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Møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. oktober 2017– innkalling
Vi viser til tidligere avtalt møteplan. I samråd med lederen for det Regionale brukerutvalget
innkalles det herved til møte i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF
torsdag, den 12. oktober 2017– fra kl. 09.00
i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø.

Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet.

Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Brite Jacobsen på tlf.
915 79 732 eller pr. e-post til brite.jacobsen@helse-nord.no.
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godkjent elektronisk
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Besøksadresse:
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Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01

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

Møtedato: 12. oktober 2017
Arkivnr.:
2017/8

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00

RBU-sak 56-2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 03.10.2017

I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til
å vedta følgende saksliste for møtet, den 12. oktober 2017:
Sak 56-2017
Sak 57-2017
Sak 58-2017
Sak 59-2017
Sak 60-2017
Sak 61-2017

Sak 62-2017
Sak 63-2017

Sak 64-2017

Sak 65-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt
brukerutvalg 20. september 2017.
Landssamling for ledere og nestledere i
brukerutvalgene i RHF-ene og HF-ene, forslag
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg
av tomt
Utviklingsplan 2035, mandat og oppnevning av
brukerrepresentant
Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene –
involvering av Regionalt brukerutvalg
Regional pasientsikkerhetskonferanse 2018informasjon
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
Referatsaker
1. Referat fra møte i brukerutvalget ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
13. og 14. september 2017
2. Brev av 15. september 2017 fra leder av
brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF til
Regionalt Brukerutvalg Helse Nord vedrørende
pasientreiseordningen (oversendt pr. e-post av 15.
september 2017 fra Helgelandssykehuset HF)
3. Referat fra møte i Regionalt fagråd TSB 6.
september 2017
Eventuelt

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
Bodø, den 3. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Møtedato: 12. oktober 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 57-2016

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland/75512900

Sted/Dato:
Bodø, 3.10.2017

Godkjenning av protokoll fra møte i det
Regionale brukerutvalget 20. september 2017

Informasjon
I etterkant av møtet i Regionalt brukerutvalg 20. september 2017 er det kommet
innspill fra RBU-medlem Asbjørn Larsen om at protokollføringen i RBU-sak 47-2017
Oppdragsdokument 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt
brukerutvalg, punkt G burde ha vært mer presis. Oppdragsdokumentet gjelder
spesialisthelsetjenesten og krav som stilles til helseforetakene. Det kan derfor ikke
omhandle krav til kommunene.

RBU-medlem Asbjørn Larsen er enig i at protokollen slik det foreligger, gjengir det som
faktisk skjedde i møtet og at protokollen derfor også må godkjennes. Men han ønsker å
presisere at det i punkt 6 i RBU-sak 47-2017 burde ha stått følgende:
De som tilbyr døgnbehandling TSB skal også tilby oppfølging med formål om tilbakeføring
til ordinært arbeidsliv, utdanning eller annen aktivitet. Oppfølgingen må også inneholde
gjennomgangsboliger og da gjerne i samarbeid med kommunene.
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 20. september 2017
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 20. september
2017 til godkjenning.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. september 2017
godkjennes.

2. Informasjonen om presiseringen i RBU-sak 47-2017 Oppdragsdokument 2018 fra
Helse- og omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt brukerutvalg, punkt G tas til
orientering.
Bodø, den 3. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Protokoll
Vår ref.:
2017/8/012

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:
Tilstede

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Tromsø, 20.9.2017

Møte i Regionalt brukerutvalg
20. september 2017
Radisson Blu Hotel, Tromsø
12. oktober 2017

Navn:
Arne Ketil Hafstad
Gunn Strand Hutchinson
Asbjørn Larsen
Rigmor Sæternes
Jørgen Dahl
Gunhild Berglen
Else Marie Isaksen
Olaf B. Johnsen
Inge Hyld
Karin Paulke
Hanne Husom Haukland
Jann Hårek Lillevoll
Jon Tomas Finnsson
Siw Skår
Randi Spørck
Kristian Fanghol
Frode Eilertsen
Stian W. Rasmussen

Tittel:
leder
nestleder
medlem
varamedlem - møtte for Bjørn Helge Hansen
medlem
varamedlem - møtte for Randi Nilsen
medlem
medlem
medlem
stabsdirektør
med. rådgiver
rådgiver
seksjonsleder
rådgiver
seksjonsleder
direktør
seksjonsleder
med. rådgiver

Organisasjon:
FFO
SAFO
RIO
FFO
FFO
FFO
FFO
Fylkeseldrerådene
Fylkeseldrerådene
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Navn:
Bjørn Helge Hansen
Randi Nilsen
Marit Sirijord

Tittel:
medlem
medlem
medlem - Ingen varamedlem kunne møte i Marit
Sirijords fravær.
medlem - Ingen varamedlem kunne møte i Kari
Slettens fravær.

Organisasjon:
FFO
FFO
FFO

Forfall

Kari Sletten
Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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I starten av møtet ble det avholdt tematime om Regional vurderingsenhet – orientering
om hvordan denne enheten arbeider.

RBU-sak 45-2017
Sak 45-2017
Sak 46-2017
Sak 47-2017
Sak 48-2017
Sak 49-2017
Sak 50-2017
Sak 51-2017
Sak 52-2017
Sak 53-2017

Sak 54-2017

Sak 55-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget
7. juni 2017
Oppdragsdokument 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet innspill fra Regionalt brukerutvalg
Regional anskaffelse innen psykisk helsevern, oppnevning av
brukerrepresentant
Avansert behandling av pasienter med hjerneslag (mekanisk
trombektomi), prosjektmandat og oppnevning av
brukerrepresentant
Regional utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025, status i
arbeidet - informasjon
Utviklingsplan 2035, forprosjekt - prosjektdirektiv/mandat,
informasjon
Tertialrapport nr. 1-2017
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
a) Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i
Norge/Samisk helsepark
b) Hjerterehabilitering vs. LMS-kurs, ref. brev fra LHLklinikkene Skibotn
c) Kvalitetsutvalg private rehabiliteringsinstitusjoner, status
og planer fremover, jf. RBU-sak 42-2017/2
Orienteringssaker, første strekpunkt ad. informasjon fra
RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson, kulepunkt nr. 3.
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte
styresaker
Referatsaker
1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF
12. juni 2017
2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF
29. august 2017
3. Referat fra forskernettverksmøte - Kompetansetjeneste for
inkontinens og bekkenbunnsykdom - 1. juni 2017, oversendt av
kontaktperson Asbjørn Larsen (pr. e-post 28. juni 2017)
Eventuelt
A. Fagfelt habilitering - status på ventetid/fristbrudd, jf. RBU-sak
59-2016 og RBU-sak 6-2017

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Vedtak:

B. Ventetider hos audiografer, oppfølging av RBU-sak 71-2016,
sak B og RBU-sak 7-2017
C. Henvendelse fra RBU-varamedlem Alf Bjørn av 17. september
2017 med innspill til ulike saker til RBU-møte 20. september
2017

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under
behandling av saken.

RBU-sak 46-2017

Godkjenning av protokoll fra møte i det
Regionale brukerutvalget 7. juni 2017

Vedtak

Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 7. juni 2017 godkjennes.

RBU-sak 47-2017

Oppdragsdokument 2018 fra Helse- og
omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt
brukerutvalg

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til Oppdragsdokument
2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet:
A. Styrke habiliteringstjenesten ved å innføre nasjonale standarder for stillingstyper og
omfang
B. Styrke kompetansen innen psykisk helsevern for behandling av psykiske lidelser
blant personer med utviklingshemming
C. Universell utforming av sykehusbygg for å bedre tilgjengeligheten for
pasienter/pårørende med sansetap
D. Opplæring av helsepersonell i kommunikasjon med pasienter/pårørende med
hørselshemming
E. Styrking av grunnutdanningen innen alle helsefaglige utdanninger, herunder
praksisplasser
F. Bidra til kompetanseutvikling som bygger opp under Helse Nords ansvar for å sikre
likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud til hele den samiske befolkningen i Norge.
G. Døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer må
også tilby oppfølging i kommunal gjennomgangsbolig i etterkant av behandlingen og
tilbud om omskolering for å gi mulighet til tilbakeføring til arbeidslivet
H. Fremme brukermedvirkning for barn og unge
I. Tilbud om oppfølging av søsken som pårørende til alvorlig syke barn
J. Styrke kompetansebygging/opplæring ovenfor frivillige organisasjoner som tilbyr
ulike helsetjenester

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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K. Krav om ledsager til pasienter som har behov for bistand under legebesøk
L. Opplæring av pårørende til kronikere

RBU-sak 48-2017

Regional anskaffelse innen psykisk helsevern,
oppnevning av brukerrepresentant

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om oppstarten av arbeidet
med regional anskaffelse innen psykisk helsevern til orientering.
2. RBU oppnevner Gunn Strand Hutchinson og Gunhild Berglen som
brukerrepresentanter til arbeidet med en regional anskaffelse innen psykisk
helsevern.

RBU-sak 49-2017

Avansert behandling av pasienter med
hjerneslag (mekanisk trombektomi),
prosjektmandat og oppnevning av
brukerrepresentant

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandat, organisering
og arbeidsform, slik det er lagt frem i utkast til prosjektmandat Avansert behandling
av pasienter med hjerneslag (mekanisk trombektomi). RBU foreslår å invitere
relevant brukerorganisasjon inn i prosjektgruppen, jf. kapittel 3 Tidsplan og
ressursbehov.
2. RBU oppnevner Arne Ketil Hafstad som brukerrepresentant til prosjektgruppen.

RBU-sak 50-2017

Regional utviklingsplan avtalespesialister
2018-2025, status i arbeidet - informasjon

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional
utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025 til orientering.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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RBU-sak 51-2017

Utviklingsplan 2035, forprosjekt prosjektdirektiv/mandat, informasjon

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Utviklingsplan 2035,
forprosjekt - prosjektdirektiv/mandat til orientering.
2. RBU har følgende innspill til prosjektdirektiv/mandat for arbeidet med
Utviklingsplan 2035:
A. Satsning på unge og helse, herunder teknologi
B. Helsetilbudet tilpasset et flerkulturelt samfunn
C. Presisering til sentrale temaer som mandatet skal bygges opp rundt: Fokus på
samhandling må være innen både rehabilitering og habilitering.
D. Lengre høringsfrist på grunn av sommerferien i 2018.
E. Samhandlingen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten må sikre erfaringsog kompetanseoverføring.

RBU-sak 52-2017

Tertialrapport nr. 1-2017

Vedtak:

1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 12017 til orientering.
2. RBU viser i den forbindelse til vedtak i RBU-sak 55-2017 Eventuelt, sak A og B ad.
ventetid/fristbrudd innen fagfelt habilitering og ventetider hos audiografer.

RBU-sak 53-2017

Orienteringssaker

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
- Dialogmøte organisering av traumetilbud i Helse Nord 14. september 2017, jf.
RBU-sak 39-2017: Informasjon
- Styremøte i Helse Nord RHF 30. august 2017: Kort informasjon
- Elektronisk reiseregning: Informasjon om erfaringer så langt
- Interregionalt RBU -møte 28. - 29. september 2017 i Bodø: Informasjon om møtet
og forslag om en felles landssamling for ledere/nestledere i brukerutvalgene i
Norge
- Brev fra brukerutvalget ved Helgelandssykehuset - om pasientreiseordningen:
Informasjon
- FFOs kongress 25. - 26. november 2017: Valg av nytt hovedstyre og valgkomité
- Egenevaluering Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - informasjon om
planlagt opplegg og tidsplan
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Rutinebeskrivelse ved oppnevning av brukerrepresentanter og forventninger til
brukerrepresentanter i ulike råd, utvalg og prosjekt i Helse Nord (jf. RBU-sak 232017): Behov for repetisjon og distribusjon til alle berørte parter.
- Alvorlige hendelser: Ønske om informasjon til Regionalt brukerutvalg
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson
• Telefonmøte med nasjonal gruppe for utarbeiding av behandlingslinje for
barn/unge med moderat til alvorlig ervervet hodeskade 25. august 2017:
Informasjon
• Telefonmøte med fagråd habilitering 29. august 2017: Informasjon, jf. referat
fra møtet (oversendt til Regionalt brukerutvalg 19. september 2017)
• Informasjon fra de som ikke er i RBU og er brukerrepresentanter i fagråd og
som jeg er kontaktperson for:
a) Per Nordnes, fagråd for nyremedisin: Siste møte 11. mai 2017 i Tromsø
var han forhindret fra å delta på. Neste møte er 18. september 2017 på
Skype.
b) Åse Almås Johansen. fagråd for psykisk helse for voksne: Jeg har etterspurt
info men ikke mottatt noe.
c) Ernly Eriksen, fagråd øyefag: Jeg har etterspurt men ikke mottatt noen
informasjon.
- RBU-medlem Else Marie Isaksen
• Møte i Regionalt fagråd for hudsykdommer 22. september 2017: Informasjon
om innkalling til møte på Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- RBU-medlem Asbjørn Larsen
• Møte i RBU-AU 19. september 2017: Informasjon
• Fagrådsmøte TSB: Manglende tilbud til gravide rusmiddelavhengige og
manglende akutt-tilbud i Helse Nord
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
a) Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i Norge/Samisk helsepark
b) Hjerterehabilitering vs. LMS-kurs, ref. brev fra LHL-klinikkene Skibotn
c) Kvalitetsutvalg private rehabiliteringsinstitusjoner, status og planer fremover, jf.
RBU-sak 42-2017/2 Orienteringssaker, første strekpunkt ad. informasjon fra
RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson, kulepunkt nr. 3.
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
-

Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I RBU-sak 53-2017/3 Orienteringssaker, RHF-ledelsens orienteringer, sak b) vedtok RBU
følgende:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om en tilbakemelding i et senere RBUmøte om årsakene til avslag som gis til pasienter som er henvist til hjerterehabilitering.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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RBU-sak 54-2017

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 12. juni 2017
2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 29. august 2017
3. Referat fra forskernettverksmøte - Kompetansetjeneste for inkontinens og
bekkenbunnsykdom - 1. juni 2017, oversendt av kontaktperson Asbjørn Larsen (pr.
e-post 28. juni 2017)
Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

RBU-sak 55-2017

Eventuelt

A. Fagfelt habilitering - status på ventetid/fristbrudd, jf. RBU-sak 59-2016 og RBU-sak 6-2017
RBU-medlem Else Marie Isaksen viste til styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport
04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering som skal behandles av
styret i Helse Nord RHF i styremøte 27. september 2017. RBU-medlem Isaksen stilte
spørsmål om status vedr. ventetider/fristbrudd for fagfeltet habilitering, herunder
registrering, jf. RBU-sak 59-2016 og RBU-sak 6-2017.
Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til RBU-sak 59-2016 og 6-2017 og ber
om en tilbakemelding i et senere RBU-møte ad. status på ventetidsutvikling og aktuelle
tiltak innen habilitering for å sikre at pasientene får tilbud om utredning og behandling
innenfor faglig akseptabel ventetid.
B. Ventetider hos audiografer, oppfølging av RBU-sak 71-2016, sak B og RBU-sak 7-2017
RBU-medlem Else Marie Isaksen viste til styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport
04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering som skal behandles av
styret i Helse Nord RHF i styremøte 27. september 2017. RBU-medlem Isaksen stilte
spørsmål om status vedr. ventetider hos audiografer, jf. RBU-sak 71-2016, sak B og
RBU-sak 7-2017.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til RBU-sak 71-2016, sak B og RBU-sak 72017 og ber om en tilbakemelding i et senere RBU-møte ad. status på
ventetidsutviklingen hos audiografer for å sikre at brukerne i Helse Nord får tilbud på
hørselsutredning og tilpasning av høreapparater innenfor akseptabel gjennomsnittlig
ventetid på opptil 60 dager.
C. Henvendelse fra RBU-varamedlem Alf Bjørn av 17. september 2017 med innspill til
ulike saker til RBU-møte 20. september 2017
RBU-leder Arne-Ketil Hafstad refererte fra e-post fra RBU-varamedlem Alf Bjørn av 17.
september 2017 med innspill til ulike saker til RBU-møte 20. september 2017. Regionalt
brukerutvalg diskuterte henvendelsen på prinsipielt grunnlag med hensyn til
håndtering av slike innspill.

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar ikke stilling til innspill, dersom disse ikke
fremmes av møtende RBU-medlemmer under behandling av de enkelte sakene.
Bodø, den 20. september 2017
godkjent av Arne Ketil Hafstad,
i etterkant av RBU-møtet,
den 21SEP2017 – kl. 10.47
____________________
Arne Ketil Hafstad
RBU-leder

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Møtedato: 12. oktober 2017
Arkivnr.:
2017/8

Saksbeh/tlf:
Arne Ketil Hafstad, RBU-leder

RBU-sak 58-2017

Landssamling for ledere og nestledere i

Sted/Dato:
Bodø, 3.10.2017

brukerutvalgene i RHF-ene og HF-ene, forslag
Innledning/bakgrunn
På den interregionale RBU-samlingen for ledere, nestledere og sekretærer 3. - 4. mai
2017 ble det fremmet ønske fra brukerutvalgene i Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge
RHF om en landssamling for ledere/nestledere i brukerutvalg i alle regioner og
helseforetak. Dette ønsket ble godt mottatt, og RBU-ledere i Helse Nord RHF og Helse
Midt-Norge RHF fikk i oppgave å utarbeide et utkast til sak som tas opp i de regionale
brukerutvalgene.
Behovet for en slik landssamling er uttrykt fra flere hold. Foredrag, diskusjoner og
utveksling av erfaringer fra brukermedvirkning i alle helseregionene etterlyses. Vi tror
at en slik årlig samling kan bli en vitamininnsprøytning for de enkelte brukerutvalgene.
Ikke minst tror vi at en slik landssamling vil fremme større forståelse og kunnskap for
en helhetlig tenkning, både når det gjelder den regionale og den nasjonale
helsetjenesten.
I dag preges de nasjonale samlingene i helsevesenet av fagfolk og byråkrater. Skal vi nå
målene for pasientens helsetjeneste, må det legges bedre til rette for denne typen
muligheter for brukerrepresentantene.

Historien om helsevesenet er lang, mens historien om brukermedvirkning er
tilsvarende kort. I årets oppdragsdokument er helse- og omsorgsministeren tydelig på
at sykehusene må bli flinkere til å lære av hverandre. Vi mener dette også må gjelde
brukerrepresentantene, og vi er overbevist om at en slik landssamling vil fremme en
slik prosess. Denne typen samlinger vil bringe oss videre i retning av likeverdige parter
og et konstruktivt samarbeid i helsetjenesten.
Denne saken legges frem til behandling i alle Regionale brukerutvalg med likelydende
forslag til vedtak.
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til de synspunktene som er
beskrevet i saken og støtter forslaget om en landssamling for ledere/nestledere i
brukerutvalg i alle helseregioner og helseforetak.
2. RBU ber derfor Helse Nord RHF om å bidra med nødvendige ressurser som kan
gjøre dette mulig.
Bodø, den 3. oktober 2017
Arne-Ketil Hafstad
RBU-leder
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Møtedato: 12. oktober 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 59-2017

Saksbehandler/tlf.:
Tor-Arne Haug/908 47 910

Sted/Dato:
Bodø, 03.10.2017

Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus –
valg av tomt

Formål og sammendrag
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte 26. april 2017 idéfaserapporten for Nye
Hammerfest sykehus, herunder mandat for konseptfasen, jf. styresak 44-2017
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av
konseptfase.
I styresak 44-2017 ble det i punktene 2 og 7 fattet følgende vedtak:

2. Styret godkjenner styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest Sykehus, og
ber adm. direktør legge frem rapport fra konseptfase del 1 og forslag til endelig
konsept- og tomtevalg, når rapport foreligger, tentativt oktober 2017.
Beslutningsdokument skal legges frem med investeringsbeløp P85-2022.
7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at følgende alternativer inkluderes i programog konseptfasen i tillegg til 0-alternativet:
• alternativ 1B: Nytt sykehus med gradvis nybygging på eksisterende tomt
• alternativ 3: Nytt sykehus på ny tomt på Rossmolla
Styret i Helse Nord RHF skal behandle sak om valg av tomt i styremøte 25. oktober 2017.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF (RBU) inviteres i denne sak om å komme med
innspill til saken.
Saken som legges frem til styret i Helse Nord RHF vil også inneholde en betenking om
stedsvalg Hammerfest vs. Alta. Adm. direktør mener at nasjonale føringer om å beholde
sykehuset i Hammerfest er så entydige, at dette temaet ikke er til reell vurdering. Dette
vedlegget legges derfor ikke til RBU-møtet. Det var heller ikke en del av
saksbehandlingen i Finnmarkssykehuset HF.
Status
I delrapport tomtevalg er de to tomtene, 1) ny tomt Rossmolla og 2) eksisterende tomt
Fuglenes vurdert, når det gjelder tomtens beskaffenhet. Herunder størrelse,
grunnforhold, logistikk og bygnings-, klima- og miljømessige utfordringer. I tillegg er
kostnader knyttet til klargjøring av tomten beregnet. For Rossmolla er det gjort en
vurdering av risiko med hensyn til nærheten til gassproduksjonsanlegget på Melkøya.
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Konklusjonen i rapporten er at begge tomter egner seg til sykehusbygging og er
tilstrekkelig store arealmessig til å ivareta et sykehusbygg på 28.900 m2, arealer til
Universitetet i Tromsø (UiT) og Hammerfest kommune på totalt 10.000 m2 samt
parkeringshus. Rossmolla peker seg ut som det beste tomtevalget med hensyn til tomtens
beskaffenhet og risiko, økonomi og byggetid.
Saksutredning
Delrapport tomtevalg med vedlegg har vurdert de to tomtene 1) ny tomt på Rossmolla og
2) eksisterende tomt på Fuglenes.
Tomtenes byggbarhet og egnethet
Begge tomter er av en slik størrelse at de er tilstrekkelige til å ivareta arealbehovet på
28.900 m2 til nytt sykehus og 10.000 m2 til Universitet Nord i Tromsø (UiT) og
Hammerfest kommune samt parkeringshus.

For begge alternativene er det nødvendig å utføre forberedende tiltak på tomtene for å
tilrettelegge for optimalt fotavtrykk/plassering av bygninger.

På Fuglenes vil det være nødvendig å gjennomføre en suksessiv rivning av eksisterende
bygninger, samt utsprengning av fjell og omlegging av adkomstvei for å gi nødvendig
plass til nybygg.
På Rossmolla vil det være nødvendig å gjennomføre en utvidelse av tomten i sjøen ved
utfylling og komprimering av nye masser, samt etablering av bølgeskjerm.

Utformingen av bygningskroppene vil være forskjellig på de to tomtene. Nybygg på
Fuglenes er avhengig av tilpasning til eksisterende bygningsstruktur, som delvis vil være
i bruk for å opprettholde funksjoner ved etappevis utbygging. På Rossmolla vil nybygget
oppføres i en etappe - i en samlet struktur.
Nærhetsprinsipper og logistiske løsninger vil, for begge tomter, kunne oppfylle
fremtidens mål for sykehusdrift og utvikling. Det vurderes at der er muligheter for gode
funksjonelle løsninger i begge alternativene. Rossmolla gir imidlertid flere alternative
løsninger, når det gjelder fotavtrykk.

For begge alternativer er mulighet for helikopterlandingsplass vurdert. Det er mulig med
helikopterlandingsplass på begge tomter, men Fuglenes gir større utfordringer med støy
og rotorvind i eksisterende boligfelt.
Det er gjort en vurdering av risiko knyttet til at Rossmolla ligger nær Melkøya.
Konklusjonen er at Rossmolla ligger utenfor sikkerhetssonen for Melkøya-anlegget.

Det er gjennomført miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter utenfor eksisterende fylling
på Rossmolla i august 2017. Prøvene viser at sjøbunnsedimentene inneholder
konsentrasjoner av miljøgifter. Det må påregnes at Fylkesmannen i Finnmark vil stille
krav om at det gjennomføres avbøtende tiltak. Dette er det tatt høyde for i
kostnadsestimatet. Når det gjelder tomten på Fuglenes, er det en miljørisiko knyttet til
oljetanker som ligger under bakken.
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Oppsummert er begge tomter egnet for formålet med hensyn til logistikk og arealer.
Begge tomtene ivaretar arealbehovet til nytt sykehus på 28.900 m2, bygg til Hammerfest
kommune og UiT samt parkeringshus. Begge tomter ivaretar kravet om
helikopterlandingsplass, selv om Fuglenes sannsynligvis gir større utfordringer.
Hammerfest kommune (HK) og UiT har levert sine vurderinger i henhold til
intensjonsavtalen. HK vil jobbe videre med sitt prosjekt slik at det er mulig å sambruke
arealer og driftsmessige løsninger. HK planlegger et parkeringshus i tilknytning til
sykehuset. UiT har startet arbeidet med å vurdere de to alternativenes muligheter for
videreutvikling av dagens arealer. Det er ikke avklart hvorvidt UiT vil være med i den
videre prosess.
Overordnede kostnadsberegninger
Kostnadsberegninger av ulikheter mellom de to alternativene indikerer en betydelig
forskjell. Det er knyttet flere usikkerheter til kostnadsestimatene for begge alternativ,
hvilket er naturlig i en så tidlig fase.

Tabell 1 Merkostnad for utfylling av tomt tilpasset 50% utvidelse på Rossmolla vil komme i tillegg med 75 mill.
kr. Kostnaden kommer ved evt. senere vedtak om 50% utvidelse av sykehuset (ref. veileder for tidl.faseplanl.).

