

Nord Tromsø Kristoffer 24.08
Mosjøen Kristoffer 25.08 Abbas, Jeanette og 

Kristoffer
26.08

Gravdal Kristoffer 30.08
Hammerfest Kristoffer 31.08
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Status økonomi

• Prototypefasen starter 1.juni og er avgjørende for å sette ny løsning i 
produksjon med en akseptabel helhetlig risiko.

• Finansiering av bistand fra Direktoratet for e-helse i prototypetestfasen har en 
budsjettramme på 3,4 MNOK. Pasientreiser ANS vil i tråd med AD-sak 14.mars 
finansiere prototypefasen for PRO/PRIMO gjennom eget budsjett

Kostnadene er pr 29.februar i tråd med budsjett

• Rapporteringen er basert på budsjett godkjent av AD-møtet den 14.03. 2016. 
• Revidert budsjett godkjent i AD-møtet legges frem for styret i Pasientreiser ANS 

i styremøte 20.04.2016 for godkjenning. 
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Sak 26/03 – Statusrapport per 15. mars

Sak 26/03 - Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar statusrapport per 15. mars 2016 til etterretning.

1616
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Agenda 

17

Tema Sakstype

26/01 – Godkjenning av referat Beslutningssak

26/02 – Muntlig orientering ang. saker behandlet i AD-møte Orienteringssak

26/03 – Statusrapport pr. 15. mars 2016 Beslutningssak

26/04  – Revidert prosjektdirektiv Mine pasientreiser Beslutningssak

26/05  – Kvalitet i vedtak (kontrollstrategi) Temasak
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De viktigste endringene i revidert direktiv
Side 13 Side 15

Side 19

Vedlegg 2 Risikoanalyse (risikoanalyse pr. 11.11.14) er tatt ut            For øvrig kun mindre, tekstlige oppdateringer 
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Prosess revidert direktiv

Dato Aktivitet
16.10.2015 Styringsgruppen vedtok nytt oppstartstidspunkt og utrullingsstrategi med 

tilhørende økonomiske konsekvenser 

02.11.2015 Notat til HOD om utfordringer med fremdrift teknologiutvikling 

23.11.2015 Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, orientering om status og risiko 

08.01.2016 Styringsgruppen godkjente nytt oppstartstidspunkt og utrullingsstrategi med 
tilhørende økonomiske konsekvenser 

08.01.2016 Styret i Pasientreiser ANS behandlet sak om ny plan og videre premisser, og 
besluttet å fremme sak til AD-møtet for godkjenning av revidert direktiv 

25.01.2016 AD-møtet behandlet sak vedr. endret fremdriftsplan og utvidet budsjett 

15.02.2016 Møte med Direktoratet for e-helse og styringsgruppens leder for ytterligere 
avklaringer vedr. sak til AD-møtet 

26.02.2016 Styret i Pasientreiser godkjente utkast til sak til AD-møtet vedr. revidert budsjett 
og ny fremdriftsplan 

14.03.2016 AD-møtet behandlet og godkjente revidert budsjett og ny fremdriftsplan for 
prosjektet 
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Sak 26/04 – Revidert prosjektdirektiv Mine 
pasientreiser

Sak 26/04 - Forslag til vedtak:

Styringsgruppen godkjenner revidert prosjektdirektiv.

2020
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Agenda 

21

Tema Sakstype

26/01 – Godkjenning av referat Beslutningssak

26/02 – Muntlig orientering ang. saker behandlet i AD-møte Orienteringssak

26/03 – Statusrapport pr. 15. mars 2016 Beslutningssak

26/04  – Revidert prosjektdirektiv Mine pasientreiser Beslutningssak

26/05  – Kvalitet i vedtak (kontrollstrategi) Temasak
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Prosess

Forankring av leveranse
Prinsipper, krav og 
overordnet risiko

•Prosjektgruppen (mai 
2015)

•Referansegruppen (juni 
2015)

•Styringsgruppen 
(juni 2015)

Risiko i arbeidsprosess

•Prosjekt- og 
referansegruppen 
gjennom dialogmøter og 
utsendelse for innspill 
(okt-nov 2015)

Risikovurdering, 
suksesskriterier og 
prinsipper rundt forvaltning

•Prosjekt- og 
referansegruppemøte
(feb 2016) 

•Styringsgruppen 
(apr 2016)

Kontrollaktiviteter

•Utarbeidet i prosjektet 
og skal forankres med de 
4 regionale enhetene 
frem mot sommeren 
2016
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Føringer for intern kontroll i offentlig sektor

• Kontrollstrategi i tråd med offentlige føringer
• Etablerte rammeverk sikrer måloppnåelse
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Pasientreiseforskriften med forarbeider

Forslag til ny pasientreiseforskrift §26 – dokumentasjon og kontroll
• Kontrollere i rimelig grad
• Kost / nytte

Høringsnotat  – Forenkling av regelverk for dekning av pasienters reiseutgifter 
(pasienttransport) punkt 7.6.2
• Kontrollregime basert på risikovurdering

• Registerbaserte kontroller
• Logiske og automatiserte kontroller
• Stikkprøvekontroll vil kunne veie opp for registre

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen
• Et tillitsbasert system med færre dokumentasjonskrav
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Overordnede prinsipper for kontrollstrategi

• Enhetlig kontrollstrategi - må dekke hele prosessen

• Tillitsbasert (stole på pasient)

• Risikobasert tilnærming

• Automatiserte kontroller (fjerner feilkilder og behov for skjønn)

• Effektive kontroller tidlig i prosessen (fjerne risiko så tidlig som mulig) 

• Preventive kontroller som virkemiddel

• Omfang basert på kost-/nytte vurdering
• Vesentlighet ift f.eks. beløpsgrense

• Stikkprøver basert på risikovurdering

•Erfaringsbasert læring og utvikling

25
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Hva er internkontroll?

