Møte
Regionalt Brukerutvalg
i Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter
Dato:

29. januar 2020

Kl.:

08.30 til ca. 14.30

Sted:

Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF
- medlemmer og varamedlemmer
Cecilie Daae
Saksbehandlere/ledere, jf. sakslisten

Deres ref.:

Vår ref.:
2019/209

Saksbehandler/dir.tlf.:
Kari Bøckmann/91196023

Sted/Dato:
Bodø, 21. januar 2020

Møte i Regionalt brukerutvalg, den 29. januar 2020 – 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
onsdag, den 29. januar 2020 – fra kl. 08.30
i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø.
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet.
Helse Nords nye administrerende direktør Cecilie Daae vil delta på møtet fra kl. 08.30 til
kl. 09.15.
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon ved rådgiver Unn Hamran på tlf.
906 904 25 eller pr. e-post til unn.hamran@helse-nord.no.
Vennlig hilsen
Geir Tollåli
Fagdirektør

Kopi:

Adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord
Leder for brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord
Brukerorganisasjonene i Nord-Norge
Pasientombudene i Nord-Norge

Vedlegg

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

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

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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Møtedato: 29. januar 2020
Arkivnr.:
2019/209

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann/91196023

RBU-sak 01-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 21. januar 2020

I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til
å vedta følgende saksliste for møtet, den 29.januar 2020:
Sak 01-2019
Sak 02-2019
Sak 03-2019
Sak 04-2019
Sak 05-2019
Sak 06-2019
Sak 07-2019
Sak 08-2019
Sak 09-2019
Sak 10-2019
Sak 11-2019

Sak 12-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møtene i Regionalt
brukerutvalg 14. november 2019 og 18. desember 2019
Fagråd i Helse Nord - status
Egenevaluering RBU
Oppdragsdokumentet 2020
Ny forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Nord
Oppnevning av brukerrepresentant, Regionalt fagråd
hud
Oppnevning av brukerrepresentant, Regionalt fagråd for
psykisk helsevern, voksne
Oppnevning av brukerrepresentant til møte om
forskning 14. februar
Oppnevning arbeidsgruppe, anskaffelse av tjenester
innen habilitering
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Orientering om planlagte styresaker
5. Sammensetning og drift av RBU 2020-2022,
oppsummering etter behandling i ledergruppen i
Helse Nord RHF 3. desember 2019
6. Fremtidig organisering av pasientreiseområdet –
presentasjon av den interregionale gruppens arbeid
7. Revidering av lærings- og mestringstjenestene.
Nasjonalt prosjekt
Referatsaker
1. Protokoll RBU AU 20191129
2. Protokoll RBU AU 20190117
3. Protokoll BU Helgelandssykehuset 20191004
4. Protokoll BU Helgelandssykehuset 20191121
5. Protokoll BU Helgelandssykehuset 20191211
6. Referat UR Finnmarkssykehuset 20191106
7. Referat ekstraordinært BU Finnmarkssykehuset
20191113
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19
52
78
92

Side 93
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Side 97

Side 98
Side 100
Side 106
Side 108
Side 117

Side 2

Sak 13-2019

8. Referat BU Finnmarkssykehuset 20191216
9. Referat BU UNN 20190910
10. Referat BU UNN 20191106
11. Referat BU UNN 20191205
12. Referat UR Nlsh 20191021
13. Referat UR Nlsh 20191204
14. Referat BU Nlsh 20191001
15. Referat BU Nlsh 20191203
16. Brev fra Ryggforeningen i Norge
17. Brev fra HLF Finnmark
18. Samisk erfaringskonsulent – brev fra Gunn K. Heatta
Eventuelt

Side 199

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
Bodø, den 21. januar 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
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Møtedato: 29.januar 2020
Arkivnr.:
2019/209

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann/91196023

RBU-sak 02-2020

Godkjenning av protokoller fra møte i det

Sted/Dato:
Bodø, 21. januar 2020

Regionale brukerutvalget 14.november 2019
og ekstraordinært møte 16. desember 2019

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 14. november 2019 og fra
ekstraordinært møte 16. desember 2019 godkjennes.
Bodø, den 21. januar 2020
Cecilie Daae
Adm. direktør
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Protokoll
Vår ref.:
2019/209

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:

Referent/dir.tlf.:
Kari Bøckmann, 91196023

Sted/Dato:
Tromsø, 14.11.2019

Møte i Regionalt brukerutvalg
14. november 2019
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
16. desember 2019 kl. 12.00, Skype

Tilstede
Navn:
Knut Georg Hartviksen
Gunn Strand Hutchinson
Gunhild Berglen
Else Marie Isaksen
Leif Birger Mækinen
Ole-Marius Minde Johnsen
Olav Aulborg

Organisasjon:
FFO
SAFO
FFO
FFO
FFO
FFO
FFO

Elisabeth Sundkvist
Arne Vassbotn
Hedvig Hegna

Tittel:
leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem – møter fast
under Marianne P.
Brekkes permisjon
medlem
medlem
medlem

Geir Tollåli
Kristian Fanghol
Hilde Rolandsen (Skype)
Kari Bøckmann

fagdirektør
direktør
eierdirektør
rådgiver

Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Tittel:
Medlem
Vara ikke innkalt grunnet
kort varsel

Organisasjon:
RIO

Kreftforeningen
Pensjonistforbundet
Pensjonistforbundet

Forfall
Navn:
Asbjørn Larsen

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

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

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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RBU-sak 75-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 75-2019
Sak 76-2019
Sak 77-2019
Sak 78-2019
Sak 79-2019
Sak 80-2019
Sak 81-2019
Sak 82-2019
Sak 83-2019
Sak 84-2019

Sak 85-2019
Sak 86-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt
brukerutvalg 16. oktober 2019
Oppsummering og evaluering, Brukerkonferansen 2019
Oppsummering og videre arbeid, møte med regionens
brukerutvalg og ungdomsråd
Tertialrapport 2-2019
Rapport om sammenslåing UNN og Finnmarkssykehuset
Helgelandssykehuset 2025
Oppnevning av brukerrepresentant til arbeid med
nyfødtintensivtilbudet i Helse Nord
Sakspapirer ettersendes
Nominasjon til Helse Nords forsknings- og
innovasjonspriser for 2019
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Informasjon om kommende styresaker
Referatsaker
1. Protokoll AU-møte 051119
Eventuelt

Vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
RBU-sak 76-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale
brukerutvalget 16. oktober 2019

Vedtak
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget den 16. oktober 2019 godkjennes
med de endringer som framkom i møtet.
RBU-sak 77-2019 Oppsummering og evaluering, Brukerkonferansen 2019

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg er fornøyd med gjennomføringen av Brukerkonferansen
2019. Av det som fungerte godt vil RBU særlig trekke fram:
a. Bruk av dialogkafé som metode
b. At ungdomsrådene var representert og hadde innlegg
c. At det framkom læringspunkter med hensyn til det å forbedre dialogen med
brukerutvalg og ungdomsråd i regionen
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d. Godt program, tema traff og foredragsholderne var gode.
2. Regionalt brukerutvalg identifiserer følgende forbedringsområder med tanke på
Brukerkonferansen 2021:
a. Lokalene hadde mangler med hensyn til universell utforming og det var
lydtekniske problemer
b. Bedre tilrettelegging for matallergier
c. Flere skrivetolker
RBU-sak 78-2019 Oppsummering og videre arbeid, møte med regionens
brukerutvalg og ungdomsråd tittel

Vedtak:
1.
Regionalt brukerutvalg vurderer på bakgrunn av innspill fra Brukerkonferansen
2019 og møtet med regionens ungdomsråd og brukerutvalg 14. november, at følgende
områder er særlig viktig å ha fokus på de neste to årene:


Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen inkludert hvordan
det tilrettelegges for brukermedvirkning på system- og tjenestenivå ved
opprettelse av helsefelleskapene



Pasientreiseordningen blant annet rett transport til rett pasient, mer tilrettelagt
transporttilbud, venterom på sykehus og flyplasser samt bedre
ledsagerordninger



Oppfølging av pasienters rett til koordinator og kontaktlege



Kunnskap om og ansettelse av erfaringskonsulenter



Tilstrekkelig og tilpasset pasient- og pårørendeopplæring



Helhetlig rusbehandling



Implementering av ungdomsrådenes prinsipper for gode overganger fra
barneorienterte til voksenorienterte tjenester i sykehus



Opplæring i samisk språk- og kulturforståelse

2.
Regionalt brukerutvalg foreslår følgende rutiner for informasjonsutveksling og
samhandling mellom RBU og regionens brukerutvalg og ungdomsråd:
a. Referater/protokoller og årsmeldinger utveksles.
b. RBU inviterer regionens ungdomsråd og brukerutvalg til å komme med forslag
til hva RBU skal vektlegge i sine innspill til oppdragsdokumentet. Invitasjon til å
komme med forslag sendes i mai hvert år.
c. Helse Nord arrangerer Regional brukerkonferanse hvert andre år.
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d. Fast møte med leder og nestleder i regionens brukerutvalg og ungdomsråd i
oktober/november hvert år. Det året det er brukerkonferanse legges møtet i
tilknytning til konferansen.
e. Brukerutvalg og ungdomsråd i regionen har anledning til å sende inn saker til
RBU. Administrasjonen og leder av RBU avgjør hvile saker som tas opp til
behandling.
RBU-sak 79-2019 Tertialrapport 2-2019

Vedtak:
1. Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om tertialrapport 2-2019 til
orientering.
2. Regionalt brukerutvalg ber administrerende direktør om fortsatt å ha tett
oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale
kvalitetsindikatorene i tiden fremover
RBU-sak 80-2019 Rapport om sammenslåing UNN og Finnmarkssykehuset

Vedtak:
1. RBU anser prosjektgruppens rapport som grundig og vurderer at prosessen med
utarbeidelse av rapporten har vært god, med god brukermedvirkning
2. RBU gir sin tilslutning til at det ikke anbefales en sammenslåing av UNN og
Finnmarkssykehuset
3. RBU vil understreke behovet for at samarbeidet mellom helseforetakene
fortsetter med økt prioritet. Dette gjelder bl.a. pasientforløp og felles tiltak for å
forbedre kvalitet. Funksjons- og arbeidsdelingen må utvikles ytterligere slik at
pasientene får høyspesialisert behandling når det trengs, men ellers kan få mer
av sitt tilbud nært der de bor når det er mulig
4. RBU ønsker at rapporten skal brukes til læring og videre
kvalitetsforbedringsarbeid i regionen
RBU-sak 81-2019 Helgelandssykehuset 2025

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med saksutredning
knyttet til styresak om sykehusstruktur på Helgeland til orientering
2. Regionalt brukerutvalg avholder et ekstraordinært RBU-møte per telefon 16.
desember 2019 for å behandle styresaken Helgelandssykehuset 2025
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RBU-sak 82-2019 Oppnevning av brukerrepresentant til arbeid med
nyfødtintensivtilbudet i Helse Nord

Vedtak:
RBU ber arbeidsutvalget oppnevne brukerrepresentanter til arbeidet med
nyfødtintensivtilbudet i Helse Nord når organisering og mandat er nærmere avklart
RBU-sak 83-2019 Nominasjon til Helse Nords forsknings- og innovasjonspriser
for 2019

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg ber om utsatt frist for nominasjon
2. Regionalt brukerutvalg ber sekretær for brukerutvalget videresende
invitasjonen til å nominere til Helse Nords forsknings- og innovasjonspris til
regionens brukerutvalg, ungdomsråd og brukerorganisasjoner
3. Regionalt brukerutvalg ber om at nominasjon til Helse Nords forsknings- og
innovasjonspriser legges fram som årlig sak i utvalgets septembermøte
RBU-sak 84-2019 Orienteringssaker
Informasjon fra RBU-leder – muntlig
-