Kostnadsforskjellene som fremkommer i tabell 1 viser høyere kostnader til klargjøring av
tomt på Fuglenes. Tomtekostnaden knyttet til forutsetningen om 50 % utvidelse må tas
på Fuglenes, før bygget står ferdig. Kostnad knyttet til 50 % utvidelse på Rossmolla
påløper ikke før en eventuell beslutning om utvidelse av sykehuset. I tillegg vil kostnader
til helikopterlandingsplass være høyere for Fuglenes-alternativet, fordi dette må skje på
tak.
Den største kostnadsdriveren ved nybygg på Fuglenes er aktivitetene relatert til å bygge
og drive sykehus samtidig (rokader og provisorier). I beregningene ligger det ikke inne
kostnader knyttet til evt. høyere sykefravær og lavere aktivitet i pasientbehandling.
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For Rossmolla kan utfylling i sjø for å ivareta forutsetningen om 50 % utvidelse av
sykehuset, skje først ved en beslutning om utvidelse. Dermed vil kostnaden for utfylling
ikke påløpe, før et eventuelt behov for utvidelse oppstår, sannsynligvis etter 2030.
Kostnaden er beregnet til 75 mill. kroner.

Oppsummert er tomtekostnaden lavere for Rossmolla enn for Fuglenes. Også dersom det
tas høyde for utfylling for 50 % utvidelse, er kostnaden høyere for Fuglenes.
Tidshorisont for ferdig bygg
Der er forskjell på tidshorisont for ferdigstillelse av bygg i de to alternativene.

På Fuglenes må det beregnes lengre byggetid på grunn av rokadebygging. Prosjektet er
beregnet utført i tre etapper, hvor første del av bygg på Fuglenes vil kunne stå ferdig til å
tas i bruk i 2022. Oppstart vil være 2019 og ferdigstillelse i 2026. Endelig innflytting vil
skje mot slutten av 2026. Rivning av eksisterende bygg vil da skje i 2027.

Nybygg på Rossmolla vil ha oppstart i 2019 med utfylling og komprimering av tomt og
ferdigstilles i 2023. Ibruktakelse og innflytting i 2024 og rivning av eksisterende sykehus
vil skje primo 2024.
Reguleringstiden for begge alternativene er ca. 12-15 måneder. Etter opplysning fra HK
vil omfang av konsekvensutredninger være like på begge tomtene.
Oppsummert er byggetiden for bygg på Fuglenes minst to år lengere enn Rossmolla.

Bærekraftsanalyse frem til 2030
I idéfasen ble det lagt inn en forventing om gevinstrealisering på 30 mill.kroner som følge
av bedre logistikk og teknologi i nytt sykehus. Det er ingenting som tyder på at valg av
tomt vil påvirke gevinstrealiseringen, bortsett fra at Fuglenes-alternativet vil gi senere
effekt på grunn av lengre byggetid.

For 2018 er det utarbeidet tiltak på 68 mill. kroner, og fra 2019 er det utarbeidet
ytterligere tiltak på 16 mill. kroner, totalt 84 mill. kroner. Etter at disse tiltakene er
gjennomført, har helseforetaket likevel en ulik omstillingsutfordring for perioden 20172030, jf. tabellen nedenfor:
- 2018
24 mill. kr.
- 2019
32
«
- 2020
34
«
- 2021
39
«
- 2022
44
«
- 2023
44
«
- 2024
5
«
- 2025
5
«
Analysen forutsetter:
- Investering Nye Kirkenes sykehus 1,5 mrd. kroner
- Investering Nye Hammerfest sykehus P(85) 2,280 mrd. kroner
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Bærekraftsanalyse 2018-2025, jf. styresak 78/2017 (Finnmarkssykehuset HF) viser at
Finnmarkssykehuset HF har en utfordring med å kunne bære de store investeringene
fremover. Dersom man tar høyde for samme overskuddskrav uavhengig av tomtevalg vil
den gjennomsnittlige uløste omstillingsutfordringen være relativt lik for de to
alternativene, men utfordringen kommer på ulikt tidspunkt.
Alternativ Fugelnes
Uløst omstilling
Alternativ Rossmolla
Uløst omstilling

2018
0
2018
0

2019
-4
2019
-4

2020
-20
2020
-23

2021
-19
2021
-20

2022
-29
2022
-25

2023
-39
2023
-4

2024
15
2024
-19

2025
-12
2025
-23

Tab. 2 Uløst omstillingsutfordring2018-2030. Overskuddskrav går ned til 5 mill. kroner fra 2024 ved begge alt.
Alternativ Fugelnes
Uløst omstilling
Alternativ Rossmolla
Uløst omstilling
Tab. 3 Forts. uløst omstillingsutfordring

2026
-11
2026
-19

2027
-9
2027
-14

2028
-6
2028
-10

2029
-3
2029
-5

2030
-1
2030
-

For begge alternativer er omstillingsutfordringen høyest i perioden 2020-2023. Det er
ved Fuglenes-alternativet Finnmarkssykehuset HF får den største
omstillingsutfordringen disse tre årene. Administrasjonen i HF-et har nær dialog med
Helse Nord RHF om hvordan dette kan løses.

Analyser viser at den økonomiske bærekraften er relativt lik uavhengig av valg av tomt.

Likviditet
Uavhengig av tomtealternativ vil behovet for likviditet øke. Behovet for økt kassekreditt
er høyere ved valg av Rossmolla som tomt.

Likviditetsbehov

Kassakredit og likviditetsbehov

Kassakredit

50
0
-50

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

MNOK

-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
-450

Alternativ: Fugelnes
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Likviditetsbehov

Kassakredit og likviditetsbehov
0
-50

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kassakredit
2023

2024

2025

MNOK

-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400

Alternativ: Rossmolla
Netto salgssum av tomta på Fuglenes er ikke lagt inn i likviditetsberegningen for
alternativ Rossmolla. Det er en forventning om nettoinntekt ved salg av Fuglenes-tomten
og kjøpesum for tomt på Rossmolla. Denne er holdt utenfor analysen. Potensialet for salg
av Fuglenes etter rivning av eksisterende bygningsmasse har en lav risiko. Hammerfest
Kommune er positive til en omregulering til boligformål.
Risikovurdering
Estimatene er basert på usikkerhetsspenn på +/- 20 %.

Basert på en sikkerhetsrapport utarbeidet av Statoil utgitt 19SEP2013 og ROS-analyse
vedrørende Melkøya, er det gjort en foreløpig vurdering av risikonivået på Hammerfest
LNG 1. Analyse for Statoil på Melkøya angir at Rossmolla-tomten ligger utenfor vedtak om
risikosone for en eventuell hendelse på Melkøya.

Medbestemmelse og brukermedvirkning
Finnmarkssykehuset HF
Det er etablert overordnet tverrgående gruppe (OTG) og 9 medvirkningsgrupper. Innspill
til tomtevalg er behandlet i gruppene 6. juni 2017. Tomterapportens konklusjoner ble
presentert for gruppene 24. august 2017. Styringsgruppen for bygge- og
utviklingsprosjekter har hatt delrapport «tomtevalg» til gjennomgang i møte 13.
september 2017.
Denne saken ble drøftet i informasjon og drøftingsmøte og FAMU 15. september 2017.
Helse Nord RHF
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt vil bli drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 10. oktober 2017.

1

Petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest som opereres av Statoil
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Adm. direktørs vurdering
Finnmarkssykehuset HF har på grunn av flere store byggeprosjekter en betydelig
utfordring med fremtidig bærekraft, og den desentrale strukturen i helseforetaket er
kostnadskrevende. I planen fremover legger helseforetaket blant annet opp til «sparing» i
form av økt overskuddskrav og omstillingstiltak.
Bærekraftsanalysen viser at helseforetaket må utarbeide ytterligere tiltak for å
effektivisere drift. Analyser viser at det er marginal forskjell i omstillingsutfordring
mellom de to tomtealternativene.

Adm. direktør mener at Delrapport tomtevalg gir et godt beslutningsgrunnlag for valg av
tomt basert på tomtekriteriene lagt til grunn i idéfaserapporten. Rossmolla vurderes som
det beste alternativet for bygging av nye Hammerfest sykehus basert på vurdering av:
- Tomtens beskaffenhet
- Kostnader til ferdigstillelse av tomt
- Fremdrift og ferdigstillelse
- Helikopterlandingsplass
- Risikoanalyse knyttet til Melkøya
Siden bærekraftsanalysen ikke viser betydelig forskjell i omstillingsutfordring for de to
tomtealternativene, slutter adm. direktør seg til Finnmarkssykehuset HFs anbefaling om
å legge det nye sykehuset til Rossmolla.

Regionalt Brukerutvalg inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs forslag om at
Rossmolla velges som lokalisering for Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.
2. RBU ber om at endelig konseptfaserapport legges frem, før den behandles av styret i
Helse Nord RHF våren 2018.
Bodø, den 3. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Utrykte vedlegg til konseptfaserapporten:
1. Finnmarkssykehuset HF Styresak 79/2017 Valg av tomt for nye Hammerfest sykehus
2. Konseptfaserapport – delrapport datert 19.09.2017
3. Bølger og over skylling Rossmolla datert 19.09.2017
4. Hammerfest sykehus klimaforhold, bygningsfysiske forhold datert 19.09.2017
5. Kriterier for evaluering av tomt datert 19.09.2017
6. Orienterende geoteknisk vurdering datert 19.09.2017
7. Orienterende miljøgeoteknisk vurdering datert 19.09.2017
8. Reguleringsprosess datert 19.09.2017
9. Vurdering av ikke tallfestede muligheter datert 19.09.2017
10. Kvalitetssikring lokalisering (KSL) datert xx.09.2017
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Møtedato: 12. oktober 2017
Arkivnr.:
2017/8

Saksbeh/tlf:
Kristian Fanghol, 75 51 29 00

RBU-sak 60-2017

Utviklingsplan 2035, mandat og oppnevning av

Sted/Dato:
Bodø, 3.10.2017

brukerrepresentant
Innledning/bakgrunn
Det vises til møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 20. september 2017 og
behandling av RBU-sak 51-2017 Utviklingsplan 2035, forprosjekt prosjektdirektiv/mandat, informasjon.
Vedlagt følger en oppdatert versjon (versjon 0.85) av forslag til prosjektmandat for
Utviklingsplan 2035. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres i denne saken til
å gi innspill til mandatet og oppnevne brukerrepresentant til styringsgruppen. Styret i
Helse Nord RHF vil behandle endelig utkast til mandat i styremøte 25. oktober 2017.
Problemstillinger – oppfølging av tidligere RBU behandling
I RBU-møte 20. september 2017 ble det fattet følgende vedtak i RBU-sak 51-2017:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Utviklingsplan 2035,
forprosjekt - prosjektdirektiv/mandat til orientering.
2. RBU har følgende innspill til prosjektdirektiv/mandat for arbeidet med Utviklingsplan
2035:
A. Satsning på unge og helse, herunder teknologi
B. Helsetilbudet tilpasset et flerkulturelt samfunn
C. Presisering til sentrale temaer som mandatet skal bygges opp rundt: Fokus på
samhandling må være innen både rehabilitering og habilitering.
D. Lengre høringsfrist på grunn av sommerferien i 2018.
E. Samhandlingen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten må sikre erfarings- og
kompetanseoverføring.
I oppdatert versjon av prosjektmandat er satsing på unge og helse tatt inn. Det samme
gjelder for habilitering som er tatt med under samhandling. Høringsfristen vil bli 15.
oktober 2018 og følgelig skulle ev. problemer med at dokumentet sendes ut på
sommeren være håndtert, jf. punkt D ovenfor.
Det er spesielt viktig å få innspill fra RBU på hvordan ulike brukergrupper/-miljøer
kan/skal involveres i arbeidet. Helse Nord RHF vil legge til rette både for
representasjon fra RBU i styringsgruppen, flertrinnsbehandling av utviklingsplanen i
RBU og ev. en etablering av dialogfora med relevante brukergrupper.
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Når involvering og medvirkning skal diskuteres, er det viktig å ha som bakgrunn at
dette ikke blir en operativ plan på tjenestenivå, men et dokument som skal gi retning
for utvikling og prioritering i Helse Nord.
Konklusjon
I revidert versjon av prosjektmandatet er tidligere innspill fra RBU tatt med under
aktuelle tema. RBU inviteres nå til å komme med innspill på ytterligere
problemstillinger og forslag til hvordan brukerinteressene kan involveres i arbeidet.
Videre bes RBU om å oppnevne brukerrepresentant til styringsgruppen for prosjekt
Utviklingsplan 2035.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til revidert versjon av
prosjektmandatet for Utviklingsplan 2035 og vil understreke at brukerne må
involveres både i styring av prosjektet og i medvirkning slik at planen får en tydelig
bruker- og pasientrettet profil.
2. RBU oppnevner NN til styringsgruppen for prosjekt Utviklingsplan 2035.
Bodø, den 3. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Prosjektmandat Utviklingsplan 2035, utkast (versjon 0.85)
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PROSJEKTMANDAT FOR
REGIONAL UTVIKLINGSPLAN – REVIDERT VERSJON

For bruk av malen se veiledning siste side.
Tabellen under fylles alltid ut ved behandling.
Prosjektnummer Agresso:

Saksnummer ePhorte:

Versjon:

Behandlet dato:
xx. xxx. 2017
Beslutning:

Behandlet av:
<navn>

Utarbeidet av:

Neste fase:
<navn på neste fase>
Neste fase ferdig:
<dato>

Prosjektleder:
Andre:
Signatur (adm dir/linjeleder/prosjekteier)

ENDRINGSLOGG
[Ved større endringer i mandatet som krever godkjenning fra prosjekteier eller andre, 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. Mandatet
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1