Internt miljø
• Kultur og holdninger
• Integritet og etiske verdier
• Ansvar, roller og myndighet
• Kompetanse

Risikostyring
• Etablere målsetninger
• Identifisere og vurdere risiko

Kontrollaktivitet
• Risikobasert stikkprøvekontroll
• Automatisert
• Tidlig i prosessen (kun én gang)
• Nødvendig kvalitet i registrene 
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Suksesskriterier for kontrollstrategi 

Viktige suksesskriterier for en vellykket kontrollstrategi inkluderer:

• Tydelig eierskap, med klare roller, ansvar og myndighet
• Enhetlig etterlevelse
• Systematisk oppfølging og kontinuerlig forbedring gjennom revisjon
• Konfidensialitet
• En integrert del av virksomheten, internkontroll og arbeidsprosesser
• Tett kobling mellom teknologiutvikling og kontrollstrategi
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Oppbygging av kontrollstrategi 

Kontrollaktiviteter

Risikovurdering

Kontrollstrategi

Kontrollstrategien er tenkt oppbygd i tre nivåer

1) Den overordnede strategien
2) Risikovurdering av arbeidsprosesser i ny løsning 
3) Konkrete kontrollaktiviteter, som adresserer identifiserte risikoer

28
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Generell risiko

Oppmøteregister Identitetskontroll Lav risikoOftest begrensede 
enkeltbeløp

29
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Viktige risikoelementer

6

2
5

1

3

7

4

8

# Risikonavn S K

3
Bruker registrere bevisst feil (legger ved 
falsk dokumentasjon/registrerer feil 
opplysninger)

3 3

10 System håndterer ikke nytt lovverk 
riktig/oppdateringer i lovverk 2 4

2 Bruker søker på vegne av feil person 
(skriver inn feil personnr) 3 2

4
Sak blir liggende for lenge (sendes ikke 
videre til saksbehandling etter treff i 
registere/etter gitt tid) 

3 2

5 Sak får ikke treff i oppregister 3 2

1 Bruker legger bevisst inn feil ved 
registrering (laster opp feil dokumentasjon) 2 3

6 Systemet gir feil beregning av distanse 1 5

7 Systemet gir feil beregning av egenandel 1 5

8 Systemet gir feil beregning av 
tilleggsutgifter 1 5

9 Systemet gir feil beregning av 
utbetalingsbeløp 1 5

9

10

30
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Forenklet illustrasjon av kontroller i ny 
løsning

VedtakMaskinell behandling og 
kontroll

- Oppmøte
- Ettersendt 
dokumentasjon

Manuell 
kontroll

Manuell 
behandling

Venterommet

Møte i Regionalt brukerutvalg 
18. mai 2016 - saksdokumenter

side 187



Forvaltning av kontrollstrategi

• Revisjon og helhetlig oppfølging
• årshjul
• løpende rapportering og analyser

• Kontrollstrategien holdes oppdatert i 
henhold til omgivelser og formålet med 
strategien i seg selv

• Kontrollstrategien vil påvirkes av
• teknisk utvikling 
• avviks- og hendelsesrapportering fra brukerstøtte 

og dialog med brukere
• endringer i forskrifter og regelverk

32
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Pasientreiser ANS

Ansvar og roller

Automatisk behandling 
(84 %)

Manuell kontroll 
(13 %)

Manuell 
behandling 

(3 %)

Saksbehandling

Forvaltning kontrollstrategi

Styret Pasientreiser 
ANS

Øverste 
beslutningsmyndighet

Regionale enheter
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Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 

Styringsgruppe 
Møtedato 
Møtested 
Tid 
Møteleder 
Referent 
Referatdato 

Mine pasientreiser 
06.04.2016 
Grev Wedel/telefon 
12.30-13.30 
Steinar Marthinsen 
Vibeke H. Jørgensen 
06.04.2016 

Følgende deltok: 

Til stede fra styringsgruppen: 
Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF (leder)  
Per Karlsen, Helse Vest RHF 
Tove Skjelvik, Helse Nord RHF  
Reidun Martine Rømo, Helse Midt-Norge RHF  
Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF (tlf) 
Hilde Lyngstad, Helsedirektoratet (tlf) 
Stian Larsen, Pasientreiser ANS  
Werner Johansen, Helse Nord RHF (regionalt brukerutvalg) 
Grete Müller, Helse Vest RHF (regionalt brukerutvalg)  
Hilde Cathrine Espeland, Helse Vest RHF (konserntillitsvalgt)(tlf) 
 
Forfall: 
Steinar Mathisen, Helsedirektoratet 
Kari Marie Sandnes, Helse Nord RHF (konserntillitsvalgt) 
Stian Larsen, Pasientreiser ANS 
Gunn Høvik, Pasientreiser ANS  
 
Fra prosjektet:  
Øystein Næss, Pasientreiser ANS (prosjektleder)  
Kjetil Dahl, Pasientreiser ANS 
Elisabeth Gylder Vingereid, Pasientreiser ANS 
Hilde Holt, Pasientreiser ANS 
Marit Kobro, Pasientreiser, ANS 
Vibeke H. Jørgensen, Pasientreiser ANS (referent)  

 

 
Innkalling og saksliste ble godkjent  
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt 

 
Sak 26/01 Godkjenning av referat 

 
Referatet fra styringsgruppemøtet 08.01.2016 fremlegges. 
 