Møte med HOD om oppdragsdokumentet, 24/10
Konferanse, Nasjonal helse- og sykehusplan, 28-29/10
Styremøte, Helse Nord, 30/10
Foredrag for fastleger (ALIS-konferansen), 5/11
Møte i arbeidsgruppen, screening tykktarmskreft, 11/11
Møte nasjonal arbeidsgruppe, program for regelmessige netthinneundersøkelser
for diabetisk retinopati, 11/11
Innlegg på styreseminar i Helse Nord 5/12 med tittelen: «Pasientens syn på
fremtidig sykehusstruktur på Helgeland». I den forbindelse er brukerutvlaget på
Helgelandssykehuset kontaktet for å be om deres vurderinger og innspill

Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
Gunn Strand Hutchinson:
-

Konferanse, Nasjonal helse- og sykehusplan, 28-29/10
Styreseminar, Helse Nord, 30-31/10
Arbeidsgruppe, vurdering av fremtidig tilbud til pasienter med
utviklingshemming/autisme og samtidig psykisk lidelse i Troms og Finnmark,
7/11

Arne Vassbotten:
-

Fagråd infeksjonsmedisin, 24/10
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Leif Birger Mækinen:
-

Avsluttende møte i arbeidsgruppen som utarbeidet rapport om sammenslåing
UNN og Finnmarkssykehuset
Møte i Sykehusinnkjøp
10-års-jubileum i pasientreiser, inkludert opplæring av brukere i avbestilling av
oppsatte reiser

Gunnhild Berglen:
-

Møte i prosjektgruppa pasientreiser: 24/10, 1/11, 8/11 og 14/11
Pasientreiser BU, 1/11
USAM 7/11

Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
-

Oppstart av prosjekt om nyfødtintensivtilbudet i Helse Nord
Oppstart av arbeidet med Regional kreftplan
Brukerrepresentasjon i Nye metoder – at det skal være brukermedvirkning i hele
prosessen er blitt tydeliggjort
Forespørsel om forskningsprosjekt fra interregionalt brukerutvalg (Sak 1632019 i interregionalt fagdirektørmøte). Konklusjon: Fagdirektørene synes
temaet er viktig, og oppfordrer brukerutvalgene til å kontakte miljøene som
driver med helsetjenesteforskning for å søke regionale forskningsmidler.

Vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
RBU-sak 85-2019 Referatsaker

Vedtak:
Referatet tas til etteretning
RBU-sak 86-2019 Eventuelt

Vedtak:
Ingen saker ble fremmet

Bodø, den 15. november 2019
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 15112019
____________________
Knut Georg Hartviksen
RBU-leder
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Protokoll – ekstraordinært møte i RBU
Vår ref.:
2019/209

Referent/dir.tlf.:
Kari Bøckmann/91196023

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:

Sted/Dato:
Bodø, 16.12.2019

Ekatrsordinært møte i Regionalt brukerutvalg
16. desember 2019
Skype
29. januar 2019

Tilstede
Navn:
Knut Georg Hartviksen
Gunn Strand Hutchinson
Gunhild Berglen
Leif Birger Mækinen
Elisabeth Sundkvist
Arne Vassbotn
Aina Hansen

Tittel:
leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem for Hedvig
Hegna

Organisasjon:
FFO
SAFO
FFO
FFO
Kreftforeningen
Pensjonistforbundet
Pensjonistforbundet

Hilde Rolandsen
Kristian Fanghol
Randi Brendberg
Karo Bøckmann

eierdirektør
direktør
fagsjef
rådgiver

Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Forfall
Navn:
Else Marie Isaksen
Ole-Marius Minde Johnsen
Olav Aulborg
Hedvig Hegna
Asbjørn Larsen

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

vara ikke tilgjengelig
vara ikke tilgjengelig
vara ikke tilgjengelig
vara Aina Hansen
Ikke møtt grunnet
forsinket fly

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

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

Organisasjon:
FFO
FFO
FFO
Pensjonistforbundet
RIO

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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RBU-sak 87-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 87-2019
Sak 88-2019
Sak 89-2019
Sak 90-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Nye Hammerfest sykehus – godkjenning av forprosjekt og start
gjennomføringsfase
Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering
Muntlig orientering om Luftambulansetjenesten, tekniske
problemer - status

Vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
RBU-sak 88-2019 Nye Hammerfest sykehus – godkjenning av forprosjekt og
start gjennomføringsfase

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til omstillingsplanen til
Finnmarkssykehuset HF, som premiss for oppstart av gjennomføringsfasen
nye Hammerfest sykehus innenfor en ramme på 2 326 mill. kroner inkl.
prisstigning og byggelånsrenter frem til ferdigstillelse i 2024.
2. Regionalt brukerutvalg ber om at pasienttilbudene i Finnmarkssykehuset
skjermes ved omprioritering av 20 mill. kr. tentativt stigende til 40-50 mill.
kr. i 2024-2025.
3. Regionalt brukerutvalg er enige i, at det ved rullering av langsiktig
økonomiplan juni 2020, innarbeides styrking av Finnmarkssykehuset HF
med inntil 40 mill. kr./år i 3 år f.o.m. 2025.
4. Regionalt brukerutvalg forutsetter at det videre arbeid gjennomføres i nært
samarbeid med lokalt brukerutvalg og SANKS brukerutvalg.
5. Regionalt brukerutvalg kan ikke godta at ambulansetjenesten og tilbudet
innenfor Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling svekkes
for å komme i budsjettbalanse.
RBU-sak 89-2019 Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering

Vedtak:
1. RBU viser til adm. direktørs saksutredning og understreker at befolkningen på
Helgeland skal sikres et spesialisthelsetjenestetilbud som baseres på nærhet
for store pasientgrupper også når det haster, kombinert med funksjoner for
hele Helgeland med utgangspunkt i eksisterende fagmiljø.
2. RBU støtter administrerende direktørs forslag til strukturen på det somatiske
tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset basert på:
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a) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt.
b) Helgelandssykehuset Sandnessjøen som akuttsykehus:
Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap,
fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid
med Nordlandssykehuset).
Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi,
plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nesehals som krever sengekapasitet.
c) Helgelandssykehuset Mo i Rana som akuttsykehus:
Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap,
ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og
radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF).
3. Tilbudet i psykisk helsevern og rus baseres på eksisterende struktur. De
polikliniske tjenestene nært befolkningen må sikres.
4. Uavklarte spørsmål av faglige og organisatorisk art utredes i konseptfasen. I
dette arbeidet må det sikres god brukermedvirkning.
5. RBU mener at organiseringen av Helgelandssykehuset bør gjennomgås for å
sikre befolkningen et spesialisthelsetjenestetlbud av god faglige kvalitet basert
på dokumentert kunnskap, gode rutiner og med godt kvalifiserte
medarbeidere.
6. RBU ber om at hensynet til korte avstander, god logistikk og miljøvennlig
transport legges til grunn for lokalisering av sykehuset i Sandnessjøen.

RBU-sak 90-2019 Muntlig orientering om Luftambulansetjenesten, tekniske
problemer - status

Vedtak:
Informasjonen om Luftambulansetjenesten, tekniske problemer, tas til orientering.

Skype, den 16. desember 2019
godkjent av Knut Georg Hartviksen,
i etterkant av RBU-møtet,
den 16122019 – kl. 16.45
____________________
Knut Georg Hartviksen
RBU-leder
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Møtedato: 29. januar 2020
Saksnr.:
2020/228

Saksbeh./tlf.:
Siri Grøvnes Solheim, 75 51 29 00

RBU-sak 03–2020

Fagråd i Helse Nord - status

Sted/dato:
Bodø, 17. januar 2020

Formål
Regionalt brukerutvalg har bedt om å få informasjon om status for fagrådene, inkludert
mandat og aktivitet i de enkelte fagråd.
Beslutningsgrunnlag
Vedlagt er en oversikt over fagrådene i Helse Nord- inkludert de fagråd som er under
opprettelse. Mandat for fagrådene er også vedlagt.
Fagrådene oppnevnes for å diskutere og avklare aktuelle saker og problemstillinger
innen fagområdet Helse Nord ønsker råd og anbefalinger på. Vedlagte oversikt betegner
de fagråd som er opprettet som aktive, men det varier mellom fagrådene hvor ofte det
holdes møter. Dette er avhengig av hvilke saker som Helse Nord RHF ønsker innspill til.
Helse Nord RHF oppnevner fagrådene i samråd med fagsjefene i helseforetakene, og
fagrådene er forankret i Fagavdelingen i Helse Nord.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Regionalt brukerutvalg tar vedlagte informasjon til orientering.

Bodø, 17. januar 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
Vedlegg:
Oversikt fagråd i Helse Nord (.xlsx)
Mandat for regionale fagråd i Helse Nord (.pdf)
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Fagråd
Rus/TSB
Psykisk helsevern for voksne
Psykisk helsevern for barn og unge
Pasient og pårørendeopplæring
Anistesiologi
Ortopedi
Klinisk patologi
Kreft
Hjertemedisin
Geriatri
Habilitering
Hudsykdommer
Infeksjon, smittevern og mikrobiologi
Rehabilitering
Diabetes
Gynekologi og fødselshjelp
Perinatal komité
Lungemedisin
Nyre
Revmatologi
Øye
Prehospitalt
Hjerneslag
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Status
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Under oppstart.
Under oppstart. (Dette erstatter fagråd tidligere intensiv og akuttmedisin.)
Aktiv
Under oppstart.
Aktiv
Aktiv
Under oppstart.
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Under oppstart.
Vurderes opprettet
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Mandat for regionale fagråd i Helse Nord
Mandat

Fagråd for --------------

Forankring i
Helse Nord



Helse Nord RHF, Fagavdelingen

Bakgrunn for fagrådet



Oppnevnt for å diskutere og avklare aktuelle saker og problemstillinger
innen fagområdet som Helse Nord ønsker råd og anbefalinger på.

Oppnevningsperiode






Oppnevnes for en periode på 3 år.
Fagrådet har funksjonstid xxxxxx-xxxxx
Ved reoppnevning skal kontinuitet balanseres med behovet for fornying.
Det er ønskelig med en viss utskiftning hvert 3. år.

Fagrådsleders rolle og
ansvar




Fagrådsleder oppnevnes av Helse Nord RHF.
Fagrådsleder representerer fagrådet utad og er talsperson for det samlede
rådet.
Fagrådsleder kan uttale seg til media om saker som er behandlet i
fagrådet, men skal informere Helse Nord RHF når denne uttaler seg som
leder for fagrådet.
Har ansvaret for at møtene gjennomføres i henhold til overordnet
møtestruktur.
Er medansvarlig for at budsjettet for fagrådet holdes.




Medlemmers ansvar og
roller





Fagrådets oppgaver,
rolle og ansvar









Bidra til at fagrådet har et regionalt perspektiv.
Delta i møter og involvere egne fagmiljø i aktuelle saker for å sikre god
forankring.
Bidra til at fagrådets oppgaver løses.

Fagrådet er rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i faglige spørsmål
med relevans for behandlingskjeder innad og på tvers av foretaksgrensene
og for oppgavefordeling mellom helseforetakene.
Skal gi råd om viktige faglige og strategiske veivalg i tjenesten, ut fra
aktuell situasjon for fagområdet og regionale og nasjonale planer og
vedtak.
Skal gi råd til fagdirektør med bakgrunn i innspill fra øvrige regionale
nettverk innen fagområdet.
Skal behandle saker på bestilling fra fagdirektør i Helse Nord RHF.
Skal utrede saker som har interesse for helseforetakene og på forespørsel
fra enkelte HF.
Saker som ønskes belyst og som fremmes fra fagrådets medlemmer,
fremmes til fagrådets leder.
Leder skal be sekretariatet avklare med fagdirektør i Helse Nord RHF, om
saken skal behandles i fagrådet.
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Fagrådets
sammensetning










Fagrådets medlemmer representerer organisasjonene de er oppnevnt av,
både lokalt helseforetak og Helse Nord som helhet.
Skal være effektivt sammensatt slik at de blir fungerende organer.
Skal bestå av 8-10 medlemmer.
Skal være tverrfaglig sammensatt.
Skal ha representasjon fra alle helseforetak, og fra ulike nivåer i
organisasjonene.
Bør ha geografisk representasjon.
Kan inkludere primærhelsetjenesten der det er relevant.
Brukerrepresentant/ brukerorganisasjon skal være representert.