Prosjektbeskrivelse

1.1 Bakgrunn
Foretaksmøtet 10. januar 2017 ba de regionale helseforetakene om å utarbeide utviklingsplaner
innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale planer som grunnlag for neste
nasjonale helse- og sykehusplan.
Foretakene i Helse Nord utarbeider egne utviklingsplaner. Helgelandssykehuset HF,
Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF ferdigstilte sine
utviklingsplaner for perioden i 2016, mens Nordlandssykehuset HF er i gang med sin
utviklingsplan. Formålet med dette prosjektet er å lage en utviklingsplan for det regionale
helseforetaket.
Den regionale utviklingsplanen skal:
•

Sette retning

•

Gi føringer

•

Være et felles utgangspunkt for utvikling og organisering av spesialisthelsetjenesten i
landsdelen

Nasjonal helse og sykehusplan, som de regionale utviklingsplanene skal bygge på, har som
sine viktigste mål:
•

Styrke pasienten

•

Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling

•

Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten

•

Nok helsepersonell med riktig kompetanse

•

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

•

Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus

•

Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

1.2 Mandat og innfallsvinkel regional utviklingsplan
Regional utviklingsplan 2035 skal bidra til trygge og gode tjenester med god tilgjengelighet og
en organisering som underbygger gode pasientforløp. Tjenestene skal være faglig forsvarlige
og innenfor de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.
Planen skal være ett av grunnlagene for fremtidige beslutninger om fag- og
virksomhetsutvikling, sykehusstruktur, funksjonsfordeling og investeringer i regionen. Til
grunn skal ligge en helsefaglig og samfunnsmessig analyse som gir best mulig opplevd og
objektiv pasientkvalitet og pasientsikkerhet. Effektiv pasientlogistikk, både inn og ut fra
sykehusene samt internt i regionen, må belyses. Avgjørende er at regionen har enheter med
fagmiljøer av en kvalitet og størrelse som gir stabilitet i tilbud over tid.
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Planen skal gi svar på/retning til hvordan befolkningen i regionen skal få fremtidige
helsetjenester med høy kvalitet på en effektiv måte. Pasientenes stadig sterkere rett til selv å
velge behandlingssted må også hensyntas.
Planen må, på bakgrunn av faglige vurderinger, legge til grunn at det vil skje endringer i
oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Spesielt fokus mot
psykisk helsevern og rusbehandling må innarbeides. Planen må se helseforetakenes
investeringsplaner i sammenheng og knytte disse sammen i en helhetlig plan for investeringer
i regionen.
Økonomisk bæreevne vil være sentralt i planleggingen og målet er å anvende regionens
samlede økonomi i en effektiv balanse mellom drift og investering. Prosjektet må hensynta den
økonomiske utviklingen som forventes, og gi retning for fremtidige investeringer som er
realistiske i forhold til regionens samlede økonomiske handlingsrom.
Digitalisering, teknologisk utvikling og IKT må beskrives, og så langt det er mulig,
«oversettes» til praktiske konsekvenser for utviklingen av helsetjenestetilbudet i regionen.

1.3

Avhengigheter mot andre prosjekter, planer og initiativer

1.3.1 Avhengigheter og forholdet til eksterne planer
Den regionale utviklingsplanen blir den samlede oppfølgingen av Nasjonal helse- og
sykehusplan, helseforetakenes utviklingsplaner og føringer som kommer frem gjennom
planleggingen av arbeidet. I tillegg skal utviklingsplanen være et av grunnlagene for neste
helse- og sykehusplan.
Lover, forskrifter, nasjonale strategier, oppdragsdokument, nasjonal helse- og sykehusplan etc.
er overordnet Utviklingsplan 2035.
Helseforetakene i Helse Nord har utarbeidet (og utarbeider) utviklingsplaner for egne HF. Den
regionale planen skal ta opp i seg elementer fra de lokale HF-planene der det er naturlig på et
overordnet nivå. I neste runde av utviklingsplanarbeidet, det vil si om noen år, vil man først ta
utgangspunkt i revidert Nasjonal helse og sykehusplan, deretter utarbeide regional plan, og til
sist planer for helseforetakene.
1.3.2

Utviklingsplanen i forhold til andre planer, strategier og dokumenter i Helse Nord
RHF

Det er allerede laget en plan og struktur for de forskjellige planer i Helse Nord i RHF (figur
1). Regional utviklingsplan vil komplettere punktet «Strategi» og erstatte «Plan for Helse
Nord».
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Figur 1 Sammenhenger mellom planer og dokumenter i Helse Nord RHF

Årlig gjøres en rullering av 4-årige handlingsplaner og 8-års investeringsplan (Økonomisk
langtidsplan – ØLP). Det er en forutsetning at disse dokumentene og den regionale
utviklingsplanen utfyller og gjensidig reflekterer hverandre.
I tillegg skal utviklingsplanen ha nær sammenheng med arbeidet som gjøres med:
•

Fagplaner

•

Behov for rekruttering av kompetanse, herunder bruk av kompetansemodulen

•

Realisering av kvalitetsstrategien og forskningsstrategien

•

Strategi for ledelse og lederutvikling

•

Plan for medisinteknisk utstyr (MTU)

•

Investeringsplan IKT

•

Areal-, vedlikehold- og investeringsplaner for bygg

•

Akutttjenesten og prehospitale tjenester

•

Utviklingsplaner i de andre regionale helseforetakene

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
12OKT2017 - saksdokumenter

6

side 29

1.4

Emner til planen og konkretiseringer som har vært diskutert i forprosjektet

I forprosjektet til arbeidet med utviklingsplanen har det vært diskutert en rekke emner både
internt i Helse Nord, og med og blant interessenter. Basert på disse diskusjonene har det
kommet frem en uprioritert liste over emner og problemstillinger som ønskes beskrevet og
drøftet, enten som særskilte emner eller som konkretiseringer av hovedemnene i planen. I
kapittelet om prosjektgjennomføring (kap. 3) er det lagt en konkret plan for hvordan Helse
Nord på en strukturert måte vil arbeide med disse emnene i hovedprosjektet.
Emner og problemstillinger:
•

Nåsituasjonen for Helse Nord RHF og foretakets plass i helsevesenet, herunder
planforutsetninger, tjenestetilbud, aktivitet, infrastruktur og utfordringer

•

Drivkrefter og forventede endringer som påvirker behov og forventninger til
spesialisthelsetjenesten, og Helse Nord RHFs muligheter til å imøtekomme disse

•

Fremtidig kapasitetsbehov basert på felles framskrivingsmodell - hvordan forholde seg
til dagens store variasjon i forbruksmønster av spesialisthelsetjenester i regionen?

•

Faglige utviklingstrekk inkludert områder som eksempelvis antibiotikaresistens og
persontilpassede medikament

•

Digitalisering og innovasjon som drivkraft for bedre tjenester og endret organisering –
hvordan skal Helse Nord legge til rette for dette?

•

Tilbudet til den samiske befolkning – hvilke spesielle tilpasninger må gjøres?

•

En flerkulturell befolkning – hvordan innrette helsetilbudet?

•

Unge og helsetjenester – en mer offensiv bruk av teknologi

•

Forholdet mellom det høyteknologiske og det basale tilbudet – hvordan utvikle tilbudet
til eldre, kronikere og pasienter med sammensatte lidelser?

•

Basis helseforetaksfunksjoner og distribusjon av spesialiserte tjenester – arbeidsdeling
mellom helseforetak, region- og foretaksovergripende funksjoner, og
universitetssykehusfunksjonen mv

•

Hvordan skaper vi fellesskapet Helse Nord – finansieringsordning, og styringsdialog
internt i regionen

•

Beredskap vs planlagt virksomhet – hva oppnår vi og hvordan skal vi prioritere?

•

Universitetssykehuset i Nord-Norge – hvilken rolle skal universitetssykehuset ha?

•

Samhandlingen
mellom
primærog
spesialisthelsetjenesten
–
nye
organisasjonsformer? Spesielt fokus rettes mot samhandling innen utvalgte områder
som rehabilitering, habilitering og palliasjon

•

Prioriteringsdiskusjoner som element i vurderingen av investeringsplaner

•

Hvordan møter regionen fremtidens behov for kompetanse?
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•

Helse Nord som attraktiv arbeidsgiver – hvilken arbeidsgiverpolitikk skal ligge til
grunn?

•

Endringer på samferdselssektoren og konsekvenser for spesialisthelsetjenesten

•

Bygningsmessige konsekvenser av det fremtidige virksomhetsbildet

•

Mulighetsrom - realisering av gevinster og nytteverdi av pågående investeringer og
aktiviteter

•

Helserelatert næringsutvikling i regionen

•

Ung Helse – hvordan tilrettelegge helsetjenester for denne aldersgruppen?

Sannsynligvis vil mange av disse emnene allerede være berørt i lokale, regionale, nasjonale
eller internasjonale utredninger. I arbeidet med den regionale utviklingsplanen vil fokus
rettes mot de konkrete utfordringer og muligheter disse temaene gir i Helse Nord.
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2

Mål og kritiske suksessfaktorer

Prosjektet skal levere et utkast til Regional utviklingsplan 2035, som skal styrebehandles
innen utgangen av 2018.

2.1 Samfunnsmål
Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenestelovens formål, jfr. § 1-1, som særlig
er å:
•

Fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning

•

Bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet

•

Bidra til et likeverdig tjenestetilbud

•

Bidra til at ressursene utnyttes best mulig

•

Bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov

•

Bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene

Videre skal prosjektet ha et spesielt fokus på sykehusenes oppgaver som ihht.
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 er å ivareta pasientbehandling, utdanning av helsepersonell,
forskning og opplæring av pasienter og pårørende.

2.2 Effektmål
Utviklingsplanen skal sette retning slik at de strategiske og operasjonelle målene for
virksomheten oppnås. Planen skal sørge for trygge og gode tjenester med god tilgjengelighet
og en organisering som underbygger gode pasientforløp i Helse Nord RHF.
Utviklingsplanen skal gi grunnlag for prioritering av virksomhetsmessige og bygningsmessige
tiltak som er godt begrunnet, fremtidsrettede og avstemt i forhold til en helhetlig utvikling.

2.3 Resultatmål og leveranse
Prosjektet skal levere en plan/sluttrapport som redegjør for:
•

Prosjektets rammebetingelser, prosess og metode

•

Nåsituasjonen for Helse Nord RHF og det regionale helseforetakets rolle i helsevesenet,
herunder planforutsetninger, tjenestetilbud, aktivitet, infrastruktur og utfordringer

•

Drivkrefter, utviklingstrekk og forventede endringer som påvirker behov og
forventninger til spesialisthelsetjenesten og vurdering av alternative konsepter i Helse
Nord for å imøtekomme disse

•

Mulige løsninger for ivaretakelse av sørge-for-ansvaret
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Formatet på planen skal være lettfattelig og skal ha et fornuftig og håndterlig omfang. For
nærmere detaljer henvises til kapittel 3.2 om hovedaktiviteter.

2.4 Kritiske suksessfaktorer og forutsetninger
•

Tydelig prosjektmandat

•

Klare oppgaver og roller for alle ledd i organisasjonen

•

Kommunikasjon og informasjon internt og eksternt

•

Bruker-/ansattmedvirkning og involvering av interessenter til rett tid

•

Felles målforståelse

•

God kontroll av risiko

•

Beregninger og analyser bygger på klare forutsetninger og transparente modeller

•

Riktig grunnlagsdata fremkommer tidsnok

•

Samhandling og gjensidig respekt – sikre involvering og fremdrift

•

Gode og forsvarlige løsninger som sikrer et fremtidsrettet og trygt tjenestetilbud, med
god faglig kvalitet og pasientsikkerhet samtidig med en effektiv ressursutnyttelse
innenfor de økonomiske rammene som gjelder for helseforetaket

•

Plan for videre oppfølging av den regionale planen med tydelig ansvarsfordeling
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3

Prosjektgjennomføring

Prosjektarbeidet skal bygge på prinsippene i «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner»,
selv om denne primært er utarbeidet for arbeidet med de enkelte helseforetakenes
utviklingsplaner.

3.1 Overordnet fremdriftsplan
Prosjektet starter opp november 2017 og forslag til utviklingsplan skal være ferdigstilt i juni
2018. Deretter sendes forslaget på høring med endelig vedtak høsten 2018.
Prosjektet gjennomføres med seks hovedfaser:
1. Datasamling, analyse og utredning
2. Mulige løsninger for ivaretakelse av sørge-for-ansvaret
3. Konsekvenser og risiko
4. Anbefaling av løsninger
5. Høring
6. Bearbeiding av høringsinnspill og endelig vedtak
Tidsrammene for de ulike fasene i prosjektet vil være ulike, og hver fase vil oppsummeres av
en sluttdokumentasjon.