Styringsgruppens enstemmige vedtak:  
 
Styringsgruppen godkjenner referatet fra styringsgruppemøtet 08.01.2016. 
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Sak 26/02 Muntlig orientering ang. saker behandlet i AD-møte 
 
Steinar Marthinsen orienterte om at det har vært en uavklart situasjon knyttet til finansieringen av 
ferdigstillelse av prosjektet. Det ble fremmet en sak i AD-møte angående dette, som førte til at det 
ble avholdt avklarende møter mellom prosjektet og Direktoratet for e-helse. Etter en samlet 
vurdering fra begge parter, ble det fremmet en ny sak til AD-møte om sluttfinansiering av 
prosjektet ut 2016. Det er nå enighet om en omforent fremdriftsplan og finansering av E-helses 
ressursbidrag knyttet prototypetestperioden. Det er også etablert en dialog mellom Direktoratet 
for e-helse og adm.dir i Pasientreiser ANS, slik at nødvendige kanaler er på plass med tanke på 
løpende avklaringer. 

Steinar Marthinsen orienterte også om at det skal avtales et nytt statusmøte med Helse- og 
omsorgsdepartementet, hvor blant annet oppstartstidspunkt for nytt regelverk og  
selvbetjeningsløsningen vil være tema. 
 

Sak 26/03 Statusrapport per 15. mars 2015 
 

Denne saken redegjør for prosjektaktiviteter, status og økonomi i prosjektet pr. 15. mars 2016.  

Utviklingen er nå inne i siste sprint, som avsluttes i løpet av mars. Samlet sett er fremdriften i 
utviklingsarbeidet i stor grad i rute pr. uke 9 i 2016. Det vurderes som sannsynlig at utviklingsløpet 
vil fullføres i tråd med plan til 1. april.   

Fremdriften på teknologiutviklingen har vært god i Q1-2016. Risikoen knyttet til nye avvik på 
fremdrift for teknisk utvikling fram til prototypetesting og for økte utviklingskostnader har 
moderat sannsynlighet. Risikoen for at man ikke får en løsning for prioriterte brukere på 
Helsenorge.no- løsning til 1.oktober er tatt ned gjennom en prosess der Pasientreiser ANS og 
Direktoratet for e-helse har prioritert søkergrupper og funksjonalitet til lansering. 

Ved lansering 01.10.2016 vil løsningen for elektronisk innsendelse av søknad på helsenorge.no 
dekke de mest vesentlige funksjonelle kravene til elektronisk innsending og saksbehandling av krav 
fra pasienter, ledsager som reiser sammen med pasient og foresatte. Det er i mars gjennomført en 
ny brukertest som vil bidra til viktig input til gjenværende prioritering av forbedringer.  

Rapporteringen er basert på budsjett godkjent av AD-møtet den 14.03. 2016. Revidert budsjett 
godkjent i AD-møtet legges frem for styret i Pasientreiser ANS i styremøte 20.04.2016 for 
godkjenning. Pasientreiser ANS vil i tråd med AD-sak 14.mars, finansiere prototypefasen for 
PRO/PRIMO gjennom eget budsjett 

Prosjektleder anbefaler at styringsgruppen tar redegjørelsen til etterretning.  

Styringsgruppens enstemmige vedtak:  
 

1. Styringsgruppen tar statusrapport pr. 15. mars 2016 til etterretning. 
2. Styringsgruppen ber om at det planlagte arbeidet knyttet til informasjon, brukerstøtte og 

opplæring presenteres ytterligere i neste styringsgruppemøte.   
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Sak 26/04 Revidert prosjektdirektiv Mine pasientreiser 
 
Som følge av tidligere rapporterte forsinkelser ble prosjektet re-planlagt i desember 2015, jf. sak 
25-03 i styringsgruppemøte 8.01.2016.  

Sak vedrørende revidert budsjett og ny fremdriftsplan ble lagt frem og godkjent i AD-møte 
14.03.2016. I denne saken ble det også opplyst at prosjektdirektivet vil bli oppdatert i tråd med AD-
møtets behandling. 

Basert på sakens redegjørelse, anbefales det at styringsgruppen godkjenner revidert 
prosjektdirektiv. 
 
Styringsgruppens enstemmige vedtak:  
 
Styringsgruppen godkjenner revidert prosjektdirektiv. 
 
 

Sak 26/05 Temasak: Kvalitet i vedtak (kontrollstrategi)  
 
Utarbeidelse og implementering av kontrollstrategi er en leveranse i prosjektet.  

Elisabeth Gylder Vingereid gjennomgikk presentasjonen knyttet til temasaken om 
kontrollstrategi. Presentasjonen legges ved referatet. 