Fagrådets sekretariat
og ressurser






Helse Nord RHF ved fagavdelingen er fagrådets sekretariat.
Reise- og driftsutgifter dekkes av Helse Nord RHF.
Kostnader knyttet til brukerrepresentasjon dekkes av midler til RBU.
Det omfatter kostnader knyttet til deltakelse for brukerrepresentant,
herunder reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste. Dette gjelder
uavhengig av om det er et medlem av RBU eller annen representant for
brukerne.

Rammebetingelser som
gjelder for fagrådet




Fagrådet rapporterer til Fagdirektør i Helse Nord RHF.
Ved behov for kontakt med fagdirektøren, skal fagrådets leder kontakte
sekretariatet for koordinering.

Oppnevning av fagrådet 

Oppnevning gjøres av Helse Nord RHF, basert på forslag fra
helseforetakene.

Evaluering av fagrådets
virksomhet



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

Særskilt oppdrag for
året xxx

Oppdateres med oppdrag gitt i de til enhver tid gjeldende
Oppdragsdokumentene og relevante styresaker

Dato og Initialer

Geir Tollåli, Helse Nord RHF
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Møtedato: 29. januar 2020
Arkivnr.:
2019/228

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann/91196023

RBU-sak 04-2020

Egenevaluering - RBU

Sted/Dato:
Bodø, 21. januar 2020

Formål
Gjennomgang av egenevaluering som gjennomføres årlig. Hvilke råd vil RBU gi
administrasjonen som følge av denne evaluering med tanke på opplæring og drift av
RBU 2020-2022?
Problemstillinger
Tema i egenevalueringen omhandlet blant annet plan for arbeidet i RBU, gjennomføring
av møter, ledelse, samarbeid med administrasjonen, oppfølging av saker, prioriterte
områder samt kvalitet på sakspapirer og protokoller. Se vedlegg.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg vurderer på bakgrunn av egenevalueringen at driften av
RBU i 2019 har vært tilfredsstillende og i tråd med vedtatte retningslinjer.
2. Regionalt ber på bakgrunn av evalueringen administrasjonen være særlig
oppmerksom på følgende ved oppnevning av RBU 2020-2022: ….
Bodø, den 21. januar 2019
Cecilie Daae
Adm. direktør
Vedlegg
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Regionalt brukerutvalg egenevaluering 2019
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1.

Har du klart for deg hva som er RBU sine
oppgaver?

100,0%
90,0%
80,0%

63,64%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

27,27%

30,0%
20,0%

9,09%

10,0%
0,0%
1 I svært LITEN grad
(n=0)

2 (n=0)

3 (n=0)

4 (n=1)
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Vet ikke (n=0)
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Kommentar til spørsmål 1: Har du klart for deg hva som er RBU sine oppgaver?
Anonymous: I vareta pasient/bruker interesser
Anonymous: Og det har tatt litt tid å finne ut av hva som er handlingsrommet:)
Anonymous: Følge opp og sikre brukermedvirkning i utvikling av strategier og tiltak på overordnet, regionalt nivå.
Pådriver for økt brukermedvirkning og sikring av pasientrettigheter, samt samarbeidsforum og bindeledd til lokale
brukerutvalg og brukerorganisasjoner.
Anonymous: Synes man i RBU er flinke til å presisere hva som er RBU sin rolle kontra et BU i et HF.
Anonymous: Jeg mener det hadde vært lurt med et "styreseminar" når nytt RBU er satt. I denne omgangen var det bare rett
på første møte og en gammel bok i handa. RBU leder var også ny som leder. Jeg tror alle hadde hatt bruk for en
gjennomgang av mandatet og en god samtale om hvordan vi skulle jobbe til det beste for pasientene i nord.
Anonymous: på grunn av at jeg er varamedlem har jeg ikke vært med på mer enn 2 møter. Ett fysisk til stedet og ett
nettmøte. Dermed har jeg bare teorien og får ikke diskusjonene med.
Anonymous: Jeg må vel stadig dyktiggjøre meg mer og mer.
Anonymous: Mandatet er veiledende
Regionalt
Brukerutvalg
møte
- innkalling
og saksdokumenter
Anonymous:
Mottatt god
info29.01.2020
og rettledning
underveis.

Side 22

2. Har vi en god nok plan for arbeidet vårt i RBU i
forhold til oppgavene RBU er satt til å utføre?
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

45,45%

50,0%

36,36%

40,0%

30,0%
20,0%

9,09%

10,0%

9,09%

0,0%
1 I svært LITEN grad
(n=0)

2 (n=1)

3 (n=0)

4 (n=4)
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Kommentar til spørsmål 2: Har vi en god nok plan for arbeidet vårt i RBU i forhold til oppgavene RBU er satt til å utføre?
Anonymous: Er ikke helt inne på det, men tenker at de fleste er veldig gode og flinke
Anonymous: Ønsker en tydeligere plan for saksoppfølging av de store sakene. Innspill i flere runder og tid til å drøfte grundig. Mer enn alt
ønsker jeg mer tid.
Anonymous: Det går sikkert an å forbedre eksisterende plan, men da må det komme inn forslag til forbedringer.
Anonymous: Er bestandig rom for forbedring så kanskje det i slutten av hver periode skulle være satt av tid til en liten brainstorming rundt
dette spørsmålet?
Anonymous: se utfyllende kommentar på forrige spørsmål.
Anonymous: er usikker på om den planen tar hensyn til praktiske ting angående brukerne, som for eksempel problemet med pasientreiser
Anonymous: Vi har etterspurt årshjul også som en informasjon til BU-ene og organisasjonene. Dette vil nok ytterligere styrke planarbeidet og
synliggjøre for omverden når innspill bør gis og beslutninger tas.
Anonymous: Vi er etterhvert blitt bedre. Vi er underveis. Av denne grunn bør det vel ivaretas en viss kontinuitet ved oppnevning av nytt
brukerutvalg.
Anonymous: Planen er bra, men ofte for knapp tid
Anonymous: Lydhør og god ledelse!
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3. Velg tre av områdene du mener bør prioriteres.
100,0%
90,0%

81,82%

80,0%
70,0%

54,55%

60,0%

54,55%

54,55%

50,0%
40,0%
30,0%

27,27%

20,0%
10,0%
0,0%
Helhetsansvaret og den regionale
tenkningen. (n=9)

18,18%
9,09%

Betydningen av styrende dokumenter Oppfølging av brukerrepresentanter i råd Informasjon om Helse Nord RHF og
(muligheter og begrensninger). (n=6)
og utvalg. (n=6)
virksomheten vår (markedsføring). (n=2)
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Eventuell kommentar til spørsmål 3: Velg tre av områdene du mener bør prioriteres.
Anonymous: Brukermedvirkning kan ha stor gjennomføringskaft. Jeg opplever imidlertid at dette RBU ikke har fått tatt ut
sitt potensiale og i stor grad ender med å ta sakene til orientering eller komme med uprioriterte innspill. Hvis man ser
tilbake på plan for brukermedvirkning som det er klippet ut fra i innledningen til denne undersøkelsen så synes jeg ikke
dette brukerutvalget sammen har klart for seg alle oppgavene, og mulighetene som ligger i mandatet. Det er viktig at det
også gjøres en gjennomgang av honoreringen av RBU medlemmene. Det må være tydelig om man kan forvente refusjon av
tap arbeidsfortjeneste når hele dager tas ut til møter, konferanser ol. Hvis ikke dette er tydelig får man fort en situasjon at
personer i arbeid takker nei til slike roller, noe som vil være synd.
Anonymous: Markedsføring vil utvilsomt styrke gjensidig samarbeid med brukerorganisasjonene. Føler at samarbeidet
mellom br.org. På alle nivå og RBU/ Helse-Nord burde styrkes. Ikke minst må Br.org. bevisstgjøres sitt ansvar via A vis RBU.
Anonymous: Her opplever jeg det vanskelig å gjøre valg.

Anonymous: Helhetsansvaret og den regionale tenkningen må ha 1. prioritet og skal være styrende for virksomheten.
Fordeling av oppgaver må prioriteres etter nødvendig kompetanse/erfaring
Oppfølging av brukerrepresentanter i råd og utvalg er for dårlig. For dårlig tid til informasjon og tilbakemeldinger.
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4. Kunne RBU sin kompetanse og sammensetning
vært bedre i forhold til oppgavene?
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

36,36%

40,0%

30,0%

18,18%

20,0%

18,18%

18,18%

5 (n=2)

6 I svært LITEN grad
(n=2)

9,09%

10,0%
0,0%
1 I svært STOR grad
(n=0)

2 (n=1)

3 (n=2)

4 (n=4)

Regionalt Brukerutvalg møte 29.01.2020 - innkalling og saksdokumenter

Vet ikke (n=0)

Side 27

Kommentar til spørsmål 4: Kunne RBU sin kompetanse og sammensetning vært bedre i forhold til oppgavene?
Anonymous: Tror nok de er veldig kompetente de som sitter der
Anonymous: Ønsker litt bredere sammensetning i alder og flere forskjellige brukerorganisasjoner. Det er en klar mangel at vi ikke har noen
med et annet kulturelt/etnisk utgangspunkt.

Anonymous: Vi representerer mange store organisasjoner, og de fleste er brukerrepresentanter. Kanskje burde søkelyset vært satt på en del
små organisasjoner/grupper, som har vanskeligheter med å få oppmerksomhet, slik at disse også kunne bli representert i RBU.
Anonymous: tenker vel at RBU fungerer godt etter forutsetningen, det man skal passe seg for er at det ikke blir slikt at mangel på frikjøp fra
arbeid eller andre årsaker medfører at man får et RBU med for høy snittalder fordi det er den gruppen med mest tilgjenngelig tid til
deltakelse.
Anonymous: Jeg tror kompetansen og sammensetningen i utgangspunktet er god, MEN at det bør legges tilrette for at folk i jobb og ungdom
også kan delta. Det betyr kanskje at man må tenke møter etter skoletid.
Anonymous: varamedlemmene burde hatt en "brifing" like etter valget
Anonymous: Jeg synes dagens brukerutvalg er nokså bredt sammensatt. Jeg antar at det er en utfordring å finne ut av hvem som er de rette
til å komme med forslag på brukerrepresentanter og videre hvilke muligheter organisasjonene har til å vite hvem som er skikket og til slutt
om det er de som er mest skikket som sier ja til å ta et slikt oppdrag.
Anonymous: Enkelte representanter er for mye opptatt av egen gruppe og for lite av helheten.
Anonymous: Kompetansevurdering ligger «i bunnen» ved innstilling! Tror ikke et « Superutvalg» er tjenlig, men kan virke mot sin hensikt.
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5. Blir sakene i RBU behandlet på en tilfredsstillende
måte internt i RBU mht. forberedelser og mulighet for
diskusjon?
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

36,36%
18,18%

1 I svært STOR grad
(n=0)

2 (n=2)

27,27%
9,09%

3 (n=4)