Figur 2 Gjennomføringsplan Regional utviklingsplan 2035

3.2 Prosjektfaser og hovedaktiviteter
I forkant av arbeidet med utviklingsplanen er det gjennomført et forprosjekt. Forprosjektets
formål var å definere mål med arbeidet, avklare hvilke tema utviklingsplanen skal bygges
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rundt og detaljeringsnivå på beskrivelsene, sikre felles forståelse og god forankring hos
ledelsen i helseforetakene og andre interessenter, definere prosess for arbeidet med
utviklingsplanen, og mobilisere og involvere interessenter for å sikre bred forankring eksternt
og internt.
I starten av hovedprosjektet skal det utarbeides en interessentanalyse og
kommunikasjonsplan. Disse vil ligge til grunn for den videre prosess i prosjektet.
Under følger konkretisering av formål og hovedaktiviteter for hver at prosjektfasene.
Aktivitetene som er beskrevet i fasene sikre fremdriften i arbeidet med planen og skal svare
på de emner til planen som har vært diskutert i forprosjektet (ref. kap. 1.4).
3.2.1

Datasamling, analyse og utredning – Nåsituasjon og utviklingstrekk

•

Formål: Skaffe nødvendig informasjon for videre drøftinger

•

Hovedaktiviteter:
o Vurdering av allerede eksisterende utredninger og planer og deres plass i
utviklingsplanen
o Aktivitetsanalyser og analyser av pasientflyt
o Kartlegge forsknings- og utdanningsaktiviteter
o Beskrive og analysere rusbehandlingstilbudet
o Beskrive og analysere tilbudet innen psykisk helsevern
o Kartlegge ø-hjelp aktivitet
o Innhente empiri og andre relevante data
o Behovsframskrivninger basert på felles metodikk mellom de regionale
helseforetakene
o Vurdere utviklingstrekk og trender
o Eventuelt studiebesøk
o Kartlegge dagens bygningsmasse, dets tilstand og utviklingsmulighet (areal,
sengetall, teknisk oppgraderingsbehov, tilpasningsevne, funksjonell egnethet etc.).
Dette baseres på en gjennomgang av foreliggende utviklingsplaner for
helseforetakene og egne vurderinger.

•

Eksempler på temaer som vi bli belyst i denne fasen:
o Endringer i etterspørsel


Pasientrettigheter og valgfrihet



Forventninger i befolkningen, urbanisering



Demografi
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Sykdomsbilde

o Endringer i tjenestetilbud


Medisinsk metode og forskning



Teknologi, digitalisering, innovasjoner og IKT



Begrenset tilgang på helsepersonell



Utvikling av utdanningstilbudet



Økonomisk handlingsrom



Utviklingstrender bygg og MTU

o Endringer i rammevilkår

3.2.2



Økonomisk ressurstilgang



Miljøhensyn



Eier- og regulatoriske forhold



Samferdselsmønster

Mulige løsninger for ivaretakelse av sørge-for-ansvaret

•

Formål: Utarbeide og dokumentere alternative løsninger som danner grunnlag for valg

•

Hovedaktiviteter:
o Omtale fremtidens innhold i pasienttilbudet
o Vurdere mulig organisering av tilbudet
o Definere ulike scenarioer for funksjonsfordeling/organisering av virksomheten
o Vurdere behov for MTU og IKT
o Vurdere rekrutteringsbehov for helsepersonell og behovet for endringer i etter- og
videreutdanning av helsepersonell
o Vurdere samarbeid over foretaksgrenser
o Vurdere eiendommenes egnethet i forhold til ulike scenarioer og
virksomhetsmodeller

3.2.3

Konsekvenser og risiko

•

Formål: Vurdere konsekvenser av aktuelle løsninger

•

Hovedaktiviteter:
o Vurdere konsekvenser (risiko og sårbarhetsvurdering) ved de ulike løsningene
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3.2.4



Kvalitet og pasientsikkerhet



Kostnadseffektivitet



Samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastlegene



Helhetlige koordinerte tjenester tilpasset befolkningens behov



Gjennomførbarhet



Sårbarhet knyttet til avhengighet til andre aktører

Anbefalinger av løsninger

•

Formål: Konkretisere og prioritere anbefalte løsninger

•

Hovedaktiviteter:
o Evaluering av alternativer opp mot virksomhetens mål, pasientsikkerhet,
gjennomførbarhet, arbeidsmiljø, rekruttering, totaløkonomi og befolkningens
forventninger
o Anbefaling av forslag til løsninger basert på evalueringene
o Sluttrapport

3.3 Forslag til
utviklingsplan

innholdsfortegnelse

for

regional

Det er opp til hovedprosjektet å avgjøre endelig utforming av planen, inkludert
innholdsfortegnelsen. I Veileder for arbeidet med utviklingsplaner for helseforetak er det
utarbeidet et forslag til innholdsfortegnelse. Med noe tilpasning kan denne være
utgangspunkt for hovedstruktur i den regionale utviklingsplanen. Innholdsfortegnelsen
gjenspeiler de ulike fase i prosjektgjennomføringen på en slik måte at kapitlene 1 til og med 4
omtales i fase 1 av prosjektet, mens kap 5 omtales i fasene 2 til 4.

1.
2.
3.
4.
5.

Sammendrag
Bakgrunn og historikk
Nåsituasjon (Hvem er vi i dag?)
Overordnede strategier og føringer (Hva må vi ta hensyn til?)
Utviklingstrekk og framskriving (Hvordan vil trender påvirke oss?)
Mulige løsninger for ivaretakelse av sørge-for-ansvaret (Hvilke muligheter har vi og
hvordan velger vi?)

Hele forslaget til innholdsfortegnelse fra veilederen er lagt ved som vedlegg 1.
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4

Prosjektorganisering

Prosjektet er organisert som vist nedenfor.

Prosjekteier
Helse Nord RHF
Styringsgruppe
Referansegruppe

Prosjektleder

Ass. Prosjektleder

Dialog
Prosjektstøtte

Prosjektgruppe

Eventuelle
arbeidsgrupper
Figur 3 Prosjektorganisering

4.1 Prosjekteierskap
Prosjekteier har ansvar for:
•

Godkjenning av prosjektmandat og omfang

•

Behandling og godkjenning av endringer i prosjektets omfang

•

Godkjenne bruk av midlene etter tilråding fra styringsgruppen

Følgende eierskap er definert for prosjektet:
Rolle

Navn

Enhet

Prosjekteier

Lars Vorland

Helse Nord RHF
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4.2 Styringsgruppe
Styringsgruppen består av ledergruppen i Helse Nord med tillegg av representant fra regionalt
brukerutvalg og konserntillitsvalgte/konsernverneombud.
Styringsgruppens ansvar og rolle:
•

Utøve styring og ha godkjennende ansvar på vegne av prosjekteier

•

Ivareta den nasjonale dimensjonen av prosjektet

•

Ha det overordnede ansvar for avgjørelser i henhold til prosjektmandat og følge opp
prosjektets leveranser i tråd med dette

•

Ha ansvar for å fatte avgjørelser underveis i prosessen

•

Være et forum der prosjektleder kan ta opp og diskutere utfordringer

•

Peke ut dialogfora i forhold til interessenter i prosjektet

•

Peke ut mindre referansegrupper eller personer med spisskompetanse ved behov

•

Peke ut eventuelle arbeidsgrupper innen aktuelle tema for prosjektet

•

Bidra til å sikre ressurser

•

Sikre nødvendig kommunikasjon og forankring

•

Leder for styringsgruppen fronter prosjektet eksternt

4.3 Prosjektgruppe
Prosjektet ledes av representant fra Helse Nord RHF. Prosjektgruppen skal dekke kompetanse
innen fagutvikling, organisasjonen, teknologi og analyse.
To alternativer til sammensetning av prosjektgruppe (hvorav Deloitte anbefaler det første):
-

Prosjektmedlemmene velges hovedsakelig fra helseforetakene i Helse Nord ut i fra den
kompetansen som skal dekkes i gruppen. Det er et krav at medlemmene i prosjektgruppen
skal ha et regionalt perspektiv i arbeidet. Det tilstrebes at medlemmene kommer fra ulike
foretak for også å ivareta forankring av arbeidet i eget HF. Medlemmene skal ha god
kommunikasjon med og oversikt over det foretaket vedkommende jobber i til daglig.
(Ulempen med denne modellen er at det kan oppstå interessekonflikter på tvers av HF´ene).

-

Prosjektmedlemmene velges hovedsakelig fra administrasjonen i Helse Nord ut i fra den
kompetansen som skal dekkes i gruppen. (Fordelen med denne modellen er at det regionale
perspektivet lettere kan dekkes. Ulempen er om det finnes tilgjengelig ressurser og tid til dette
i RHF´et og at forankringen i HF´ene ikke er like dekkende som i det første alternativet).

Prosjektgruppen og prosjektleder har ansvar for å:
•

Utforme forslag til samlet sluttrapport

•

Oppnå målsettingene for prosjektet i tråd med prosjektmandat fra prosjekteier
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•

Planlegge og sikre fremdrift i prosjektet

•

Motivere og gjennomføre

•

Sikre intern kommunikasjon i prosjektet

•

Kommunisere prosjektets målsettinger og arbeidsoppgaver på tvers i hele
helseregionen og til ulike dialogfora

•

Ivareta interessenter og deres forventninger til prosjektet

Prosjektet vil kreve bidrag fra mange ansatte i helseregionen bl.a. ifm gjennomgang og
utvikling av strategiske planer, analyser og drøftinger av den fremtidige virksomheten.

4.4 Arbeidsgrupper
Prosjektgruppen kan opprette egne arbeids-/undergrupper for utredning av delemner.
I utgangspunktet planlegges det ikke med etablering av tradisjonelle arbeidsgrupper for å
belyse de temaene som vil inngå i prosjektgruppens drøftelser. Det legges heller til grunn en
vektlegging og sammenstilling av tidligere og pågående utredninger både fra Helse Nord, fra
de andre regionale helseforetakene og fra nasjonale og internasjonale utredninger for øvrig.
Den forankrende effekt som arbeidsgrupper har, vil i dette prosjektet bli ivaretatt gjennom
dialogforaene. Dersom styringsgruppen finner det nødvendig, er dialogforaene ikke til hinder
for at det ved behov også opprettes arbeidsgrupper i prosjektet.

4.5 Prosjektstøtte
Interne og eksterne rådgivere vil kunne inngå i prosjektgruppen samt bistå i arbeidet med
prosjektadministrasjon, prosess og faglig rådgivning. Disse vil rapportere til prosjektleder.

4.6 Referansegrupper
Direktørmøtet i Helse Nord vil være en referansegruppe.
Prosjektledelsen vil jevnlig benytte referansegruppen for å informere, få innspill og drøfte
aktuelle tema underveis i prosjektet. Referansegruppen skal bestå av representanter fra de
andre helseregionene og nasjonale ressurspersoner på utvalgte områder.
Referansegruppen skal ha en proaktiv rolle og være et idéforum for prosjektet og løfte opp
tema det er nødvendig å analysere og drøfte nærmere.
Ved behov kan styringsgruppen definere ytterligere spesifikke referansegrupper eller personer
innenfor tema/fagområde som er aktuelle i prosjektet.

4.7 Dialog
Det vil være nødvendig med dialog med en rekke interessenter i løpet av prosjektperioden.
Dialogforaene skal informeres, gi innspill og drøfte aktuelle tema underveis i prosjektet.
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Innspillene bringes tilbake til prosjektorganisasjonen. Denne prosessen vil på en god måte også
bidra til å forankre arbeidet med den regionale utviklingsplanen.
Aktuelle fora kan være (listen revideres etter gjennomført interessentanalyse innledningsvis i
prosjektet):
•

Ulike faglige fora i regionen

•

Universitets- og høyskolemiljø

•

Sametinget

•

Kommunene og lokalstyret i Longyearbyen

•

Kommunehelsetjenesten

•

Fastlegene

•

Avtalespesialistene

•

Private samarbeidspartnere

•

Brukerorganisasjoner

•

Ansattes organisasjoner

Der det er mulig, legges det opp til at dialogen blir en integrert del i allerede etablerte
møtestrukturer/nettverk.
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4.8 Rapportering og statusmøter
Følgende plan for rapportering og statusmøter er satt opp. Denne vil endres og videreutvikles
ved behov.