Styringsgruppen kom med gode innspill som tas med i det videre arbeidet med 
kontrollstrategien. Styringsgruppen ba om at det overordnede dokumentet for 
kontrollstrategien legges fram i neste møte. 
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Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS 
 
Styre Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

Møtedato 06.04.16 

Møtested 
Tid: 

Helse Sør-Østs møtesenter, Grev Wedels plass 5, Oslo 
Kl 09.30-11.45 

Møteleder Steinar Marthinsen 

Referent Eirik Andersen 

Referatdato 06.04.16 
 
Følgende medlemmer deltok:  
Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF 
Per Karlsen, nestleder, Helse Vest RHF 
Tove Skjelvik , Helse Nord RHF 

 

Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF  
Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF 
Ernst Køhler, (vara for Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser 
ANS) 
  
Andre 

 
 
 
 
 

Revisor Terje Kjær 
Fra regionale brukerutvalg deltok: 
Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest 
Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord 
 
Forfall: Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS 
                Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS 
 
Fra internrevisjonen: 
Revisjonsdirektør Tove Kolbeinsen, Helse Sør-Øst RHF 
 
Fra administrasjonen deltok: 
Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS 
Øystein Næss, ass.direktør, Pasientreiser ANS 
Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS 

(til kl 10.25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
To saker ble innmeldt til eventuelt 
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Saker som ble behandlet: 
 

Sak 16-2016:  Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.01.16 og 26.06.16 
 
Protokoll fra styremøtene 28.01.16 og 26.02.16 fremlegges. 

 
Styrets enstemmige vedtak  
Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 28.01.16 og styremøtet 26.02.16. 
 
 
 
Sak 17-2016:  Årsberetning og regnskap 2015 
 
Regnskap for 2015 er avlagt i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk og administrerende 
direktør inviterer styret til å godkjenne vedlagte årsberetning og regnskap 2015. 

 
Styrets enstemmige vedtak  
1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2015. 
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å justere årsberetningen 

mht omtale av disponering av overskudd til IKT-finansiering og 
bemanningsbehov i selskapet etter implementering av Mine pasientreiser. 

 
 

 
Sak 18-2016:  Virksomhetsrapportering pr 29. februar 2016 
Rapporteringen for januar og februar viser gode resultater på selskapets leveranser, samtidig som det er 
høy aktivitet i prosjektporteføljen.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 29.februar 2016 til 
etterretning. 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar virksomhetsrapporteringen per 29. februar 2016 til etterretning. 
 
 
 

Sak 19-2016:  Overtakelse av finansiering og systemeierskap knyttet til Sonic 
Som en følge av AD-møtesak 12-2016 er finansieringsansvar og systemeieransvar knyttet til Sonic flyttet 
fra de regionale helseforetakene til Pasientreiser ANS. Endringen betyr at det vil være behov for utvidelse 
av budsjettrammen gjennom revidert budsjett for 2016. Forslag til revidert budsjett fremmes for styret 
20.04.16. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret på denne bakgrunn tar til etterretning at Pasientreiser ANS 
overtar finansieringsansvaret og systemeierskapet for løsningen ettersom pasientreiseområdet er eneste 
bruker av programvaren. 

        Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar til etterretning at finansieringsansvaret og systemeierskapet for 

mellomvaren Sonic overføres til Pasientreiser ANS i tråd med AD-møtesak 12-2016. 

2. Styret ber om at budsjettmessige endringer innarbeides i sak om revidert budsjett 
2016 med fremlegging i styremøtet 20.04.16 
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Sak 20-2016:  Oppdragsdokument 2016 Pasientreiser ANS 
 
I tillegg til lover, forskrifter, selskapsavtale mv. styres Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 
gjennom virkemidler forvaltet av de fire regionale helseforetakene som selskapets eiere. I 
oppdragsdokumentet for 2016 stiller eierne bl.a. krav til ivaretakelse av ”sørge for”-ansvaret innenfor 
pasientreiseområdet og klargjør tildelingen av midler og ressursgrunnlag. 
 
Saken legges frem for styret for å gjøre styret kjent med oppdraget fra eierne, hvordan administrerende 
direktør vil følge dette opp og hvordan rapportering vil skje.  
 
Oppdragsdokumentet overlevert fra eier i selskapsmøte 08.02.16 følger som vedlegg til denne saken. Det 
legges til grunn at oppfølging av oppdragsdokumentet vis a vis styret vil skje som tidligere, dvs med en 
midtveisrapportering til styret i septembermøtet før endelig tilbakemelding skjer gjennom Årlig melding 
for 2016. 
 
De samlede tiltak som gjennomføres i forhold til oppfølging av styrende dokumenter er en del av 
internkontrollsystemet som selskapet har etablert for å ivareta god virksomhetsstyring.  
 
Med henvisning til ovenstående anbefaler administrerende direktør at styret tar oppdragsdokumentet 
for 2016 for Pasientreiser ANS til etterretning. 

        Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar oppdragsdokument 2016 for Pasientreiser ANS til etterretning. 

 
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære 

rapporteringen som beskrevet i saken samt gjennom årlig melding.    
 
 
 

Sak 21-2016:  Status, Mine pasientreiser   
 
 
Saken ble trukket. 
 
 
 

Sak 22-2016:  Arkitekturprinsipper Pasientreiser ANS  
Strategiplanen for 2012-2014 inneholdt et hovedmål om standardiserte løsninger og konsolidering av 
teknisk infrastruktur. Et at de identifiserte tiltakene for å oppnå dette var å etablere spesifikke 
arkitekturprinsipper for å sikre en god videreutvikling av teknologien. Vedlagte dokument 
“Arkitekturprinsipper for Pasientreiser ANS” dokumenterer de gjeldende arkitekturprinsipper som er 
utarbeidet for å være førende for selskapet og utgjør leveransen fra dette tiltaket.  

 
Prinsippene utgjør et verktøy for styring av videre utvikling av selskapets ikt-systemer. Prinsippene vil i 
tillegg bidra til å sikre at løsninger som endres og etableres ikke avviker fra ønsket retning. Videre bidrar 
prinsippene til å sikre en plattform og arkitektur som er tilgjengelig, sikker, basert på åpne standarder, 
fleksibel, har god brukskvalitet og ivaretar behovet for test. Det er derfor ønskelig å definere 
arkitekturprinsippene som et styrende dokument for selskapet. 