4 (n=3)
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9,09%
6 I svært LITEN grad
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Blir sakene i RBU behandlet på en tilfredsstillende måte internt i RBU mht. forberedelser og mulighet for diskusjon?
Beskriv eventuelle forbedringsområder.
Anonymous: JA det synes jeg, etter 2 møter jeg har vært med på
Anonymous: Jeg ønsker mer tid til forberedelse. Ønsker mulighet til å få sakspapirer i et format som kan leses opp som lyd. Med pdf fil
er ikke det mulig, uten leseverktøy som f.eks Daisy spiller. Det fås for svaksynte/blinde fra hjelpemiddelsentralen, men kan også kjøpes
av Helse Nord og lånes ut til de som trenger det. Det er tungt å lese så mye for meg, jeg har lese/skrivevansker, og får til veldig mye
mer med lydfiler.
Anonymous: Det kan mange ganger være mange saker på sakskartet, som gjør at det kan bli litt lite tid på enkelte saker. Som regel blir
viktige saker godt opplyst, og godt diskutert, men noen ganger føler man at både tid til forberedelse og tid til diskusjonen kunne vært
bedre.
Anonymous: Viktig at det ikke blir for mange saker men at det heller eventuelt blir flere møter.
Anonymous: RBU har nok et forbedringspotensial på tidsbruk. Leder kan med fordel bidra til mer fremdrift. Leder er god på å gi plass til
alle, men noen ganger går diskusjonene litt lenge uten at det tilfører møtet noe mer. Er forslagene til vedtak presentert for AU eller
skrevet alene av Adm på forhand?
Anonymous: kan ikke uttale meg på grunn av at jeg ikke har vært med på så mange møter
Anonymous: Saksmengden er ofte stor i forhold til tilgjengelig tid i møtet. Noen av oss har tenkt på om vi før møtet burde utveksle
synspunkter. Vi kan selvsagt alltid ta kontakt med hverandre, men finner vel ikke tid til dette.
Anonymous: Forberedelser til møter er bra, men for liten tid til diskusjon og meningsutvekslinger hvor alle kan delta.
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6. Hvordan vurderer du kvaliteten på
saksdokumentene?
100,0%
90,0%

72,73%

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

30,0%

18,18%

20,0%

9,09%

10,0%
0,0%
1 LITE tilfredsstillende
(n=0)

2 (n=0)

3 (n=0)

4 (n=1)
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Kommentar til spørsmål 6: Hvordan vurderer du kvaliteten på saksdokumentene?
Anonymous: Synes det er ganske mye saker og saksdokumenter å gå igjennom
Anonymous: Men ofte altfor mye lange vanskelige ord og forkortelser. Vi må jobbe mer med KLART SPRÅK.
Vedlegg som lenker i dokumentet er vanskelig å få opp med det dårlige nettet jeg har. Ønsker at alle vedlegg ligger bakerst i
dokumentet.
Anonymous: Saksdokumentene er svært tilfredsstillende, men noen ganger, når det er mye dokumenter, skulle jeg ha ønsket bedre tid
til mine forberedelser.
Anonymous: Når man ønsker representasjon til råd og utvalg mangler det ofte informasjon på hva dette medfører ved deltakelse
Anonymous: Bra. Noen ganger er tabellene uleselig pga veldig liten skrift
Anonymous: en del gjentakelser som kunne vært unngått
Anonymous: Hovedinntrykket er at saksdokumentene vanligvis er så gjennomarbeidet og forslagene er så gode at det er vanskelig å
finne noe å tilføye.
Anonymous: Stort sett bra, men noen dokumenter har så liten skrift at det må brukes forstørrelsesglass.
Anonymous: Fagspråk og terminologi kan virke negativt for saken, hvis det ikke blir forstått og forklart. Dette gjelder ikke minst i
refetatsamminheng.
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7. Er det saker som behandles i Helse Nord der RBU
burde vært involvert, men ikke er det?
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

27,27%

30,0%

27,27%

18,18%

20,0%

18,18%
9,09%

10,0%
0,0%
1 I svært STOR grad
(n=0)

2 (n=0)

3 (n=2)

4 (n=3)
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Kommentar til spørsmål 7: Er det saker som behandles i Helse Nord der RBU burde vært
involvert, men ikke er det?
Anonymous: Aner ikke
Anonymous: Særlig på anskaffelse og innkjøp synes jeg vi er for lite involvert.
Jeg føler også noen ganger at det kan være litt sukking over våre "dumme" spørsmål. Jeg opplever at vi blir møtt med
respekt fra de aller fleste, men kanskje det er noe å jobbe med likevel på kultur?
Anonymous: Det er det helt sikkert, uten at jeg har oversikt over det her og nå.
Anonymous: Selfølgelig er det det uten at jeg her og nå har med eksempler. Bestandig rom for nyteknig
Anonymous: Vanskelig å vite. Kan bare komme på en og det er diskusjonen rundt ny varaordning som ikke har vært
diskutert i brukerutvalget

Anonymous: Jeg opplever ikke at dette er tilfelle.
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8. Er de konklusjoner og vedtak som fattes i samsvar
med det du mener er riktig?
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

45,45%

45,45%

5 (n=5)

6 I svært STOR grad
(n=5)

40,0%

30,0%
20,0%

9,09%

10,0%
0,0%
1 I svært LITEN grad
(n=0)

2 (n=0)

3 (n=0)

4 (n=1)
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Kommentar til spørsmål 8: Er de konklusjoner og vedtak som fattes i samsvar med det du
mener er riktig?
Anonymous: Noen ganger er det det
Anonymous: Sekreteriatet har bestandig vært flinke til å lytte slikt at vedtakene blir det som RBU mener de skal være. Men
for at dette skal fungere er det da også viktig med gode ledere av RBU, noe man har hatt de siste to periodene.
Anonymous: Det er svært sjelden uenighet ved avstemming, og dette tyder på at de fleste er enig i konklusjoner å vedtak.
Anonymous: Brukerutvalget består av medlemmer med svært ulik bakgrunn, ulike erfaringer med spesialisthelsetjenesten
og de har i forskjellig grad bindinger til pasientorganisasjoner eller andre interessegrupper. Sett i forhold til dette synes jeg
utvalget funger godt og kommer til greie konklusjoner og vedtak. Noen ganger er det greit at administrasjonen gir
veiledning ved saklige misforståelser.
Anonymous: Ikke alltid, men vedtak fattes av flertallet.

Regionalt Brukerutvalg møte 29.01.2020 - innkalling og saksdokumenter

Side 36

9. Hvordan vurderer du kvaliteten på protokollen fra
RBU-møtene?
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Kommentar til spørsmål 9: Hvordan vurderer du kvaliteten på RBU-protokollen?
Anonymous: Veldig greit
Anonymous: Det har blitt bedre igjen. Vi må jobbe med at våre egne vedtak er tydelige og skrevet i et forståelig språk.
Dessuten er det viktig at de framstår som profesjonell både på form og innhold.
Anonymous: Protokollene inneholder den informasjonen den skal, og er godt identifiserbar for hva som skjedde på
styremøtet.

Anonymous: Gode og greit å sette seg inn om man ikke har fått med seg eller ikke husker
Anonymous: Det er selvsagt vanskelig i løpet av kort tid å komme med en konklusjon som oppsummerer det som er gitt
uttrykk for i mange innlegg. Jeg er fornøyd med kvaliteten på protokollen.
Anonymous: Bra
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10. I hvilken grad kommuniserer vi som et kollegium opptrer vi med integritet, åpenhet, ansvarlighet og
tillit overfor hverandre?
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Kommentar til spørsmål 10: I hvilken grad kommuniserer vi som et kollegium - opptrer vi
med integritet, åpenhet, ansvarlighet og tillit overfor hverandre?
Anonymous: Ja det gjøres
Anonymous: Jeg opplever at jeg blir møtt med respekt og forståelse. Vi er forskjellige og utfyller hverandre. Og så er det
mye humor og glede, det gjør at jeg gleder meg til å treffes og jobbe sammen.
Anonymous: Føler at alle fire ting er tilstede.
Anonymous: Er en trygg og god arena som innbyr til å komme med det man har, trygge deltakere tør å komme med det de
har på hjertet uansett om man er usikker.
Anonymous: Jeg opplever at brukerutvalget mer og mer har har fungert som et godt kollegium med tillit for hverandre og
respekt for hverandres synspunkter og kjepphester. Jeg har glede av møtene i brukerutvalget.
Anonymous: Et kollegium som fungerer tilfredstllende.
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11. Følges vedtakene i RBU godt nok opp av
administrasjonen?
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Kommentar til spørsmål 11: Følges vedtakene i RBU godt nok opp av administrasjonen?
Anonymous: Det må jeg si er ikke helt sikker på, men flest er i alle fall det

Anonymous: Jeg savner bare en tilbakemelding på hva som blir gjort/ikke gjort ift vedtak og innspill. Det er alltid bedre å
vite!
Anonymous: Ut i fra erfaring, følges vedtakene opp. Samtidig kan det være viktig å ha en liste hvor man kan krysse ut
innfridde vedtak.
Anonymous: Tenker det, men tilbakemeldingen på hvordan ting blir fulgt opp kunne kanskje vært bedre):
Anonymous: Her kunne det nok kommet noen flere tilbakemeldinger til RBU om hvordan våre innspill har blitt tatt hensyn
til/ ikke blitt tatt hensyn til.

Anonymous: Føler gjensidig tillit.
Anonymous: Brukerutvalget gir råd til styret. Administrasjonen gir meg inntrykk av at rådene er verdsatt av dem og av
styret. Dette brukerutvalget har fungert i omtrent to år. I denne tiden har vi som utvalg ikke møtt administrerende direktør.
Jeg synes han burde ha funnet tid til å ha vært innom og hilst på oss.
Anonymous: Stort sett, men med unntak.
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12. Ledes RBU-møtene på en effektiv og god måte?
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Kommentar til spørsmål 12: Ledes RBU-møtene på en effektiv og god måte?
Anonymous: Jada, lederen er flink
Anonymous: Savner nok av og til å få innspill til saker fra fagavdelingene, slik som vi fikk før. Nå sitter det bare en fra
fagavdelingen der, men vi drøfter saker sjeldnere med ansvarlig saksbehandler.
Anonymous: Inhabil
Anonymous: Tenker det ja, håper derfor på kontiunitet i ledergruppen
Anonymous: Som sagt synes jeg noen ganger at diskusjonene går litt lenge etter at saken egentlig er ferdig belyst
Anonymous: Godt forberedt og ledet. Tilstrekkelige pauser.
Anonymous: Alle må i rimelig grad få komme med sine synspunkter. Samtidig må det være tilstrekkelig framdrift i forhold til
saksmengde og tilgjengelig tid.

Anonymous: Stort sett, men med unntak
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13: Er du fornøyd med antall møter og varigheten på
de enkelte møtene?
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Kommentar til spørsmål 13: Er du fornøyd med antall møter og varigheten på de enkelte
møtene?
Anonymous: Jada, helt greit. Noen saker kunne kanskje hatt mer tid
Anonymous: Flere eller lengre møter, det blir for liten tid.
Anonymous: Møtene bør begynne senest kl. 08:30, slik at vi får utnyttet tiden best mulig. Noen er avhengig at fly mellom kl.
14.-15:00, for å komme seg hjem i anstendig tid.
Anonymous: Møtene er ikke for lange, så ja
Anonymous: Ikke færre eller kortere møter
Anonymous: Usikker på antall møter, men varigheten bør vurderes, ofte dårlig tid til slutt.
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14: Hvordan fungerer RBU sitt samarbeid med
administrasjonen?
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Kommentar til spørsmål 14: Hvordan fungerer RBU sitt samarbeid med administrasjonen?
Beskriv eventuelle forbedringsområder.
Anonymous: Virker i alle fall veldig bra
Anonymous: Ønsker å ha et fast kontaktpunkt med f.eks Linn hvert møte, ift planlegging av reiser og regninger og slikt.
Kanskje vi også burde hatt en opplæring i elektronisk reiseregning for alle.
Ønsker å ha en telefonliste for alle medlemmene så det er lettere å få kontakt.
Kan vi klare å få til at alle bor på samme hotell og at vi har et møterom eller en fast avtale kvelden før møtet?
Ønsker å ha en plan for fremtidige saker og at vi kan forberede oss bedre.
Anonymous: Etter skifte av sekretær, har det vært litt endring på rutiner, noe som sikkert vil gå seg til etter hvert.
Anonymous: Admin legger godt tilrette for å gi RBU det vi ønsker.
Anonymous: Synes Kari gjør en god jobb og lytter godt til RBU