Aktivitet

Frekvens

Ansvar

Kommentar

Styringsgruppeleder
sin rapportering til
prosjekteier

Hvert
kvartal

Leder i
styringsgruppen

For øvrig ved behov

Leder i
styringsgruppen

Skriv med omtale av
aksjonspunkter og vedtak
offentliggjøres i etterkant av
møtet. Det er leder av
styringsgruppem som uttaler seg
offentlig på vegne av gruppen

Møte i
styringsgruppen

Ca 3 ganger
i halvåret

Møte i
referansegruppen til
styringsgruppen

2-3 ganger i
året

Leder i
referansegruppen

Initiere et møte ved oppstart av
prosjektet for å få innspill. I
etterkant arrangeres møter ved
behov og med utvalgte tema
styringsgruppen og
prosjektgruppen ser behov for at
blir belyst

Møte mellom
styringsgruppeleder
og prosjektleder

Annenhver
uke

Leder i
styringsgruppen

Telefonmøte mellom leder i
styringsgruppen og prosjektleder

Statusrapport fra
prosjektleder

Annenhver
uke

Prosjektleder

Prosjektleder sender
statusrapport til
styringsgruppeleder i forkant av
dialogmøte nevnt ovenfor

Møte i
prosjektgruppen

Annenhver
uke

Prosjektleder

Skriv med omtale av
aksjonspunkter gjøres
tilgjengelig både for
styringsgruppeleder og ledelsen
i foretaket

Møter i de ulike
dialogfora

Etter behov

Leder i
prosjektgruppen

Det utarbeides en detaljert plan
tilpasset hver av de aktuelle
interessentgruppene
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5

Budsjett

Foreløpig er prosjektet anslått å koste omkring X millioner kroner i kjøpte tjenester inkl. møteog reisekostnader. Dette vil kunne dreie seg om kjøp av prosjektstøtte, transport- og
bygningsmessige analyser, etc. I tillegg kommer lønnskostnader for personell avgitt fra RHF
og HF. Det legges til grunn at ordinær deltagelse i prosjektet ikke skal belastes prosjektet, men
den enkelte deltagers arbeidsgiver.
Det er estimert følgende personellmessige bidrag i perioden:
Prosjektleder Helse Nord RHF

100 %

Prosjektgruppemedlem Finnmarkssykehuset HF

20%

Prosjektgruppemedlem Helgelandssykehuset HF

20%

Prosjektgruppemedlem Nordlandssykehuset HF

20%

Prosjektgruppemedlem UNN HF

20%

Kommunikasjonsmedarbeider

20%

Prosjektsekretariat

100 %

Andre

x%
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6

Kommunikasjonsplan

I starten av hovedprosjektet skal det utarbeides en interessentanalyse og kommunikasjonsplan.
Disse vil ligge til grunn for den videre prosess i prosjektet.
Kommunikasjon og informasjon er viktig for å sikre lokal forankring, være proaktiv med
hensyn til konflikter og søke å unngå disse.
Prosjektet sitt kommunikasjonsmål er aktivt å informere og opplyse om arbeidet prosjektet
gjennomfører, og sikre alle interessenter enkel tilgang til slik informasjon.
Kommunikasjon i og fra prosjektet skal være basert på fakta, og i hovedsak omhandle konkrete
avgjørelser og konkret fremdrift i prosjektarbeidet. Prosjektet kan ikke ta rollen som politisk
meningsbærer eller kommentator og har ikke som kommunikasjonsoppgave å forsvare og
forklare tidligere saksgang og hendelser knyttet til Helse Nord RHF.
Behovet for kommunikasjon omkring prosjektet vil være skiftende og det er derfor viktig med
gode kommunikasjonsprinsipp. Plan for kommunikasjon omkring tema, dialogfora og forslag
til løsninger vil utarbeides ved behov og godkjennes av styringsgruppen.

6.1 Mål for kommunikasjon
•

Sørge for at interessenter kjenner til prosjektet og dets hovedmål

•

Utnytte interessentenes kompetanse for bedre prosess og resultat

•

Legge til rette for at interessenter blir involvert og kan la seg høre

•

Spre informasjon om dialog, innspill og debatter i alle aktuelle fora

Hovedbudskapet er:
•

Helse Nord RHF må være forberedt på fremtidige utviklingstrekk og behov av
spesialisthelsetjenester i sin landsdel

•

Fremtidige behov innebærer endring av sykehusvirksomheten. Endringen må følge
utviklingen innen medisinen, medisinsktekniske løsninger,
befolkningssammensetningen og samfunnsstrukturer.

Noen utfordringer kan være:
•

Ulike gruppers interesser foran pasientens behov

•

Det kan anses som urealistisk å «spå» så langt frem i tid

•

Interessenter er fastlåst/overbevist om én løsning før utredningsarbeidet er ferdig

•

Innspill til debatt kan oppfattes som vedtak/konklusjon

Muligheter:
•

Foretaket kan lære av erfaringer fra andre foretaks arbeid, også erfaring med
kommunikasjonsarbeid.
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•

Tidlig og vedvarende fokus på kommunikasjon kan sikre involvering og dialog, og
hindre misforståelser.

Noen viktige grep blir:
•

Full åpenhet

•

Diskutere kommunikasjonsbehov i alle prosjektmøter

•

Løpende offentliggjøring av informasjon når denne foreligger

•

Tilstrekkelig fora og kanaler slik at alle kan delta med innspill og i dialog

•

Ekstra fokus på kommunikasjon med interessenter som blir vesentlig berørt

6.2 Målgrupper og interessenter
Viktige målgrupper for prosjektet vil være:
•

Befolkningen og kommunene/lokalstyret i regionen

•

Sametinget

•

Helse- og omsorgstjenesten i kommunene og fastlegene i regionen

•

Medarbeidere i Helse Nord RHF og underliggende helseforetak

•

Lokale media

•

Brukerorganisasjoner

•

Foretaksstyrene

6.3 Kommunikasjonstiltak
Prosjektet skal fortløpende søke ulike måter å kommunisere med omgivelsene. Når det er mulig
bør prosjektet søke å nytte allerede etablerte informasjonsarenaer og møtestrukturer.
Aktuelle kommunikasjonstiltak kan være:
•

Opprette egen nettside som sikrer allment tilgjengelig informasjon

•

Informasjonsmøter

•

Nyhetsbrev

•

Informasjonsseminar/pressekonferanse
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7

Kvalitetssikring

Prosjektgruppen skal jevnlig evaluere fremdrift og kvalitet i prosjektets arbeid.
Styringsgruppen gis anledning til å kvalitetssikre arbeidet gjennom regelmessig rapportering
fra prosjektleder.
Prosjekteier vurderer om det avslutningsvis skal gjøres en ekstern kvalitetssikring. Alternativt
kan ekstern kvalitetssikring gjennomføres parallelt med prosjektets utvikling med innspill fra
kvalitetssikrerne i forbindelse med avslutningen av hver fase.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Veiledende innholdsfortegnelse for helseforetakenes utviklingsplaner
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Vedlegg 2: Veiledning – Prosjektmandat
Hva er et prosjektmandat?
Et prosjektmandat er et dokument som etableres av Helse Nord RHF som eier og iverksetter et
prosjekt. Det utarbeides som regel på bakgrunn av en idé eller et behov for endring.
Prosjektmandatet skal være enkelt og konkret for å kommunisere tydelig hva som ønskes
oppnådd med prosjektet.
Formål med prosjektmandatet
Den overordnede hensikten med prosjektmandatet er å gi en tydelig beskrivelse og definisjon
av ideen som skal utredes, hvilke mål som skal oppfylles og de rammebetingelser som gjelder
for neste prosjektfase (som regel planleggingsfasen).
Prosjektmandatet beskriver oppgaven, angir ansvarlig, tidsplan og ressurser for neste fase.
Hvem utarbeider prosjektmandatet?
Ansvaret for utarbeidelse av prosjektmandatet ligger hos den som er ansvarlig for ideen i linjen
Hvem mottar prosjektmandatet?
Prosjektmandatet mottas som regel av nærmeste linjeleder. Linjeleder har ansvar for
behandling i ledergruppen. Dokumentet signeres som en endelig bekreftelse på at innholdet er
godkjent og er forankret i ledelsen.
Når utarbeides prosjektmandatet?
Prosjektmandatet utarbeides i forkant av beslutningspunkt 1 og av neste fase (som regel
planleggingsfasen). Prosjektmandatet vedtas i beslutningspunkt 1 ved beslutning om å
videreføre ideen som et prosjekt.
Dokumentet oppdateres som regel ikke etter beslutningspunkt 1 da det i senere faser suppleres
av styringsdokument med vedlegg. Dersom senere faser påviser at arbeidet i prosjektet avviker
eller går utenfor prosjektmandatet må det vurderes om mandatet skal endres. Prosjektmandatet
skal i slike tilfeller behandles av ledergruppen på nytt.
Prosjektets omfang og kompleksitet vil ha betydning for hva neste fase er (konsept,
planlegging, gjennomføring). Helse Nords RHFs maler og metodikk er en tilpasset versjon av
DIFIs metodikk for prosjektstyring. Metodikken er tilpasset slik at den ivaretar
styringsbehovet, men passer til prosjekter og utredningsarbeid av mer varierende størrelse.
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Møtedato: 12. oktober 2017
Saksnr.:

RBU-sak 61–2017

Saksbeh./tlf.:
I. Jakobsen, 75 51 29 00

Sted/dato:
Bodø, 3.10.2017

Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene –
involvering av Regionalt brukerutvalg

Formål
Formålet med denne saken er å avklare Regionalt brukerutvalgs medvirkning i arbeidet
med Oppdragsdokumentet (OD) 2018.
Bakgrunn
Arbeidet med OD 2018 er nå i gang. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF (RBU) er
involvert i denne prosessen og gir innspill til OD. Utkast til OD 2018 behandles i andre
aktuelle fora (direktørmøte, ledermøte, fagsjefmøte), før det endelige utkastet legges
frem for styret i Helse Nord RHF.

RBU vil få oversendt et første utkast av OD 2018 1. november 2017, og kan gi innspill til
denne versjonen i RBU-møtet 9. november 2017.
Versjon 2 av OD 2018 behandles i ledermøte i Helse Nord RHF 19. desember 2017, og
sendes deretter til RBU (ca. 22. desember 2017).

Det foreslås å avholde et dialogmøte med RBU pr. telefon 5. januar 2018, kl. 10.00 til kl.
12.00, der RBU kan komme med innspill.

RBU vil få lagt frem Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene til endelig behandling i
RBU-møte 31. januar 2018.

Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene skal behandles av styret i Helse Nord RHF
i styremøte, den 7. februar 2018. OD 2018 overleveres formelt til helseforetakene i
foretaksmøte i etterkant av dette styremøtet.

Tilleggslisten til OD 2018 inneholder krav som fortsatt er gjeldende. Tilleggslisten vil bli
revidert, og lagt inn i oppdragsdokumentet.
Konklusjon
Medvirkning fra RBU i arbeidet med Oppdragsdokumentet 2018 til helseforetakene
ivaretas gjennom RBU-møtet 9. november 2017 og dialogmøte pr. telefon 5. januar
2018. OD 2018 behandles formelt i RBU-møte 31. januar 2018.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
12OKT2017 - saksdokumenter

side 49

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til den foreslåtte tidsplan for
brukermedvirkning ved utarbeidelse av oppdragsdokument 2018 til
helseforetakene i Helse Nord.
2. Dialogmøte mellom RBU og RHF-administrasjonen avholdes 5. januar 2017.

Bodø, 3. oktober 2017
Lars Vorland
adm. direktør
Vedlegg:

Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene i Helse Nord
Oppdragsdokumentet og annen informasjon finnes på vårt nettsted - se her:
Oppdragsdokument 2017
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Møtedato: 12. oktober 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 62-2017

Saksbeh/tlf:
Anita Mentzoni-Einarsen, 96 23 97 23

Sted/Dato:
Bodø, 3.10.2017

Regional pasientsikkerhetskonferanse 2018informasjon

Bakgrunn/formål
Helse Nords regionale kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (lokalisert ved
Nordlandssykehuset HF) har som en del av sitt regionale ansvar for kunnskapsdeling
innenfor praktisk og klinisk pasientsikkerhetsarbeid hatt ansvaret for planlegging og
gjennomføring av Helse Nords årlige pasientsikkerhetskonferanse de siste fire årene.
Konferansen har vært en stor suksess, og har utviklet seg til å bli det mest sentrale
treffpunktet for fokus på pasientsikkerhet i Helse Nord.

Helse Nord RHF har i tillegg arrangert ulike regionale konferanser for ledere og
tillitsvalgte på ulike nivå i foretaksgruppen. Som en anerkjennelse av at ledelse,
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet henger tett sammen, er det besluttet å samle
resursene som har vært brukt på disse ulike konferansene til en forsterket felles innsats
i arbeidet med den regionale pasientsikkerhetskonferansen. Komiteen ledes fortsatt av
den regionale kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet, men er nå forsterket
med deltakelse fra eieravdelingen og kommunikasjonsavdelingen i Helse Nord RHF.
Neste års konferanse skal arrangeres 14. -15. februar 2018 i Tromsø, og det er den
femte konferansen i rekken.

Et utvalg forelesere som er avklart så langt er:
• Hvordan kan pasienter og helsearbeidere sammen skape den gode helsetjenesten?
Dr. Maren Batalden, MD, Cambridge Hospital
•

Hvordan bygge kvalitets- og sikkerhetskultur på avdelingsnivå?
Sven Erik Gisvold, professor og overlege i anestesi, St. Olav Hospital/NTNU

•

Vår fremtidig helsetjeneste
Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset og UNN

•

Hvordan sikre god oppfølgning av den nye sammenslåtte HMS, medarbeider- og
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, ForBedring?
Christer Mortensen, organisasjonspsykolog HSØ og Merete Blokkum,
kvalitetssjef St.Olav, begge utvikling- og pilotansvarlige for ForBedring

Konferansen vil åpnes for påmelding for alle ansatte i regionen fra 15.november 2017.
Brukerutvalg og styremedlemmer i RHF-et og HF-ene i regionen er viktige aktører som
oppfordres til å delta.
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Vedlagt følger «teaser» som er utarbeidet for konferansen i 2018.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om regional
pasientsikkerhetskonferanse 2018 til orientering.
Bodø, den 3. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Regional Pasientsikkerhetskonferanse 2018 - teaser
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Påmeldingen
åpner
15. november!