 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar vedlagte dokument “Arkitekturprinsipper for 
Pasientreiser ANS” til etterretning. 

Styrets enstemmige vedtak: 
 
       Styret tar vedlagte dokument “Arkitekturprinsipper for Pasientreiser ANS” basert på      
       overordnede prinsipper fra DIFI samt spesifikke prinsipper fra Nasjonal IKT til etterretning. 
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Sak 23-2016:  RHF-enes arbeid med økonomisk langtidsplan 2017-2020. Innspill 
fra Pasientreiser ANS 

Selskapet har i tråd med oppdragsdokumentet for 2016 utarbeidet innspill til økonomisk langtidsplan for 
perioden 2017-2020 som grunnlag for de regionale helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan 
og budsjett.  
I økonomisk langtidsplan for 2017-2020 er lagt til grunn fokus på effektiv drift og tilrettelegging for å 
kunne realisere gevinstene i prosjektporteføljen. Prosjektporteføljen gir et press på organisasjonen i 2016 
og 2017, og økonomisk langtidsplan forsøker å ivareta og tilrettelegge for dette på en nøktern måte. For 
perioden 2018-2020 er det tatt høyde for økte drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av nye og mer 
komplekse systemer, samt økte avskrivninger som disse investeringene gir. Administrerende direktør 
anbefaler at vedlagte forslag til økonomisk langtidsplan for Pasientreiser ANS sendes de regionale 
helseforetakene. 

        Styrets enstemmige vedtak: 
 

1. Styret vedtar Økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020justert for 
innspill gitt i møtet.   

2. Saken sendes de regionale helseforetakene v/eierstyringsgruppen. 
 
 
 

Sak 24-2016:  Status for gjennomføring av tidligere behandlede styresaker 
  

Administrerende direktør inviterer styret til å ta den fremlagte oversikten over status og 
oppfølging av styrevedtak t.o.m. februar 2016 til orientering. 

 
 
        Styrets enstemmige vedtak: 
              
       Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m.    
       26.02.2016 til orientering. 
 
 
      

Sak 25-2016:  Årsplan styresaker 
 
I denne saken fremlegges justert årsplan for styresaker til orientering. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar årsplan for styresaker til orientering. 
2. Styret ber om at det til styremøtet 20.04.16 legges frem sak med redegjørelse for 

spørsmål reist i møtet om organisatoriske forhold relatert til implementering av 
Mine pasientreiser. 

 
 

Administrerende direktørs orientering 
 
Administrerende direktør orienterte om gjennomført beredskapsøvelse i Pasientreiser ANS. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering. 
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Eventuelt:  Godkjenning av innkalling til selskapsmøte 25.04.16. 
 
Styret inviteres til å godkjenne innkalling til selskapsmøte i Helseforetakene senter for    
pasientreiser  ANS. 
 
Styrets enstemmige vedtak  
Styret godkjenner fremlagt innkalling til selskapsmøte 25.04.2016. 

 
 
  

Eventuelt:  Åpningstider ved pasientreisekontorene i helgene 
 
 
     Brukerobservatør Werner Johansen stilte spørsmål om det vil være mulig å få til åpningstider     
     ved pasientreisekontorene utenom dagens åpningstider.  
 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Spørsmålet sendes Samarbeidsforum til vurdering. 

 
 

  
________________     ________________ 
Per Karlsen      Stian Larsen 
Nestleder      Styremedlem 
 
   
 
________________     ________________    
Reidun Rømo      Ernst Køhler 
Styremedlem      Styremedlem 
   
 
                                                     
     
________________     ________________    
Tove Skjelvik      Geir Kristoffersen 
Styremedlem      Styremedlem 
   
 
     
             
       
 
 ______________                       
Steinar Marthinsen 
Styreleder        ________________ 
                               Eirik Andersen 
                                                    Styresekretær  
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Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS 
 
Styre Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

Møtedato 20.04.16 

Møtested 
Tid: 

Thon Hotell Opera, Oslo 
Kl 09.30-13.00 

Møteleder Steinar Marthinsen 

Referent Eirik Andersen 

Referatdato 20.04.16 
 
Følgende medlemmer deltok:  
Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF 
Per Karlsen, nestleder, Helse Vest RHF 
Tove Skjelvik , Helse Nord RHF 

 

Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF  
Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF 
Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS 
Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS 
  
 

 
 
 
 
 

Fra regionale brukerutvalg deltok: 
Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest 
Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord 
 
  
 
Fra internrevisjonen: 
Revisjonsdirektør Tove Kolbeinsen, Helse Sør-Øst RHF 
 
Fra administrasjonen deltok: 
Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS 
Øystein Næss, ass.direktør, Pasientreiser ANS 
Hilde Holt, fagsjef, Pasientreiser ANS 
Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt 
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Saker som ble behandlet: 
 

Sak 26-2016:  Godkjenning av protokoll fra styremøtet 06.04.16 
 
Protokoll fra styremøtet 06.04.16 fremlegges. 

 
Styrets enstemmige vedtak  
Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 06.04.16. 
 
 
 
Sak 27-2016:  Virksomhetsrapportering pr 31. mars 2016 
Rapporteringen for mars viser gode resultater på selskapets leveranser, samtidig som det er 
høy aktivitet i prosjektporteføljen.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. mars 2016 
til etterretning. 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. mars 2016 til etterretning. 
 