Anonymous: Savner kanskje tilbakemelding fra ADM på dette punkt. Gjensidig tillit...
Anonymous: Tilsynelatende bra, etterspør tilbakemelding fra RBU leder.
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Hvilke områder er det spesielt viktig at brukerrepresentanter har kunnskap om? Hva
bør opplæringen av RBU 2020-2022 inneholde?
Anonymous: Sikkert mye, men kommer ikke på noe
Anonymous: Med alle nybyggene som er på trappene burde vi kanskje bli bedre på universell utforming og rettigheter for
funksjonshemmede? ift menneskerettighetene. Jeg tenker også at det som foregår i mellomrommet mellom tjenestene blir stadig mer
viktig, mellom spesialist helsetjeneste og primærhelsetjeneste. Mellom kommunale tjenester og helsevesenet, mellom institusjoner og
sykehusene, mellom forebyggende arbeid og krisehåndtering. Jeg tror også at spesialisthelsetjenesten undervurderer hvilken kraft og
påvirkning NAV har på pasienter. Og at det å ha vanskelig økonomi påvirker alle valg i livet og forverrer sykdom. Så jeg tenker at
kompetente NAV brukere ville vært bra å ha med. De aller svakeste, de som har minst ressurser og de som skammer seg, de må også
bli hørt. Vi må bygge brukerstemmene deres.
Anonymous: Hva som er brukerrepresentantens viktigste oppgaver, representere alle organisasjonene som det kommer henvendelser
i fra, og ikke bare representere egen organisasjon. Vi representerer alle, og ikke særinteresser.
Anonymous: - Gjennomgang av forståelsen av RBU sin rolle til ferske repr
- Gjennomgang av HN som org, og de HF ene som er under HN
- Gjennomgang av hva som er statens satsningsområdet for helse Norge, og forskjellene på de forskjellige RBU ene for bedre helhetlig
forståelse, - Hvem kontakt for hva i HN
Anonymous: At RBU er representanter for alle grupper/organisasjoner. Ikke bare den vi selv kommer fra.
Anonymous: mandatet, arbeidsform, gjennomgang av muligheter til å ta opp saker, merknader i protokollen, votering,
Trenger også en diskusjon på hvordan RBU skal gjøre jobben som samarbeidsforum, kontakt med BU og organisasjonene
Klargjør AUs rolle.Fokus på helhet selv om man er foreslått fra en organisasjon.
Anonymous: Hvordan beslutninger tas og hvordan de kan påvirke beslutninger. Må da kjenne organisering også.
Anonymous: Jeg synes brukerrepresentantene må få mer kunnskap om at dersom vi bruker mer penger eller personellressurser på et
område eller personellgruppe så må det tas fra en annen. Og at vi likevel må prioritere ved å omfordele når dette vurderes å være
rett.
Anonymous: Brukerutvalg
Forståelse for spesialisthelsetjenestens
metodikk,
spesialisering og teknologi.
Regionalt
møte 29.01.2020kunnskap,
- innkalling
og saksdokumenter

Forståelse for betydningen av gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, bosted og
sykdom/diagnose. Forståelse for budsjett, virksomhetsplan og oppdragsdokument. Strategi og status for arbeid med kvalitetsmål og
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16. Det er ønskelig at du gir din tilbakemelding på egenopplevelse av din innsats
som RBU-medlem:
Anonymous: Jeg er veldig fornøyd å ha deltatt på møtene, men som vara blir kjennskapen mindre

Anonymous: Jeg ønsker alltid å kunne gjøre mer, for å få til det trenger jeg å lære mer og forstå mer. Jeg
tror at det kanskje er mulig å få til sammen med den gjengen her. Jeg prioriterer det veldig høyt, nettopp
fordi jeg opplever at vi blir lyttet til. Ift reiseregninger så ønsker jeg at det mulig å få en slags
"forhåndsgodkjenning" av tilrettelegging som er ferdig saksbehandla fra RHF, som kan legges ved. Så jeg
slipper å skrive masse detaljer hver gang om tilretteleggingsbehov og diagnoser.
Anonymous: Kunne sikkert vært enda bedre forberedt før møtet noen ganger, men av og til strekker
dessverre ikke tiden til. Min prioritering vil for ettertiden være forberedelser til styremøte.
Anonymous: Opplever slev at jeg har tatt oppgaven alvorlig og bruker mye tid og krefter på å følge opp
saker både i RBU, fagråd og ulike organer hvor jeg representerer RBU.
Anonymous: Har grei forståelse for regionens helseutfordringer, og de forskjellige helseplager men med
mer spisskompetanse på egen gruppe.Dette har gjort at jeg har følt at jeg greier å se helheten og bidra på
en kostruktiv måte, og da ikke bare fokusere på egen gruppe men tenkt helhetlig samtidg som man har et
ekstra øye på satsninger. Harprøvd å være åpen og lyttende, og etter beste evne forsøkt å sette den
enkelte pasienten i fokus samtidig som man har tenkt og regionens beste. Har gode kunnskaper om hva
reel brukermedvirknig på på individ og systemnivå er, denne kunnskapen har jeg forsøkt å formidle videre
til HN og dens annsatte. Det er antakelig på dette området det er størst utviklingspotensiale, og ikke fordi
at man ikke ønsker men HN som HF ene har litt å gå på når det kommer til opplæring av egne annsatte.
Sier dette selv om Hn er bedre en de fleste Hf ene):):
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•
•

•

Anonymous: Har alltid lest sakspapirene og diskutert med min personlige vara om det er saker som
er vanskelig. Møtt på stort sett alle møtene eller gitt beskjed i god tid slik at vara kan stille.
Anonymous: Jeg føler meg etter hvert sikrere i min rolle som brukerrepresentant. Likevel er det ofte
vanskelig å finne et brukerperspektiv som tilfører noe vesentlig til saker som tydeligvis har hatt en
grundig saksbehandling i administrasjonen. I min funksjon som brukerrepresentant i fagråd
infeksjonsmedisin etc., samarbeidsutvalg for utdanning, gruppe for nytt kvalitetssystem i
spesialisthelsetjenesten, opplever jeg at jeg har en spesialkompetanse som tilfører noe til gruppene
på grunn av mitt kjennskap til disse problemstillingene sett fra kommunene.
Anonymous: Jeg har lest og satt meg inn i alle tilsendte dokumenter og deltatt på alle møter med et
par unntak pga sykdom og innstilt fly. Har deltatt i diskusjoner og gitt uttalelser i de saker som jeg har
kompetanse/erfaring til.
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Møtedato: 29.januar 2020
Arkivnr.:
2019/1532

Saksbeh/tlf:
I.Dokmo

RBU-sak 05-2020

Oppdragsdokument 2020

Sted/Dato:
Bodø, 20. januar 2020

Innledning/bakgrunn
Formell behandling av oppdragsdokument 2020.
Problemstillinger
Oppdragsdokumentet (OD) for 2020 er Helse Nord RHFs prioriteringer av nasjonale
krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fra Helse Nord RHFs styre.
Oppdragsdokument fra HOD ble overlevert Helse Nord RHF i foretaksmøtet
14. januar 2020. Dette dokumentet, sammen med protokollen fra foretaksmøtet, gir
eiers overordnede styringsbudskap for 2020.
OD 2020 fra Helse Nord RHF til helseforetakene skal behandles i styret i Helse Nord
RHF 5. februar 2020.
Styresak 72-2019 Økonomisk langtidsplan 2020- 2023 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av
investeringsplanen 2020-2027 redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å nå Helse
Nord sine overordnede mål i perioden. Regional utviklingsplan 2035, styresak 1582018, anviser de tema og problemstillinger som det må arbeides med, for å møte de
behov og oppgaver spesialisthelsetjenesten skal løse på lang sikt. Regional
utviklingsplan inngår i vårt «planhierarki» og konkretiseres i felles prosesser i
foretaksgruppen hvor prioriteringer og bevilgning av ressurser skjer (årlige
oppdragsdokument, fireårige handlingsplaner og åtteårige investeringsplaner).
I dialogmøtene med RBU har ikke kravene fra oppdragsdokumentet fra HOD vært tatt
inn. Disse er nå tatt inn, merket med gult i dokumentet som er vedlagt saken.Eventuelle
endringer i dokumentet fram mot styrebehandling vil bli redegjort for imøtet 29. januar.
Dokumentet som sendes ut til møtet 29. januar er ikke endelig iforhold til forkortelser
og språk, dette gjøres før styrebehandling.
Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
HOD ber Helse Nord RHF om å innrette sin virksomhet i tråd med følgende overordnede
styringsmål i 2020:
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
HOD gir videre føringer for oppgaver som skal gjennomføres knyttet til Nasjonal helseog sykehusplan 2020-2023. Noen av disse oppgavene er videreført til helseforetakene i
OD 2020. Det forutsettes at helseforetakene har en bærekraftig økonomi.
De viktigste målene i Nasjonal helse- og sykehusplan er følgende:
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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

HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse
Nord skal oppleve respekt og åpenhet og involveres i beslutningsprosesser gjennom
samvalg slik at de sikres reell innflytelse for egen behandling. Det skal legges vekt på å
etablere helhetlige og koordinerte pasientforløp mellom helseforetak og sykehus og
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert
fastlegene.
Tilrettelegging for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som også
innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det, er en forutsetning for å
ivareta reell medvirkning. Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester
må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når
beslutninger tas.
De regionale helseforetakene skal fortsette å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB). Psykisk helsevern er tema i Nasjonal helse- og
sykehusplan, og de regionale helseforetakene skal innrette sin virksomhet og styring av
helseforetakene i tråd med planen.
Det er innført pakkeforløp for kreft, hjerneslag, psykisk helse og rus og disse er målsatt i
2020.
Et systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til beste
for pasientene, skal være målet for virksomhetenes arbeid. Handlingsplan for
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal operasjonaliseres og gjennomføres lokalt,
og i samarbeid med andre regioner og nasjonale aktører.
Samiske pasienters rettigheter har blitt ivaretatt i dialogmøter mellom Helse Nord RHF,
Sametinget og HOD.
Vurdering:
Medvirkning fra Regionalt brukerutvalg i arbeidet med oppdragsdokument for 2019
har blitt ivaretatt gjennom dialogmøte mellom Regionalt brukerutvalg og RHFadministrasjonen 3. januar, mulighet for skriftlige innspill og formell RBU-behandling,
den 20. januar 2020.
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Konklusjon
Adm. direktør vurderer at oppdragsdokument 2020 til helseforetakene ivaretar krav og
oppgaver fra Helse- og omsorgsdepartementet samt Helse Nords strategiske planer og
styrevedtak.
Det har vært gjennomført prosesser for utviklingen av dokumentet for å få innspill på
retning og innhold. Helseforetakene, Regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte/
konsernverneombud har bidratt til at dokumentet har fått en form og innhold som
utgjør et godt styringsgrunnlag for 2020.
Forslag til vedtak
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt Brukerutvalg slutter seg til de krav og prioriteringer som framgår av utkast
til oppdragsdokument 2020 til helseforetakene.
2: Regionalt brukerutvalg støtter de tilbakemeldingene som er kommet fra Helse Nord
RHF på de punkter som ble diskutert i dialogmøtene.

Bodø, den 20. januar 2020
Cecilie Daae
Adm. direktør
Vedlegg: Foreløpig utkast av oppdragsdokument 2020.

Regionalt Brukerutvalg møte 29.01.2020 - innkalling og saksdokumenter

Side 54

Oppdragsdokument
2020
Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 5. februar 2020
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1 Innledning
Helse Nord RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til
spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Oppdragsdokumentet
inneholder de prioriterte kravene for 2020 og er viktig for å utvikle helsetjenesten til
befolkningen.
Helse Nord RHF sin virksomhetsstyring skal være sammenhengende, forutsigbar og
tydelig på kort og lang sikt. Våre planer skal oppfylle de lovpålagte hovedoppgaver:
pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell,
forskning, og utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling.

Figur 1 Helse Nord planlegger og styrer helhetlig og forutsigbart. Sammenhengende virksomhetsstyring
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2 Mål og føringer
Oppdragsdokumentet skal bidra til å nå Helse Nords regionale styringsmål:
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i
pasientbehandlingen.
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
4. Innfri de økonomiske mål i perioden.
5. Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige
pasientforløp

Kommentert [A1]: Målene oppdateres etter direktørmøtet.

Vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet, har prioritert og krever at vi oppfyller
følgende nasjonale styringsmål:




Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Andre overordnede føringer er Helse Nords regionale utviklingsplan, økonomisk
langtidsplan og investeringsplan (Plan for Helse Nord), jf. figur 1. Disse planene
beskriver utfordringene på lang sikt og hvordan målene skal nås.
Dagens struktur på spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, som kombinerer desentrale
tilbud med høyspesialiserte tilbud i hovedsak ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
og et bredt tilbud ved Nordlandssykehuset, er tjenlig for landsdel og befolkning. En slik
strategi forutsetter at foretaksgruppen evner å utvikle seg, styrke samarbeidet i
forpliktende faglige nettverk mellom enheter og fagmiljø og endre seg for å sikre
kvaliteten på tilbudet.
Det viktigste arbeidet for å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet skjer lokalt. Med
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring har ledere fått et verktøy som skal ligge til
grunn for lederes og styrenes oppfølging av arbeidet med kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet.
Det skjer endringer i måten helsetjenestene kan ytes på. Det gir store muligheter i nord
og Helse Nords ambisjon er å være i front når det gjelder medisinsk avstandsoppfølging.
Dette gjøres ved å ta i bruk teknologi som kan kompensere for våre store avstander og
bedre samhandlingen mellom helsetjeneste og pasient og mellom ulike nivå i
helsetjenesten.
For å utvikle gode helhetlige pasientforløp til pasientene, styrke kvaliteten og bruke
ressursene på en god måte må samhandlingen med den kommunale helsetjenesten
forbedres.
Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Dette
betyr bruk av tolketjenester ved behov. Samiske pasienters rett til og behov for
tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom
utredningsfasen og når beslutninger tas.
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Helseforetakene er store samfunnsaktører som det forventes tar samfunnsansvar. Det
gjelder fire kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.
Prinsippene for prioritering1 skal ligge til grunn for innføring av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder nye legemidler, teknologi og endring i arbeidsprosesser. Der beslutningssituasjonens tema/karakter tilsier det, skal prioriteringskriteriene inngå i grunnlaget for beslutninger sammen med andre relevante hensyn.
Helse Nord RHF og helseforetak har samarbeidsavtaler med regioner i NordvestRussland, Finland og Sverige. Helseforetakene skal bidra til å følge opp regjeringens mål
for utviklingen i nordområdene og legge til rette for god beredskap, øvelser og helsesamarbeid mellom helseforetak i regionen og samarbeidspartnere i Barentsregionen.

Kommentert [A2]: Oppdater

Følgende nye dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skal legges til
grunn for utvikling av tjenesten:














Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
Meld. St. 9 (2019-2020) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018
Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester
Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2022
Handlingsplan for bedre smittevern 2019-2023
Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023
Utprøvende behandling – nasjonale prinsipper. Nasjonal veileder (Helsedirektoratet,
2019)

Overordet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren
NSM grunnprinsipper for IKT sikkerhet
HelseCERTs anbefalte sikkerhetstiltak
Nasjonal strategi for digital sikkerhet

Det kan komme supplerende eller nye krav fra HOD. Disse vil bli gitt i foretaksmøter
eller i form av egne brev, men vil ikke medføre at dette dokumentet blir revidert.
Krav gitt i tidligere oppdragsdokument gjelder fortsatt selv om de ikke gjentas årlig.
Helseforetakene skal bidra med faglige ressurser i regionale og nasjonale prosjekter og
arbeidsgrupper. Utgiftene dekkes av det enkelte helseforetak.
Det legges til grunn at foretakene iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i
oppdragsdokumentet innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene
som gjelder for helseforetaket.
Alle helseforetakene får samme oppdragsdokument, og det er spesifisert hvilke foretak
kravene gjelder for.

1

Spesialisthelsetjenesteloven og prioriteringsforskriften
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3 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og
sikkerhet i pasientbehandlingen
3.0 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
1. Pasientene må gis god informasjon om kontaktlegeordningen. Registrere andel
pasienter som får kontaktlege innen fagområder hvor behovet for kontaktlege er
særlig stort, for eksempel kreft og habilitering.
2. Gjennomføre tiltak med mål om å styrke helsepersonells kompetanse i
involvering og opplæring av voksne
3. Utvikle rutiner for gode overganger fra barn til voksen i sykehus innenfor minst
tre fagområder. Ungdomsrådene skal involveres i dette arbeidet. «Prinsipper for
gode overganger» utviklet av ungdomsrådene i Helse Nord, bør tas hensyn til i
utarbeidelsen av rutinene.
4. Ta i bruk samvalgsverktøyene som er publisert på helsenorge.no i klinisk praksis.
UNN skal lede arbeidet med å utvikle en mal for evaluering av samvalgsverktøy i
samarbeid med de andre helseforetakene.
5. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2019.
Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen utgangen av 2021.
6. Frem mot publisering av nasjonal, faglig retningslinje i april 2020 etablere et
helhetlig behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens.
Helsedirektoratets foreslåtte anbefalinger (sendt på høring 27. november 2019)
skal legges til grunn ved etableringen, sammen med internasjonal fagkunnskap
og erfaringer fra andre lands tjenester på området. Når endelig retningslinje er
publisert må det regionale helseforetaket vurdere om det er behov for justeringer
i tilbudet. Det skal etableres en regional arbeidsgruppe for å lage et forslag til
behandlingstilbud. UNN skal lede arbeidsgruppen.
7. Vurdere utvikling i bruk av behandlingshjelpemidler for å korrigere uønsket
variasjon og definere ønsket utvikling med økt hjemmebehandling. Vurdere
behov for kompetanse og eventuelle organisatoriske endringer.
8. Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2019 (passert
planlagt tid). Overholde minst 95 pst. av avtalene innen utgangen av 2021.
9. Øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder
sammenliknet med 2019, målt ved indikatoren planleggingshorisont. Det vises til
tidligere oppdrag om en planleggingshorisont for bemanning og timetildeling ved
poliklinikkene på minst 6 måneder.
10. Det skal være høyere vekst i aktivitet og kostnader innen psykisk helsevern og
TSB enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Innen 2021
skal gjennomsnittlig ventetid være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern
voksne, lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 30
dager for TSB.
11. Ikke ha korridorpasienter.
12. Innføre, i samarbeid med kommunene, bedre rutiner for avklaring av
hjelpebehov hos barn og unge. Disse rutinene skal innrettes i tråd med
anbefalinger fra Helsedirektoratet, som tentativt vil foreligge våren 2020.
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Krav til NLSH og UNN:
13. Innføre og delta i Parkinson Net. Det skal opprettes en lokal koordinator for
arbeidet.
Krav til SANO og HSYK:
14. Planlegge oppstart av legemiddelleveranser til Helgelandssykehuset.
Foretaksspesifikke krav:
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN):
15. Utvikle mal for å evaluere bruk av samvalgsverktøy i samarbeid med de andre
helseforetakene.
16. Utvikle en informasjonsstrategi for å formidle hvilke tjenester som ytes til
befolkningen og tilreisende ved Longyearbyen sykehus, herunder også
betalingsordningene for de ulike tjenestemottakerne.

3.1 Sikre god pasient- og brukermedvirkning
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
1. Minimum 150 nye behandlingsbeskrivelser skal publiseres på foretakets
nettside.

3.2 Somatikk
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
1. Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26
kreftformene skal være minst 70 pst. Variasjonen mellom helseforetakene skal
reduseres.
2. Innføre pakkeforløp for hjerneslag del 2.
3. Registrere fødselsnummer på alle nyfødte før utskrivelse.
4. Forberede innføring av screening for tarmkreft i henhold til føringer i regionalt
prosjekt.
5. Minst 70 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk
helsetjeneste.
Krav til FIN, UNN og HSYK:
6. Andel av meniskopererte over 50 år ved skal være lavere enn 35%.
Krav til NLSH og FIN:
7. Antall acromionreseksjoner i 2020 skal være lavere enn 50 per 100 000
innbyggere i opptaksområdet.

Side 7

Regionalt Brukerutvalg møte 29.01.2020 - innkalling og saksdokumenter

Side 61

Oppdragsdokument 2020

3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB)
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
1. Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk
helsevern barn og unge og psykisk helsevern voksne skal være minst 80 pst.
2. Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for
psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og TSB skal være
minst 80 pst.
3. Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid fra avsluttet avrusning til
påbegynt behandling TSB i døgnenhet skal være minst 60 pst.
4. Minst 50 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk
helsevern for voksne og TSB.
5. Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling)
skal reduseres i 2020.
6. Implementere tverrfaglige oppsøkende behandlingsteam innen psykisk
helsevern der det er befolkningsmessig grunnlag for det.
7. Legge til rette for at flere metoder innen psykisk helsevern og TSB blir vurdert i
systemet for Nye metoder.
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4.0 Kvalitet i pasientbehandlingen
Krav til alle sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
1. Sørge for at eldre pasienter og pasienter med hjelpebehov sikres
ambulansetjeneste/pasienttransport på dag- og ettermiddagstid slik at de ikke
sendes hjem om natten. Dette kan innebære å øke transportkapasitet på dag- og
ettermiddagstid. Unntak kan gjøres hvis pasienten selv ønsker å reise hjem, et
slikt ønske skal dokumenteres.
2. Påse at sykehusene ikke bruker fastlegene til administrativt arbeid som naturlig
bør tilligge sykehusene. Dette gjelder blant annet følgende administrative
oppgaver: Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og
vurderinger gjort av spesialisthelsetjenesten. Rekvisisjoner på bildediagnostikk
eller laboratorieanalyser som ledd i sykehusets vurderinger. Rekvirering av
pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus. Sykemeldinger for
sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til neste kontroll hos fastlege
eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er indikasjon for det. Resept på nye
legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler. Vanskelig
tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de første dagene.
Legeforeningens "Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus" bør
legges til grunn for samarbeidet med fastlegene.
3. Alle akuttsykehus skal ha breddekompetanse innenfor behandling av eldre, og
alle store akuttsykehus skal ha spesialist i geriatri.
Foretaksspesifikke krav:
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN):
4. Etablere et regionalt barnepalliativt team som skal veilede de lokale
barneavdelingene og ha ansvar for helseregionens kompetanse, tilbud og kvalitet
innen barnepalliasjon, i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon
til barn og unge. Helse Nord sitt barnepalliative team må ha tilgang til samisk
språk og kulturkompetanse og skal bistå de andre helseregionenes
barnepalliative team ved behov for samisk språk og kulturkompetanse.

4.1 Kvalitetsutvikling
Krav til alle:
1. Innføre nye rutiner for risikostyring i tråd med oppdaterte regionale
retningslinjer.
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK) og SANO:
2. I samsvar med Regional utviklingsplan 2035 delta i arbeidet med utviklingen av
en strategi for legemiddelforsyningen i regionen.
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
3. Øke bruken av simulering for kompetanseheving og samarbeide med andre
helseforetak om utvikling og deling av opplegg for simulering.
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4. Samarbeide med Folkehelseinstituttet om gjennomføring av kontinuerlige
PasOppundersøkelser blant pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern og
TSB.
NB merknad: Sjekk helsedataprogrammet
Krav til FIN og HSYK:
5. Delta i QI Nord - Forbedringsutdanning med 10 deltakere per kull, totalt 20 per
år.
Foretaksspesifikke krav:
Nordlandssykehuset:
6. Tilby 20 plasser per kull på QI Nord - Forbedringsutdanning, til
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset, fordelt på kursplasser i Bodø og
Tromsø.
Sykehusapotek Nord:
7. I samarbeid med helseforetakene gjennomføre planlagt ressursopptrapping i
henhold til opprinnelig opptrappingsplan for klinisk farmasi vedtatt i Helse Nord
RHFs styre 15.6.2016.
8. I samarbeid med de regionale sykehusapotekforetakene etablere en
hensiktsmessig styrings-/samarbeidsmodell for å nå felles strategiske mål for
apotekutsalgene.