Velkommen til regional pasientsikkerhetskonferanse 2018 14. og 15. februar, Radisson Blu Hotel, Tromsø
Møteplassen for kvalitet og pasientsikkerhet

Forelesere:
Hvordan kan pasienter og helsearbeidere sammen skape den gode helsetjenesten?
Dr. Maren Batalden, MD, Cambridge Hospital
Hvordan bygge kvalitets- og sikkerhetskultur på avdelingsnivå?
Sven Erik Gisvold, professor og overlege i anestesi, St. Olav Hospital/NTNU
Vår fremtidig helsetjeneste
Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset og UNN
Endelig program kommer.

SETT AV DATOEN, DU OGSÅ!
14. og 15. februar 2018

Konferansen er gratis for alle ansatte i Helse Nord og søkes som godkjent kurs av Den Norske legeforening.
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Møtedato: 12. oktober 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 63-2017

Saksbeh/tlf:
diverse

Sted/Dato:
Bodø, 3.10.2017

Orienteringssaker

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1.
2.
3.
4.

Informasjon fra RBU-leder – muntlig
Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
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 3. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 12. oktober 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 63-2017/4

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 3.10.2017

Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om
planlagte styresaker

1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 25OKT2017 i
Tromsø:
Vedtakssaker - arbeidstittel:
Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av
tilbudet i Helse Nord
Budsjett 2018 - foretaksgruppen
Budsjett 2018 - Helse Nord RHF
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering
• Finnmarkssykehuset HF
• Helgelandssykehuset HF
• Nordlandssykehuset HF
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Felles forsikringspolicy og kravspesifikasjon for nasjonalt anbud
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - konseptfaserapport og
tomtevalg, oppfølging av styresak 44-2017
Sykehusstrukturen i Finnmark - milepæler, organiseringen og
rammebetingelser
Virksomhetsrapport nr. 9-2017
Utviklingsplan 2035 - prosjektdirektiv/mandat
Tertialrapport nr. 2-2017
Orienteringssaker - arbeidstittel:
Lønnsoppgjør 2017 - resultat
Miljøsertifisering Helse Nord RHF
Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte
kostnader, oversikt, oppfølging av styresak 85-2017

ansv.:
HiR
HiR
HiR

ansv.:
GT
HiR
HiR
HiR

HiR
HiR
HiR

HiR
KIF
SCH

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 13OKT2017.
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 22NOV2017 i
Tromsø:
Vedtakssaker - arbeidstittel:
Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer,
oppfølging av styresak 42-2016
Traumebehandling (psykisk helse) - evaluering av organiseringen,
oppfølging av styresak 47-2014
Helgelandssykehuset 2025 - planprogram
Ny IKT-plattform Sykehusapotek Nord HF
Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - ny, oppfølging av
styresak 46-2017
Risikovurdering og ledelsens gjennomgang
Regional utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025
Statsbudsjett 2019 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill
fra alle regionale helseforetak
Teknologi- og automasjonskompetanse i foretaksgruppen - behov
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset
Bodø - bygging av parkeringshus, vurdering egenregi vs. OPS-avtale,
oppfølging av styresak 150-2014/5
Virksomhetsrapport nr. 10-2017
Valg av HF-styrer 2018-2020 - oppnevning av styrets underutvalg
m. m.
Orienteringssaker - arbeidstittel:
Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
LIS (leger i spesialisering) - status og utfordringer

ansv.:
GT
GT

HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
LV/KP
ansv.:
KP
SCH

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 10NOV2017.
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Møtedato: 12. oktober 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 64-2017

Saksbeh/tlf:
diverse

Sted/Dato:
Bodø, 3.10.2017

Referatsaker

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
13. og 14. september 2017
2. Brev av 15. september 2017 fra leder av brukerutvalget ved Helgelandssykehuset
HF til Regionalt Brukerutvalg Helse Nord vedrørende pasientreiseordningen
(oversendt pr. e-post av 15. september 2017 fra Helgelandssykehuset HF)
3. Referat fra møte i Regionalt fagråd TSB 6. september 2017
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 3. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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MØTEREFERAT
Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:
Møtested:
Tilstede:

Onsdag 13.9.2017 kl 12.00-15.30 og
Torsdag 14.9.2017 kl 08.30-13.30
Møterom D1.707 Administrasjonen UNN Tromsø
Medlemmer: Cathrin Carlyle, Esben Haldorsen, Laila Edvardsen, Margrethe
Larsen, Hans-Johan Dahl, Britt-Sofie Illguth, Britt-Eva Elvejord Jakobsen,
Johanne Sundmann, Klemet A. Sara, Obiajulu Odu, Martin Moe (Skype)

Fra adm.:
Leif Hovden, Hilde Anne Johannessen (referent)
Forfall (14.9.2017): Cathrin Carlyle og Leif Hovden (i styremøte)
Saksliste
BU-35/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Det ble gjort en endring i sakslisten. Presentasjonen av Marith Berg gikk ut, og
presentasjon av urolog Tore Knutsen vedrørende Prostatasenteret ble tatt inn.

Vedtak

Brukerutvalget godkjente innkalling og sakliste med den ovenfor nevnte endring.

BU-36/17

Referat Brukerutvalgets møte 14.6.2017
Når det gjelder rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper, ble det påpekt
viktigheten av at medlemmene følger opp og gir tilbakemelding til sekretariatet
slik at oversikten blir oppdatert.

Vedtak

Brukerutvalget godkjente referatet.

BU-37/17

Brukermedvirkning i UNN – veileder for brukermedvirkning i KVAM
Utkast til veileder utarbeidet av administrasjonssjefen ble gjennomgått
og følgende endringer foreslått:
- Sekretariatet oversender kontaktinformasjon til klinikkene slik at møteplan
m.v. kan utveksles.
- Klinikkenes sekretariat må ta kontakt med den enkelte representant.
- Klinikkenes sekretariat gjennomgår om det er forventet særskilte brukerinnspill
på de ulike sakene.
- Felles leseveiledning på saksdokumenter i neste BU-møte.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og sekretariatet følger opp de
momentene som kom opp i møtet.
1
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BU 38/17

Direktørens time
Viseadministrerende direktør Marit Lind møtte i direktørens fravær.
Viseadministrerende direktør presenterte kort oppdateringer i aktuelle saker.
Evaluering av Operasjons- og intensivklinikken, oppfølging av Nasjonal Helseog sykehusplan - stedlig ledelse, ansettelse av pasientflytkoordinatorer og
arealplan er noen av de aktuelle sakene som ligger til behandling i styret nå.
Viseadministrerende direktør opplyser at Brukerutvalgets innspill om
ivaretakelse av de pårørende, ved flytting av pasienter fra et omsorgsnivå til et
lavere omsorgsnivå, er ivaretatt, og tas med i videre behandling.
I tillegg orienterte viseadministrerende direktør om bruken av tavler som
ledergruppen benytter i kontinuerlig forbedring.

Vedtak

BU-39/17

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

Koordinerende enhet, oppgaver og ansvar
Presentasjon av rådgiver Tove Hauan Løvli ved Rehabiliteringsavdelingen
vedrørende koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) i UNN.
KE ønsker å vite mer om Brukerutvalget, og vil komme med en henvendelse til
BU med spørsmål vedrørende utvalget. Dette vil bli behandlet i neste BAU.
Se for øvrig kopi av presentasjonen som er sendt Brukerutvalget pr e-post.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU 40/17

Status for etablering av Prostatasenteret ved UNN
Avdelingsoverlege, urolog, forsker og leder ved Prostatasenteret, Tore Knutsen,
orienterte.
I november 2014 ble prostatasenteret ved UNN opprettet. Det har vært store
utfordringer mht implementering av pakkeforløp for prostatakreft. Det er brukt
mye tid på samvalgsverktøyet «Mine behandlingsvalg», som i dag er et nasjonalt
verktøy på helsenorge.no.
Forløpstall: Knutsen har benyttet helsedirektoratet sin autoriserte oversikt fra
2016 som grunnlag for tall som presenteres Brukerutvalget. Her har blant annet
UNN størst andel av antall pasienter i pakkeforløp.
UNN er bedre i mange tilfeller på landsoversikten, men har fortsatt mye å jobbe
med. Når det gjelder forebygging, er mye lagt til primærhelsetjenesten som
informerer de som trenger behandling.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
2
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BU-41/17

Dialogmøte med styret – Administrasjonens møterom D1.707
Rådgiver Hege Andersen orienterte om kontinuerlig forbedring og om
gruppearbeidet. Tema for gruppearbeid:
Hvordan kan Styret og Brukerutvalget sammen og hver for seg bidra til
1) viljen til forbedring: Motivasjon til endring, se behov for endring blant
ansatte og ledere ved UNN?
2) forbedringsideer: Hva kan og bør endres/forbedres ved UNN?
3) evne til gjennomføring er tilstede: Hvordan sørge for å få tingene gjort,
Sikre at en endring er en forbedring, og at den varer?
Det ble presentert flere gode innspill fra gruppene, blant annet muligheten for å
flette inn spørsmål omkring oppholdet til pasienten ved utskrivningssamtalen
som alle pasienter har etter opphold på UNN.
Vektlegging på faglig ledelse, motivasjon og pasienten i fokus var andre viktige
innspill.

Vedtak

Brukerutvalget er tilfreds med gjennomføringen av årets dialogmøte, og ser
frem til oppfølgingen i tråd med rapport fra møtet (denne vedlegges referatet).

BU-33/17

Referatsaker
Det ble referert følgende saker:
1. Referat fra møte i Ungdomsrådet UNN 15.3.2017
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet UNN 14.6.2017
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN 6.6.2017
4. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 8.6.2017
5. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 28.8.2017
6. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN 29.8.2017

Vedtak

BU-42/17-1

Referatsakene tas til orientering.

Orienteringssaker
Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper

Aktivitet
1. Styret ved UNN
2. Kvalitetsutvalget i UNN
3. Styringsgruppe A-fløya

Ansvarlig
2016 –
2018

Cathrin Carlyle
Cathrin Carlyle
Cathrin Carlyle

Status/merknader

Referat foreligger
Referat foreligger
Referat foreligger
3
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4. Styringsgruppe for PETsenter
5. HelseOmsorg21

Cathrin Carlyle

Referat foreligger

Cathrin Carlyle

Intet nytt.

6.

Hans Johan Dahl

Utvalget har avsluttet sitt arbeid.

7. Prostatasenteret ved
UNN

Hans Johan Dahl

Se presentasjon av urolog Tore Knutsen.
BU-representant vil bli kontaktet etter avtale.

8. Prosess rundt ny avtale
for hurtigbåter

Laila Edvardsen

Ikke noe nytt.

9. Koordinerende utvalg
(Rehab.avdelingens
kompetanseseksjon)
11. Vestibyleprosjektet

Laila Edvardsen

Intet nytt.

Britt Sofie Illguth

Prosjektet står på foreløpig vent av fremdriften i A-fløya.
Representanten fortsatt med i utvalget, har mottatt mailkorrespondanse.

12. OSO (Overordnet
Samarbeidsorgan)

Britt Sofie Illguth og Referat fra siste møte vedlagt.
Esben Haldorsen

13. Fagnettverk LMS
UNN og samarb.
kommuner
14. Klinisk etikkomité (KEK)

Britt-Eva Jakobsen

Representanten blir kontaktet på sak etter behov.

Margrethe Larsen

Se møtereferater fra KEK, ikke noe spesielt.

15. KSU-4 Samkjøring
beredskapsplan for
pandemi mellom UNN og
kommuner

Margrethe
Larsen

Avsluttet/ ikke aktuell.

16. Sykehusapotekets
brukerutvalg
17. Parkeringsutvalget

Martin A. Moe

Møte uke 38 i tillegg til seminar.

18. Pasientsentrert team

Obiajulu Odu

Vært i møte. Rapport utarbeides. Flere kommuner
kommer med, Lenvik, Balsfjord mm.

19. Samhandlingsbarometeret
(referansegruppen)

Obiajulu Odu

Ny dato for møte.

20. KSU 5 – 2015
Felles prosedyrer UNN
+ kommuner for 5 tidskritiske pasientgrupper

Johanne
Sundmann

Ikke noe nytt.
Fagspesifikt KSU som lager medisinske prosedyrer. Kun
medisinerdeltakelse. Resultater forelegges OSO til
endelig vedtak, og vil bli forelagt brukerrepresentantene
der.

KSU 3 – 2015
Revisjon av avtaler

Ikke hatt møte.
Obiajulu Odu
Laila Edvardsen vara

4
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21. Medvirkergruppen for
Idéfase psykiatri/ rus
(ephorte 12/1738)

Esben Haldorsen

22. Prosjekt Helse/eldre

Obiajulu Odu

Ikke startet opp

Ikke mottatt innkalling.

23. PasienterfaringerSolbritt Karlsson
Gastrokirurgisk avd. K3K Sigrid Berntsen

Representantene ikke hørt noe.
Sekretariatet følger fortsatt opp med K3K.

24. Oppfølging av Nasjonal
Helse- og sykehusplan
UNN Narvik

Esben Haldorsen

Oppstart 2018.

25. Brukermedvirkning plan
6 PET-senteret
26. OU på A-fløya - klinikk

Laila Edvardsen

Jobbe ut mot publikum – skjerming mm

Hans-Johan Dahl

Hans-Johan orienterte om forslag de har sett på, elektronisk innsjekk, HMS, filmsnutter med info.
Pasientflyt.