 
 

Sak 28-2016:  Halvårlig risikovurdering, Pasientreiser ANS pr april 2016 
Styret har tidligere vedtatt at det skal gjennomføres to helhetlige risikovurderinger per år i 
Pasientreiser ANS. Siste risikovurdering ble behandlet i styret 21.10.15 (sak 53-2015).  I tråd 
med nevnte vedtak er det gjennomført en risikovurdering for selskapet per april 2016. 
Iverksatte tiltak har hatt god effekt på måloppnåelsen og har medført et redusert risikonivå. 
Per april 2016 er det anført åtte punkter i gul sone. 
 
Det har blitt gjennomført et omfattende kartleggings- og forbedringsarbeid av 
informasjonssikkerhet knyttet til systemene Nissy, Pro og Radar våren 2016. Dette har gjort det 
mulig å detaljere risikonivået og ytterlige målrette oppfølgingen av arbeidet med 
informasjonssikkerhet i selskapet. 
 
Det er utarbeidet en egen tiltaksliste i tilknytning til risikovurderingen. Det vurderes at anførte 
tiltak vil bidra til å redusere risikobildet. Tiltakene vil bli fulgt opp suksessivt fremover. Ny 
risikovurdering vil legges frem for styret høsten 2016.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreliggende risikovurdering til etterretning.  

 

        Styrets enstemmige vedtak: 
 

1. Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning. 
 

2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og forutsetter 
systematisk oppfølging av disse tiltakene. 
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Sak 29-2016:  Revidert budsjett 2016 Pasientreiser ANS 
Det legges frem et budsjett på med en inntektsramme på 171,25 MNOK  i tråd med tildelt 
finansiering gitt i oppdragsdokumentet for 2016, en økning på 59 MNOK siden forrige budsjett. 
I økningen inngår finansiering av inngående mva. med 30,8 MNOK for driftskostnader og 
investeringer.   
 
Det er innarbeidet nye driftskostnader på 26 MNOK inkl. mva. siden vedtatt budsjett 2016 i 
desember møtet 2015.  
 
I det reviderte budsjettet er konsekvensene av planlagt driftsstart for Mine Pasientreiser fra 
1.10.2016 innarbeidet med beste estimat. Det er fortsatt enkelte usikkerheter i budsjettet, 
særlig knyttet til kostnader for nye driftsavtaler som skal inngås, saksinngang, nye oppgaver og 
pukkelkostnader i Q4-2016. I tråd med vedtak i AD-møtesak 12-2016 er ny oppgave knyttet til 
finansieringsansvar for SONIC innarbeidet i budsjettet.   
 
I revidert budsjettet for 2016 er det forutsatt at nye teknologiske løsninger settes i drift fra 
høsten 2016 slik at dette gir en kostnadsmessig delårseffekt, og med helårseffekt fra 2017.     
 

        Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret godkjenner revidert driftsbudsjettet for Pasientreiser ANS for 2016 med en samlet 

kostnadsramme på 149,8 MNOK og et resultatkrav på 21,8 MNOK.  
 

2. Styret godkjenner revidert investeringsbudsjett innenfor en ramme på 143,5 MNOK 
 

3. Styret tar til etterretning at det reviderte budsjettet er innenfor rammer gitt i 
oppdragsdokument og i AD-møtet.   

 
 
 

Sak 30-2016:  Budsjett og statusrapportering økonomi for prosjekt Mine 
pasientreiser pr. 29.02.2016 

Styret er tidligere informert om forsinkelser knyttet til prosjektets teknologiutvikling. Som følge 
av dette har prosjektet foretatt en re-planlegging med ny milepælsplan og nye økonomiske 
rammer. AD-møtet godkjente 14.3.2016 det reviderte direktivet og tildelte styret i Pasientreiser 
ANS en utvidet økonomisk ramme til totalt 86,1 MNOK.   

 
Administrerende direktør anbefaler at prosjektet tildeles en revidert økonomisk ramme på 
totalt 86,1 MNOK og at styret tar statusrapport økonomi per 29.02. 2016 til etterretning.  

 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Med bakgrunn i revidert budsjett godkjent i AD-møtet 14.03.2016, godkjenner styret et 

budsjett for gjennomføringsfasen på 86, 446 MNOK knyttet til utvikling av teknologisk 
løsning og drift av prosjektet. 

 
2. Styret tar til etterretning at Pasientreiser ANS i tråd med AD-møtets konklusjon vil  

finansiere prototypefasen for PRO/PRIMO innenfor rammer gitt i oppdragsdokumentet. 
 
3. Styret tar økonomirapportering per 29.02.2016 til etterretning. 
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Sak 31-2016:  Prosjekt Mine pasientreiser, videreføring av styringsgruppens 
funksjon  

De regionale helseforetakene fikk gjennom foretaksprotokoll 30. januar 2013 i oppdrag 
å gjennomføre et prosjekt for forenkling av oppgjørsordningen for pasientreiser uten 
rekvisisjon. Helse Sør-Øst RHF ble tildelt ansvaret på vegne av de fire RHF-ene. 
Pasientreiser ANS ble bedt om å lede arbeidet. Mandat for arbeidet inkl 
styringsgruppens sammensetning ble behandlet i AD-møtet 18.03.13. Styret i 
Pasientreiser ANS supplert med to representanter for Helsedirektoratet og to 
konserntillitsvalgte ble besluttet å utgjøre styringsgruppen for prosjektet. 
Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til det fremlagte forslag om å 
videreføre styringsgruppen i sin nåværende sammensetning ut prosjektperioden.  