4.2 Redusere unødvendig venting og variasjon i
kapasitetsutnyttelsen
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
1. Lage en handlingsplan for oppfølging av Riksrevisjonens rapport om årsaker til
variasjon i forbruk av helsetjenester.

4.3 Pasientsikkerhet
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
1. Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal
reduseres sammenliknet med året før.
2. Andel legemiddellister som er samstemt inn (i DIPS medikamentmodul) skal
være mer enn 90 %.

4.4 Smittevern
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
1. 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i 2020
sammenliknet med 2012. 2020 er siste året for Handlingsplan mot
antibiotikaresistens i helsetjenesten og målepunkt for planperioden.
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4.5 Personvern og informasjonssikkerhet
Krav til alle:
1. Utarbeide en tiltaksplan, og iverksette nødvendig tiltak, som sikrer at
helseforetakenes IKT-systemene og teknologiske sikkerhetstiltak bidrar til å
forebygge og avdekke dataangrep.
2. Styrebehandle status på risiko- og sårbarhetsanalyser om informasjonssikkerhet
innen 1. juni. (2020)
3. Dataansvarlig skal etablere rask og sikker pålogging i form av to-faktor
autentisering for tilgang til helseopplysninger/personopplysninger.
Datatilsynets anbefalinger skal legges til grunn.
4. Etablere formelle rutiner og prosedyrer som sikrer at dataansvarlig godkjenner
endringer i infrastrukturen som påvirker dataansvarliges ansvarsområde.

4.8 Beredskap
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
1. Årlig rapportere oppdatert oversikt over antall pasientsenger, enerom med eget
bad/WC og kontakt- og luftsmitteisolater. Kompetansesenter i smittevern Helse
Nord har utarbeidet en regional mal for dette.
Foretaksspesifikke krav:
Universitetssykehuset Nord-Norge:
2. Utvikle planverk for systematiske samhandlingsøvelser med samtlige
beredskaps- og redningsaktører i Longyearbyen og å prioritere å trene eget
personell og øve dette planverket ved Longyearbyen sykehus.
Helse Nord IKT:
3. I samarbeid med Norsk Helsenett SF/HelseCERT, å inngå samarbeidsavtaler med
NSM/NorCERT knyttet til VDI-nettverket.
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5 Samhandling med primærhelsetjenesten
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
1. Innrette samarbeid med kommunene i tråd med mål og rammer fastsatt i NHSP
og i tråd med avtale mellom regjeringen og KS av 23. oktober 2019 om innføring
av helsefellesskap
2. Sette konkrete mål for kompetansedeling sammen med kommunene i
helsefellesskapene
3. Gi innspill til neste nasjonale helse- og sykehusplan sammen med kommunene i
helsefellesskapet.
4. I samarbeid med kommunene få på plass følgetjeneste for gravide og fødende, i
tråd med Helsedirektoratets nasjonale veileder Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav
til fødselsomsorgen. Veilederen legger til grunn et behov for en døgnkontinuerlig
vaktberedskap og følgetjeneste der det er halvannen times reisevei til fødestedet.
Dette er en veiledende grense og må beregnes ut fra faktisk bosettingsmønster,
ikke beliggenhet av kommunesenteret. Det vises til Helsedirektoratets oppdrag
om å belyse hva endringer i kompleksitet i fødselsomsorgen betyr for bemanning
og finansieringssystem med frist 1. mars 2020.
5. Implementere minst ett felles tiltak for medisinsk avstandsoppfølgning som
tidligere har vært pilotert med gode resultater i samarbeid med kommunene og
med støtte av Helse Nord IKT og de andre helseforetakene i regionen.
Nordlandssykehuset HF skal koordinere arbeidet.
6. Videreutvikle tjenestetilbudet til stormottakere av helsetjenester (somatikk,
psykisk helsevern og rus) i samarbeid med kommunene og andre helseforetak.
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF skal koordinere arbeidet.
Foretaksspesifikke krav:
Finnmarkssykehuset HF:
7. Nedsette en arbeidsgruppe med kommunene på Varangerhalvøya og Tana
kommune for å utrede hvilke ytterligere spesialisthelsetjenestetilbud som kan
tilbys i Vadsø, herunder røntgen/ultralyd. Utredningen skal gjennomføres innen
juni 2020.
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7.1 Sikre gode arbeidsforhold
Foretaksspesifikke krav:
Universitetssykehuset Nord-Norge:
1. Etablere regionalt nettverk for ledelse og lederutvikling.

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell
Krav til alle:
1. Vurdere å ta i bruk traineeordninger i sitt arbeid for å nå målene i
inkluderingsdugnaden.
2. Antall lærlinger både i helsefag og i andre lærefag som er relevante i sykehus
økes i løpet av planperioden 2020–2023. Arbeidet med å øke antallet
helsefagarbeiderlærlinger med minimum 20% innen utgangen av 2023 skal
prioriteres.
3. Rapportere status i foretakets arbeid med å nå målsettingene i
inkluderingdugnaden.
4. Utarbeide og styrebehandle handlingsplan for Inkluderingsdugnaden.
5. Etablere tverrfaglig team for bemanningsplanlegging og framskriving av
kompetansebehov.
6. Delta i arbeidet med revidering av strategisk kompetanseplan.
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
7. Etablere en ordning for ALIS' (leger i spesialisering i allmennmedisin)
sykehuspraksis for å oppnå fastsatte læringsmål. Det forutsettes ikke opprettelse
av egne stillinger, og det bes om at tilgjengelige ressurser benyttes. Avvikling av
sykehuspraksis skal avtales med samarbeidende kommuner.
8. Lage en handlingsplan for oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse
"Utfordringer med bemanningen av sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere
i sykehus".
9. Gjennomføre oppgavedeling mellom nivåer og yrkesgrupper for å nå kravet om
over 5% andel helsefagarbeidere innen 2021.
Krav til NLSH og UNN:
10. Etablere Akutt- og mottaksmedisin som spesialitet.
Krav til UNN og HSYK:
11. Opprette et opplæringskontor for helsefaglærlinger og andre relevante lærefag.
Helseforetak kan samarbeide om opplæringskontorene der det er
hensiktsmessig.
Foretaksspesifikke krav:
Universitetssykehuset Nord-Norge:
12. Etablere regional koordineringsenhet for helsefaglig simulering og
ferdighetstrening.

7.3 Utdanning av legespesialister
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Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
1. Sikre kvalitet i utdanning av LIS 1 ved å følge opp gjennomførte evalueringer og
iverksette forbedringstiltak.

7.4 Helse- miljø og sikkerhet
Krav til alle:
1. Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75 pst.
innen utgangen av 2023.
2. Delta i utarbeidelse og implementering av felles retningslinjer for varsling i Helse
Nord under ledelse av RHF-et.
Foretaksspesifikke krav:
Helgelandssykehuset:
3. Etablere regionalt nettverk for sykefraværsoppfølging.

Side 14

Regionalt Brukerutvalg møte 29.01.2020 - innkalling og saksdokumenter

Side 68

Oppdragsdokument 2020

8.0 Forskning og innovasjon
Krav til alle:
1. Inngå eller revidere avtaler med universitetene i regionen, i tråd med ny
rammeavtale som Helse Nord RHF har inngått i oktober 2019.
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK) og SANO:
2. Samarbeide med næringslivet om innovative løsninger.
3. Legge til rette for at alle vitenskapelige artikler som utgår fra forskningsmidler
utlyst i det regionale helseforetaket fra og med 1.1.2021 skal være åpent
tilgjengelige.
4. Bruke innovasjonsverktøyet Induct for å registrere og utvikle
innovasjonsprosjekter. Det skal rapporteres på innovasjonsindikatorene definert
av HOD.
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH, og HSYK):
5. Antall nye kliniske behandlingsstudier skal økes med 5 pst. i 2020 sammenliknet
med 2018.
6. Stimulere til tjenesteinnovasjon. Medisinsk avstandsoppfølging er et aktuelt felt
for å utvikle og ta i bruk nye løsninger.
Krav til SANO, FIN, NLSH og HSYK:
7. Prioritere en økt andel egne midler til forskning i 2021, for å bidra til å innfri at
ressursbruken til forskning skal økes.
Foretaksspesifikke krav:
Universitetssykehuset Nord-Norge:
8. UNN skal øke sin ressursbruk til forskning i 2021, for å bidra til å komme på nivå
med sammenlignbare universitetssykehus (jf NIFUs statistikk).
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9.2 Anskaffelsesområdet
Krav til alle:
1. Med utgangspunkt i UNNs artikkelregister utvikle rutiner for forvaltning av felles
regionalt avtaleregister på lagerført sortiment
2. Ved utgangen av 2020 skal andel omsetning av definerte varegrupper gjennom
innkjøpssystemet ClockWork være: Varekjøp 90% og tjenestekjøp 50%
3. Delta med klinisk, teknisk eller merkantilt personell i alle relevante nasjonale og
regionale anskaffelsesprosjekt, eller aktivt gi fullmakt til andre foretak å ivareta
deres interesser.
4. Utarbeide en ansvars-/interessematrise i tråd med kategoristrukturen, som
synliggjør ansvarsfordeling og beslutningsstuktur på anskaffelsesområdet.
Arbeidet skal utføres i samarbeid med Sykehusinnkjøp og helseforetakene.
5. Planlegge mottak og implementeing av alle nasjonale og regionale avtaler; i
samarbeid med Sykehusinnkjøp HF.
6. Utarbeide oversikt over foretakets samlede avtaleportefølje innen 1.9.20
Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF.
Foretaksspesifikke krav:
Nordlandssykehuset:
7. Redusere omfang diverseordrer i innkjøpssystemet.
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10.0 Teknologi
Krav til alle:
1. Leveranser inkl. SLA mellom helseforetakene og Helse Nord IKT HF skal være
formalisert skriftlig og signert av begge parter.
2. Delta i innføringen av produksjonsstøttesystem for medikamentell
kreftbehandling.
3. Helseforetakene skal delta i arbeidet med utarbeidelse av teknologiplan for Helse
Nord. Arbeidet ledes av Helse Nord RHF.
4. Betalingsforpliktelser i SLA må skille mellom kostnader besluttet av eier og
kostnader for tjenester og bestillinger direkte fra helseforetakene.
5. Innenfor rammen av digitale innbyggertjenester skal dokumentdeling via
kjernejournal realiseres i Helse Nord. Helseforetakene skal aktivt prioritere og
delta i arbeidet.
6. Helse Nord IKT skal i fellesskap med helseforetakene utarbeide en
hensiktsmessig modell for tjenesteprising. Helse Nord IKT HF skal innen 1.1.21
oversende forslag til omforent modell med tilhørende implementeringsplan.
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH, og HSYK):
7. Sette egne mål med gradvis opptrapping mot 2023 for andel konsultasjoner som
skal gjennomføres pr video, innen 1. tertial.
8. Øke bruk av skjermtolking.
Krav til SANO og HN IKT:
9. Sette egne mål med gradvis opptrapping mot 2023 for andel konsultasjoner som
skal gjennomføres pr video, innen 1. tertial.
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11.0 Bygg og kapasitet
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH, og HSYK):
1. Oppdatere tilstand på hele bygningsmassen ved bruk av Multimap. I tillegg til
teknisk tilstand skal tomt- og områdeforhold, funksjonell egnethet og strukturelle
egenskaper vurderes. Frist for gjennomføring 1. juni
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12 Resultatkrav
Helseforetakene skal i 2020 basere sin virksomhet på de tildelte midler med følgende
resultatkrav:
Finnmarkssykehuset:
UNN:
Nordlandssykehuset:
Helgelandssykehuset:
Sykehusapotek Nord:
Helse Nord IKT:

2

Overskudd kr 24 mill
Overskudd kr 40 mill
Overskudd kr 5 mill
Overskudd kr 20 mil
Overskudd kr 1 mill2
Økonomisk balanse

Overskudd i publikumsavdelingen
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13 Styringsparametere 2020
Helse Nord RHF vil i oppfølgingsmøtene med helseforetakene følge opp de valgte
styringsparametere samt andre kvalitetsindikatorer ved behov.
Styret og ledelsen i foretakene har et ansvar for oppfølging av kvalitetsindikatorene som
Helsedirektoratet publiserer og iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene.
Indikatorene i tabellen under rapporteres som beskrevet i tabellen og i mal for
tertialrapport og årlig melding.
Tabell 1 Mål 2020. Datakilder og publiseringsfrekvens.