27. KSU 1/2017 –
Hans-Johan Dahl
Retningslinjer for inn- og
utskrivning av pasienter
28. Forskningsprosjekt i
Obiajulu Odu
smittevern

Vedtak

Første møte 21.6.2017.

Møte for to uker siden. Prosjektet har søkt om midler, og
forespeiles å motta dette.

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Oppdatering av status er den enkelte brukerrepresentants ansvar og
tilbakemelding gis sekretariatet i god tid før innkalling til møte i Brukerutvalget.
Sekretariatet vil oppdatere listen før utsendelse av innkallingen.

BU-34/17

Eventuelt
1. Deltakelse i KVAM-utvalgene
Administrasjonssjef Leif Hovden orienterte. Ledergruppen har truffet endelig
vedtak i saken, og forslaget legges frem for BU som en orientering. BU kan
komme med innspill og informasjon om eventuell deltakelse fra årsskiftet eller
tidligere. Mandat for KVAM-utvalg skal endres ettersom det i mandatet ikke er
lagt til grunn at det skal være brukerrepresentanter med i utvalgene.
Utvalgsleder gjennomgikk dokumentet med utgangspunkt i veilederen (sak
37), og fokuserte på etterfølgende punkter.
Punkt 4 i veilederen:
Brukerutvalget må ta aktivt del i om dette er en god veiledning og komme med
eventuelle innspill til endringer. Brukerutvalget har frist til slutten av oktober
med å komme med innspill.
Punkt 5 i veilederen:
Stabssenteret har fått oppdraget med å utvikle ideen om brukerpanel. Dette
må behandles i Brukerutvalget neste møte.
5
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I veilederen står det at representantene er nødt til å møte godt forberedt,
ha satt seg inn i saken og ta initiativ til å diskutere. Dette er viktig å merke
seg. Veilederen skal gi veiledning om hva som kreves av representantene, og
vil også være veiledende for KVAM-utvalgene.
Det er en forutsetning at sekretæren i det enkelte KVAM-utvalg ivaretar
brukerrepresentanten og tilrettelegger rutiner. Eksempelvis ved å sikre at
brukerrepresentanten har mottatt dokumentene til møtet, orientere om det
er noe spesielt representanten bør være oppmerksom på, møteplan o.a.
For representanten er det viktig å vurdere om man har tid til å sitte i
utvalget, om møtetidspunktene passer osv. Det er også viktig å forstå
Kvalitets- og virksomhetsplanen, slik at en grundig gjennomgang av denne er
nyttig. Der ligger mye av forståelsen av grunnlaget for arbeidet i KVAMutvalgene.
Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og kommer med eventuelle
innspill.
2. Brosjyre om samvalg – utkast
Hensikten med brosjyren:
Ved ulike alternativ til behandling skal pasienten selv være med på å
bestemme hvilken behandling han skal ha.
I brosjyren finner Brukerutvalget eksemplene med «hvis normal fødsel…. Og
«får du blindtarmbetennelse…» som ikke gode eksempler. I det første
eksempelet ekskluderes halvparten av pasientgruppen og i det andre tilfellet
har ikke pasienten noe valg om alternativ behandling.
Når det gjelder spørsmålene man kan stille behandleren sin, er disse bra bare
en er forsiktig med ikke å sette behandlerens kompetanse i tvil.
UNN sine farger i brosjyren er bra. Det kom også forslag om at forsiden kan
eksempelvis være av to mennesker – du og din behandler med eventuelt flere
i bakgrunnen
Brukerutvalget konkluderte med at filmene er bedre forklart både med tekst
og bilder enn denne brosjyren.

Oppfølging

Brukerutvalget kom med ulike innspill som sekretariatet formidler videre til
Samvalg.

6
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3. Oppfølging av omvisning PET-senter og nye A-fløy
Avdelingsleder for prosjekt og utbygging ved UNN, Tor-Arne Hanssen,
orienterte om:
- Strategisk utbyggingsplan for UNN. Planen staker ut kursen for vedlikehold
og endringer for byggmassen til UNN 20-30 år frem i tid på et overordnet
plan. Planen skal styrebehandles i november og vil komme innom
Brukerutvalget før dette.
- Arealplan Breivika: Dette er en handlingsplan, - hvordan skal UNN ivaretas,
vekstmuligheter 50 år frem i tid osv. Denne planen vil også komme innom
Brukerutvalget før behandling i styret.
Etter orienteringen tok avdelingslederen med seg Brukerutvalget på en
omvisning i A-fløya, og dette opplevde utvalget både interessant og lærerikt.
Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
4. Merking av skilt
Denne saken vil bli behandlet i neste møte i Brukerutvalget.
5. Prøvesitting av pasientmøbler i A-fløy
Brukerrepresentantene Laila Edvardsen, Hans-Johan Dahl og Britt Sofie Illguth
har deltatt på prøvesitting av pasientmøbler til A-fløy på Kinnarps i regi av
prosjektleder Ingrid Espejord ved Drifts- og eiendomssenteret.
Brukerrepresentantene var fornøyd med møblene, men mener de hadde hatt
enda bedre utbytte av prøvingen dersom de visste hvordan lokalitetene så ut
der møblene skal plasseres.
6. Behandling av arealplan og strategisk utviklingsplan
Det ble avtalt å sette opp et ekstraordinært møte i Brukerutvalgets
arbeidsutvalg den 3.10.2017, etter ledermøtet der saken har vært til
behandling. Brukerutvalget gir Brukerutvalgets arbeidsutvalg fullmakt til å
arbeide videre med dette.
7. Neste møte i Brukerutvalget på Skype
Det ble besluttet at neste møte i Brukerutvalget skal være på Skype, hvis det
tekniske med dette lar seg løse for alle parter, og forholdene ligger til rette for
det.
Ettersom dette blir en ny måte å avvikle møtene på, oppfordret utvalgslederen
representantene til å møte godt forberedt. Dette slik at møteleder kan gå
gjennom sakskartet på en raskt og effektiv måte.

Oppfølging

Sekretariatet vil som et ledd i denne prosessen følge opp og kontrollere at alle
brukerrepresentantene har fått tilgang til Skype for business i god tid før
møtet avholdes.
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Orienteringssaker
- Det ble reist spørsmål om noen kan delta på en dialogdag på Akuttavdelingen
den 24.9.2017. Tilbakemelding sendes sekretariatet.

Vedtak

-

UNN har ansatt en frivillighetskoordinator som har oppstart 1.10.2017

-

Læringsnettverket i brukermedvirkning – brukerrepresentant Hans-Johan
Dahl deltar på dette og vil komme med en orientering i neste møte i
Brukerutvalget.

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

Cathrin Carlyle (sign.)
utvalgsleder

Hilde A Johannessen (sign.)
sekretær

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 14.6.2017 Kopi til:
- Styret ved UNN
- Administrerende direktør ved UNN
- Helse Nord RHF ved 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
- Kreftforeningen ved Elisabeth Sundkvist
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Fra: Falstad Tove Lill[Tove.Lill.Falstad@helgelandssykehuset.no]
Dato: 15.09.2017 15:10:53
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)
Kopi: arneketil.hafstad@icloud.com; Bjørn Helge Hansen; jensensissel@hotmail.com; Johnsen Knut Roar
Tittel: Til regionalt brukerutvalg RBU

Hei
Oversender ny henvendelse til Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord fra Brukerutvalget ved
Helgelandssykehuset. Gjelder en sak om pasientreiseordningen som ønskes tatt opp i Regionalt
Brukerutvalg og videre i brukerutvalget for Pasientreiser.
Tove Lill Røreng Falstad | Rådgiver

Helgelandssykehuset HF | Senter for samhandling, Læring og mestring
Tlf: +47 75 12 57 18/481 53 774
Web | Twitter | Facebook
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18.09.2017

Regionalt Brukerutvalg
Helse Nord
v/ leder Arne Ketil
Hafstad
Deres ref:

Vår ref:

Dato:
15.09.2017

Vedrørende pasientreiseordningen
Viser til tidligere henvendelse til Regionalt Brukerutvalg ang. nye regler for pasientreiser,
datert
05.05.17. Viser også til protokoll fra møte i Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset
13.09.17 der utvalget hadde invitert områdesjef for pasientreiser i Helgelandssykehuset,
Arve Smedseng, og brukerrepresentant, Bjørn Helge Hansen, fra brukerutvalget for
Pasientreiser, til å orientere om pasientreiseordningen.

Brukerutvalget på Helgelandssykehuset er opptatt av å synliggjøre og få endret praksis for
den urettferdige ordningen som nå er iverksatt innen pasientreiseordningen. Refusjon på kr.
2,30 pr. km. for reiser under 300 km diskriminerer distriktene, og de faktiske utgiftene er
langt høyere for korte reiser enn det refusjonsordningen tar høyde for (ferger, bompenger,
redusert kollektivtilbud). Dette finner vi ikke rimelig jmf. pasientreiseforskriften § 1 som slår
fast at en pasient har rett til å få dekket utgifter til reise til og fra spesialisthelsetjenesten.
I distrikts Norge, spesielt Vestlandet og Nord-Norge må en på grunn av dårlig
kommunikasjonstilbud ofte ha overnatting i forbindelse med undersøkelse og behandling. Kr
550,- i overnattingsgodtgjøring er uakseptabelt lav kompensasjon for dekking av overnatting.
Brukerutvalget finner det underlig at det er brukt en annen sats enn Statens reiseregulativ i
dette regelverket. Utvalget ønsker at alle brukerutvalg i Helse nord, med Regionalt
Brukerutvalg i spissen, skal jobbe for at også pasientreiser skal følge Statens reiseregulativ
for innenlandsreiser med kr. 4,10 pr. km, samt få høynet refusjonen for overnatting.
Vi ber om at dette løftes inn som sak i Pasientreisers sentrale Brukerutvalg.

Med vennlig hilsen

Sissel Brufors Jensen
Leder
Helgelandssykehuset
Brukerutvalget
Postadresse
Helgelandssykehuset
Postboks 601
8601 Mo i Rana

Besøksadresse
Sjøforsgata 36
Selfors
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Saksnr.:
20XX/XXX-XX/XXX

Referent/tlf.:
navn, 75 51 29 00

Sted/dato:
Bodø, dd.mm.2017

Møtereferat
Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:

Til stede
Navn

Regionalt fagrådsmøte TSB
6. september 2017, 0900 - 1200
Videokonferanse
20. november 2017, Heldagsmøte i Tromsø

May Kirsten Nergård, Finnmarkssykehuset
Asbjørn Larsen, RIO
Ruben Sletteng, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Arild Holdø, Sigma Nord
Marte Løvold Bjerkenes, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Frank Nohr, Helse Nord RHF

Forfall

Torunn Alveng, Nordlandssykehuset
Jan Svendsen, Helgelandssykehuset

Sak
Ansvar
10/2017 Marte L. Bjerkenes fra Universitetssykehuset i NordNorge er ny representant i fagrådet.
Nordlandssykehuset har ikke supplert fagrådet med
ny representant.
NB! Ruben Sletteng blir ny fagrådsleder fra 7.
september 2017.
11/2017 Mandat for regional fagplan er til vurdering i ledelsen
ved Helse Nord RHF. Fagrådet gir innspill at
fagområdet TSB har mange avhengigheter rundt seg,
som er i endring, jamfør styrking av kommunalt
tilbud, pakkeforløp, betalingsplikt for
utskrivningsklare pasienter. Dette er derfor grunn til å
vurdere hvilke endringskonsekvenser dette får for
TSB.
Eventuellsak fra Marte: manglende behandlingstilbud
til rusavhengige som etter graviditet har behov for
tilbud/behandling for seg selv og familien.
Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ
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Tlf.: 75 51 29 00

Frist

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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12/2017

13/2017

14/2017
15/2017

Fagrådet støtter at denne pasientgruppen kan bli en
del av punkt 1 i mandat for regional plan for TSB -for
vurdering og eventuell anbefaling.
Pakkeforløp TSB -høringsutkast. Fagrådet diskuterer
flere punkter i utkastet herunder formål med
pakkeforløpet (uklart eller rotete)
forløpskoordinering, monitorering og registrering,
implementering, brukerorientering m.m. Det synes
som om HF-ene planlegger å avgi høringssvar.
Variasjon i resultater ved kvalitetsindikatorer TSB,
både innad i Helse Nord og sammenlignet med øvrige
regioner 1. tertial (fra jan – april 2017). Resultatene
har etter dette bedret seg. Fagrådet ønsker ny
orientering om resultatene på neste fagrådsmøtet og
ber Helse Nord RHF følge med utviklingen og
eventuelt følge opp lang ventetid eller fristbrudd.
Sak om mulige konsekvenser som følge av den
økonomiske situasjonen ved UNN trekkes -grunnet
ikke aktuelt.
Utdeling av LAR fra eksterne aktører (kommuner,
fengsel m.m.). Settes opp som sak til neste
fagrådsmøte. Bes om at fagrådet innhenter praksis og
betalingsordning/sats til disse.
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Møtedato: 12. oktober 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 65-2017

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 3.10.2017

Eventuelt
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