 

Styrets enstemmige vedtak: 
 
       Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefaling om at nåværende    
      styringsgruppe for prosjekt Mine pasientreiser viderefører sin funksjon ut   
       prosjektperioden. 
 
 
 

Sak 32-2016:  Redegjørelse for spørsmål om organisatoriske forhold relatert til 
implementering av Mine pasientreiser  

Styret anmodet i styremøtet 06.04.2016 om en redegjørelse for organisatoriske forhold relatert 
til implementeringen av Mine pasientreiser.  
 
Foreliggende sak redegjør for organisatoriske forhold knyttet til overføring av oppgaver 
mellom de ulike helseforetakene og overføring av nye oppgaver til Pasientreiser ANS fra 
01.10.2016 relatert til spørsmål om dette vil være en virksomhetsoverdragelse. Det er 
utarbeidet et notat fra Wikborg, Rein & Co (notatet) som i tillegg også drøfter andre juridiske 
spørsmål knyttet til arbeidsmiljølovens alminnelige stillingsvernsregler og i relasjon til reglene 
om virksomhetsoverdragelse. Notatet, som følger vedlagt,  drøfter også hvilke arbeidsrettslige 
konsekvenser en virksomhetsoverdragelse fra de regionale enhetene vil ha for Pasientreiser 
ANS. I foreliggende sak blir ikke spørsmålet om overføring av de regionale enhetene til 
Pasientreiser ANS behandlet, da plan for dette arbeidet iht AD-møtets konklusjon og RHF-
styrenes behandling først skal finne sted innen ett år etter at ny løsning er i full drift.  

        Styrets enstemmige vedtak: 
 

1. Styret tar redegjørelsen om organisatoriske forhold relatert til 
implementering av Mine pasientreiser til foreløpig  orientering 

 
2. Styret tar til etterretning at Pasientreiser ANS følger dette opp overfor Helse 

Nord og ber om å bli orientert om utfallet av prosessen. 
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Sak 33-2016:  Årsrapport 2015 

      Saken presenterer årsrapporten for Pasientreiser ANS for 2015. 
 
 
        Styrets enstemmige vedtak: 
        Styret tar saken om årsrapport 2015 til orientering. 
 
              
     

Sak 34-2016:  Årsplan styresaker 
 
I denne saken fremlegges justert årsplan for styresaker til orientering. 
 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar årsplan for styresaker til orientering. 
 
 
 

Administrerende direktørs orientering 
 

     Administrerende direktør orienterte om overføring til ny plattform for nettsiden pasientreiiser.no 
 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering. 
 
 
 

Styreleders orientering 
 

     Styreleder orienterte om  
- møte som skal holdes med Helse- og omsorgsdepartementet og direktoratet     

             for e-helse om igangsetting av Mine pasientreiser. 
- Selskapsmøte 25.04.16 
- Internrevisjonens forestående gjennomgang i selskapet  

 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering. 
 
 
 
 

Temasak 
 
Styret gjennomgikk den årlige egenevaluering av styret og evaluering av administrerende    
direktør.  
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________________     ________________ 
Per Karlsen      Stian Larsen 
Nestleder      Styremedlem 
 
   
 
________________     ________________    
Reidun Rømo      Gunn Høvik 
Styremedlem      Styremedlem 
   
 
                                                     
     
________________     ________________    
Tove Skjelvik      Geir Kristoffersen 
Styremedlem      Styremedlem 
   
 
     
 
            
   
       
 
 ______________                       
Steinar Marthinsen 
Styreleder        ________________ 
                               Eirik Andersen 
                                                    Styresekretær  
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NOTAT 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
   
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Jann-Georg Falvh 

Sted/dato: 
Bodø, 04.04.2016 
 

 

REFERAT fra 

Dialogmøte RBU  Plan 2017 - 2020, inkludert rullering av 

investeringsplan 2017 - 2024 
 
 
Til stede: 
RBU: Arnfinn Hansen 
 Asbjørn Larsen 
 Gunn Strand Hutchinson 
 Mildrid Pedersen 
 Bjørn Helge Hansen 

Astri Danilof 
 

RHF 
 Jon Tomas Finnsson 
 Jann-Georg Falch 

Innledning/Bakgrunn 
Viser møte i RBU 17.mars 2016. Det ble avtalt at det gjennomføres et dialogmøte 4.april 
hvor RBU kommer med innspill til årets rullering av Plan for Helse Nord 2017-2020, 
inkludert rullering av investeringsplan 2017-2024. 
  
Vedtakspunkt 2: 
Det gjennomføres et felles arbeidsmøte hvor planforum presenterer status i arbeidet og 
regionalt brukerutvalg kommer med innspill til årets rullering 

  
Det vises til Helse Nord RHFs styresak 64-2015 Plan 2016-2019, inkludert rullering av 
Investeringsplan 2016-2023. Denne ligger vedlagt.  
  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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Vi vet at det økonomiske handlingsrommet til Helse Nord vil bli mindre i årene som 
kommer, enn det som har vært tilfellet de siste årene. Dette har vi sett av statsbudsjett 
2016, samt tilleggsdokumentene som kom i 2015. I sum får Helse Nord omtrent 160 
mill. kroner mindre å rutte med i 2016 enn forutsetningene i Plan for Helse Nord 2016-
2019.  Disse faktorene gir Helse Nord et økende behov for å planlegge og prioritere i 
tiden fremover.  
 
Jann-Georg Falch ga en kort orientering om foreløpig status på økonomisk 
handlingsrom. 
 
Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
Oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord RHF har fått ny struktur. Kravene er langt 
mer detaljert og spisset. HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende 
mål i 2016:  
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

 
Departementet er opptatt av at valgfriheten for pasienter skal økes, og at kunnskap om 
variasjon i tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid. Oppgavene i 
spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre samarbeid 
mellom spesialisthelsetjenesten og private skal sørge for bedre utnyttelse av ledig 
kapasitet og reduserte ventetider.  
 
Unødvendig variasjon skal reduseres, og pasientforløpene skal være gode og effektive. 
Kvalitetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes som viktige redskap for utforming av 
god praksis og i systematisk forbedringsarbeid.  
 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring 
av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.  
 
Psykisk helsevern skal legge vekt på frivillighet og redusert og riktig bruk av tvang.  
 
Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik 
at de ikke gjennomføres, før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.  
 
Omstillingene skal gi brukerne et kontinuerlig og like godt tilbud som tidligere.  
 
Helse Nords hovedmål for de nærmeste årene er:  
 

1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i 
pasientbehandlingen 
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2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre 
helhetlige   pasientforløp 

3. Realisere forskningsstrategien 
4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
6. Innfri de økonomiske mål i perioden 
7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 
 
Tilbakemelding fra regionalt brukerutvalg 
 
RBU inviteres til å komme med innspill til planen i årets rullering i dette arbeidsmøtet 
hvor planforum presenterer foreløpig økonomisk handlingsrom.   
 
Økonomiske planpremisser 
Oppdatering av plan 2017-2020 baseres på følgende premisser: 

• Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen for somatikk, 
gjennomføres som vanlig, i tillegg vurderes overgangsordninger innfaset i 
modellen på samme måte som tidligere. 

• Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i 
helsesektoren. 

• Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell 
• Helseforetakene har frem til og med 2016 i all hovedsak vært skjermet for 

kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom 
helseforetakene fremover blir håndtert på samme måte som øvrig statlig 
virksomhet må vi legge til grunn en årlig inntektsreduksjon på ca. 64 mill. 
kroner. Dette er ikke innarbeidet i økonomisk handlingsrom.  

• Det vil stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. 
• Gradvis innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern  
• Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan 2016-2019. 

 
Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom 
 
Vedtatt plan 2016-2019 legger opp til følgende:  

• Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus.  
• Fullføre implementering av nytt nødnett (HDO). 
• Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 50 mill. kroner fra 2017. 

Helseforetakene er da styrket med 100 mill. kroner i perioden 2016-2017.  
• Vedtatte fagplaner følges opp med bevilgninger.  
• Styrke forskning 
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Drøfting og forslag fra regionalt brukerutvalg. 
 
Bjørn Helge: 
Noen konkrete spørsmål ble avklart. 
1.3.3. - redusere skaden 25 % sammenliknet med 2012 (for beskjedent) 
Smittevern - 0 sykehuspåførte infeksjoner - ambisiøst mål  
1.3.14 - punkter i planen bør ikke omhandle året den skrives. Side 14, 24, 33, 34, 41. 
Planen bør sies noen om vikarbruk og de uønskede hendelser som følge av dette. 
 
 
Gunn: 
Side 8, prioritere PHV og TSB, ivaretakelse av personer med psykisk 
utviklingshemmede.  
 

1) 1.2 bør ta med en utfordring 
Psykisk utviklingshemmede har høyere forekomst, men dårligere tilgang til 
psykisk helsevern. 

 
2) 1.3.1 nytt kulepunkt - Utvikle kompetanse på psykisk utviklingshemming og 

psykisk lidelse innen PHV og PHBU. 
 

3) 5.1. Verdibasert hverdag. Tilleggspunkt: Arbeidet med verdibasert basert 
hverdag må følges opp og det må legges til rette for etiske refleksjoner i 
hverdagen til de ansatte. 

 
RBU stiller seg bak alle disse tre innspillene 
 
Astrid:  
-side 10 
Pasientsikkerhet 
Ikke fornøyd med en reduksjon på 25 % 
Vi bør si noe om mål for perioden.  
 
Planen bør inneholde en formulering om at HN skal ha en nullvisjon ang. pas.skader. 
RBU - ønsker dette inn i planen 
 
Riktig og god ernæring/mat - må inn som virkemiddel fra HN for å bedre pasientenes 
helse.  
RBU - ønsker dette inn i planen 
 
Asbjørn: 
Ønsker punkt om at foretakene i økende grad skal ansette personer 
med erfaringskompetanse/erfaringskonsulenter - under kap. 5. 
RBU - ønsker dette inn i planen 
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Mildrid: 
PROM og PREM for dårlig forklart. Forklaring av begrepene må foreligge på norsk. 
Astma og allergisenteret i Tromsø - er senteret kommet i drift? Ja, det er gitt midler i 
2016 og til helårsdrift fra og med 2017 til UNN. 
 
Side 43 - apoteket - står 3 mill ett år og 13 mill et annet år. Tallet stemmer. 
 
Når HN i 2017 har mindre økonomiske midler/handlingsrom - så må pasientbehandling 
sikres, beholde god kvalitet og beholde korte ventetider. 
 
Punkt 6.2.1 
Ang. Konsern bestemmelser investeringer  
RBU er lite informert om dette. De ønsker mer informasjon om dette i et senere møte. 
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Møtedato: 18. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 10.5.2016 
 

RBU-sak 41-2016 Eventuelt 
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