Mål 2020

Mål

1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Gjennomsnittlig ventetid.
Redusert i regionen
sammenliknet med 2019.
Skal være under 50 dager i
regionen innen utgangen
av 2021. Måles som årlig
gjennomsnitt.
Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid av
Redusert i regionen
totalt antall planlagte pasientkontakter. Må måles med
sammenliknet med 2019.
samme uttrekksdato som året før.
Skal overholde minst 95 %
av avtalene innen utgangen
av 2021.
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft
Minst 70 %.
(samlet for 26 krefttyper) innen maksimal anbefalt
Variasjonen i
3
forløpstid .
måloppnåelse på
helseforetaksnivå skal
reduseres.
Øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 Økt i regionen
måneder målt ved indikatoren planleggingshorisont.
sammenliknet med 2019.

2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig
Innen 2021 skal
spesialisert rusbehandling. Distriktspsykiatriske sentre og
gjennomsnittlig ventetid
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen
være lavere enn 40 dager
psykisk helsevern. Veksten måles i gjennomsnittlig
for psykisk helsevern
ventetid for avviklede, kostnader (kostnader til
voksne, lavere enn 35
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men
dager for psykisk
holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).
helsevern barn og unge og
lavere enn 30 dager for
TSB. Gjennomsnittlig
ventetid måles som årlig
gjennomsnitt.

Datakilde

Publiserings
frekvens

Helsedirektoratet

Månedlig

Helsedirektoratet

Tertialvis

Helsedirektoratet

Tertialvis

Under utvikling
og publisering

Under
utvikling og
publisering

Gjennomsnittlig
ventetid:
Helsedirektoratet
Kostnader: de
regionale
helseforetakenes
regnskap
Polikliniske
opphold:
Helsedirektoratet
(ISF)

3

Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamente ll- eller
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft,
kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft,
nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk
lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft,
eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom.
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Mål 2020

Mål

Datakilde

Publiserings
frekvens

Prosentvis større økning i
kostnader og aktivitet.
Minst 80 %

Helsedirektoratet

Tertialvis

Minst 80 %

Helsedirektoratet

Tertialvis

Minst 60 %

Helsedirektoratet

Tertialvis

Minst 50 %

Helsedirektoratet

Tertialvis

Redusert sammenliknet
med 2019.

Helsedirektoratet

Årlig

Redusert sammenliknet
med året før.

GTTundersøkelsene
Helsedirektoratet

Årlig

Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak
skal være minst 75 pst. innen utgangen av 2023.

"Godt" sikkerhetsklima
innebærer at minst 60 %
av medarbeiderne i
enheten skårer 75 eller
høyere på faktoren for
sikkerhetsklima.

Årlig

Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i
2020 sammenliknet med 2012.
(Målt som disse fem bredspektrede midlene:
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner,
penicillin med enzymhemmer og kinoloner).
Andel korridorpasienter på sykehus.
Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra
somatisk helsetjeneste.
Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt.

30 % reduksjon i samlet
bruk i 2020 sammenliknet
med 2012.

Målt gjennom
undersøkelsen
Forbedring og
beregnet med
Helsedirektoratets
definisjon på
indikatoren
Sykehusenes
legemiddelstatisti
kk

0%
Minst 70 %

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet

Tertialvis
Tertialvis

Økt med 5 % i 2020
sammenliknet med 2018.

CRIStin

Årlig

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge
og psykisk helsevern voksne
Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk,
psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne
og TSB
Forløpstid fra avsluttet avrusning til påbegynt TSB i
døgnenhet
Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra
psykisk helsevern for voksne. Andel epikriser sendt innen
1 dag etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert
rusbehandling.
Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern med
minst ett tvangsmiddelvedtak
3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt
med metoden GTT, skal reduseres på regionalt nivå
sammenliknet med året før.

Tertialvis

14 Oppfølging og rapportering
Alle krav for 2020 skal rapporteres i tråd med egen mal for tertialrapport og årlig
melding. Styringsparametere rapporteres som beskrevet i tabell 1.
I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2020,
foretaksspesifikke mål 2020 og styringsparametere 2020.
Der det er mulig skal data til rapportering hentes fra virksomhetsportalen Helse Nord
LIS.
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Enkelte krav i oppdragsdokumentet inngår i Helse Nords risikostyring. Disse kravene
skal følge metodikk og oppfølging i risikostyringen. Det blir sendt ut egen informasjon til
helseforetakene om dette.
Viser til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren, og det
forutsettes at «Ledelsens gjennomgang» følger som en del av tertialrapportering nr. 22020.
Tabell 2 Oversikt over rapporteringsrutiner og frister:
Rapportering
Månedlig

Innhold
Månedsrapport i tråd med mal.

Tertialrapport

Felles mal for tertialrapport og årlig
melding ettersendes.

Årlig melding

Årsregnskap

Felles mal for tertialrapport og årlig
melding ettersendes.
Økonomidelen tas ut av årlig melding,
leveres som ordinær virksomhetsrapport.
Minst 5 dager før utsending av
saksfremlegg for styrebehandling av
årsregnskap, sendes fullstendig
årsregnskap med noter og styrets
årsberetning (ikke ordinær årsmelding)
til Helse Nord RHF for gjennomgang.

Kommentert [A3]: Oppdater frister. Hva gjør vi med TR?

Frister
Månedsregnskap skal være avsluttet innen fem
virkedager i påfølgende måned.
ØBAK og virksomhetsrapport skal oversendes
RHF senest fire virkedager etter
regnskapsavslutning.
Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak):
6. juni 2019
8. oktober 2019
Administrativt utarbeidet tertialrapport:
16. mai 2019
27. september 2019
NB: Fullstendig ØBAK og virksomhetsrapport
sendes fire virkedager etter
regnskapsavslutning.
Administrativt behandlet årlig melding:
Februar 2019.
Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak):
Mars 2019.
Styrebehandling av årsregnskap for 2018:
Mars 2019.
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Vedlegg
Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering

Kommentert [A4]: HOD har tatt ut dette fra OD og henviser til
denne nettadressen: Kunnskapsdepartementets kandidatmål for
praksisplasser finnes på
www.regjeringe.no/no/dokument/dep/kd/Tildelingsbrev/id753324/.
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Møtedato: 29. januar 2020
Saksnr.:
2009/

RBU-sak 06–2020

Saksbeh./tlf.:
Tove Klæboe Nilsen/986 84 862

Sted/dato:
Bodø, 20. januar 2020

Ny forsknings- og innovasjonsstrategi i
Helse Nord

Formål
Formålet med saken er å informere om, og få innspill til hvordan Helse Nord på en best
mulig måte bør gå fram for å innhente brukerkunnskap i forbindelse med, utarbeiding
av ny forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Nord.
Bakgrunn
Gjeldende strategiperiode er 2016-2020. Oppstart av arbeidet med ny strategi er
lansert på den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen vi arrangerte sammen
med UiT 15.-16. januar 2020. Det vises til innlegg fra undertegnede (vedlagt), og at
mange av innlederne ga innspill til prosess og innhold, noe vi aktivt ba om.
Prosess
Strategien vil gjelde for en ny periode, anslagsvis 2021-2025, og skal vedtas av RHFstyret. Den skal ta utgangspunkt i allerede vedtatte tiltak i Regional utviklingsplan 2035,
og utarbeides i en prosess med flere aktører. De vesentligste aktørene er egne HF og
samarbeidende universitet samt observatører som er i USAM. USAM er RHF-styrets
rådgivende organ innen forskning og innovasjon. Innhenting av brukerkunnskap vil
også være en viktig kunnskapskilde.
Det vil også være aktuelt med høring på strategien, og mange aktører som var deltakere
på konferansen 15.-16. januar signaliserte stor interesse for strategiprosessen vår.
Vi vil tilstrebe å lage en betydelig kortere og mer kompakt strategi enn den nåværende
(som er på 30 sider). Selve strategiprosessen i seg selv anser vi som betydelig for å være
i dialog med ulike miljøer, og kunne utvikle forslag til gode mål og tiltak sammen.
Brukermedvirkning
Brukerstemmene er et viktig og selvsagt bidrag i prosessen. Eksempler på dette er:
 bidrag fra observatør i USAM
 innspill fra brukere på konferansen
 saken behandles i RBU i flere omganger i 2020
 Høring
 innspill fra brukerutvalg og ungdomsråd i HFene, brukerorganisasjonene o.a.
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Konklusjon
I denne omgang er formålet å orientere om at arbeidet akkurat er startet, og at den
konkrete planen for hele prosessen ennå ikke er lagt. USAM har fire møter i året, og vil
involveres. Første møte i USAM i 2020 er 25. mars. Strategien skal vedtas i RHF-styret
innen utgangen av 2020.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen til etterretning.
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til prosessen med å lage ny
forskningsstrategi for Helse Nord:....

Bodø, 21.januar 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
Vedlegg:

Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 (lenke)
Innlegg på regional forsknings- og innovasjonskonferanse innen helse i
2020, 15. januar 2020, v/Tove Klæboe Nilsen
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Møtedato: 29. januar 2020
Saksnr.:
2019/363

Saksbeh./tlf.:
Raymond Dokmo, 944 86 738

RBU-sak 07–2020

Oppnevning av brukerrepresentant til

Sted/dato:
Bodø, 21. januar 2020

Regionalt fagråd hud.
Formål
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å oppnevne en brukerrepresentant til
Regionalt fagråd hud.
Beslutningsgrunnlag
Fagrådene oppnevnes av Helse Nord RHF ved fagdirektøren, og de er rådgivende
organer for fagdirektøren.
Representanten som utpekes av Regionalt Brukerutvalg bør ha brukererfaring fra
aktuelt fagområde.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
RBU oppnevner NN som brukerrepresentant i Regionalt fagråd for hud for perioden 1.
februar 2020 til 31. desember 2023.

Bodø, 21. januar 2020
Cecilie Daae
Adm. direktør
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Møtedato: 29. januar 2020
Arkivnr.:
2019/228

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann/91196023

RBU-sak 08-2020

Oppnevning av brukerrepresentant til Fagråd

Sted/Dato:
Bodø, 21.januar 2020

for psykisk helsevern for voksne

Innledning/bakgrunn
Fagråd for psykisk helsevern for voksne skal reoppnevnes for perioden 01.03.2020 –
01.03.2023. Regionalt brukerutvalg bes om å oppnevne brukerrepresentant.
Problemstillinger
Fagrådene i Helse Nord er rådgivende organ for fagdirektøren i Helse Nord. Fagrådet
skal behandle saker på bestilling fra fagavdelingen i Helse Nord RHF. Medlemmene av
fagrådet kan også foreslå saker til dagsorden med utgangspunkt i regionale og nasjonale
planer og vedtak. Nasjonal helse- og sykehusplan samt nylig publisert SKDE-rapport om
bruk av spesialisthelsetjenester innen rus og psykiatri i Nord-Norge vil følges opp i
fagrådet.
Det er ønskelig at brukerrepresentanten har erfaring fra psykisk helsevern for voksne,
som pårørende eller bruker.
Neste møte i Regionalt fagråd for psykisk helsevern for voksne er planlagt i uke 10,
2020. Det må påregnes 3-4 møter i fagrådet hvert år.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Regionalt brukerutvalg oppnevner NN som brukerrepresentant i Regionalt fagråd for
psykisk helsevern for voksne i perioden 01.03.2020 – 01.03.2023
Bodø, den 21. januar 2020
Cecilie Daae
Adm. direktør
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Møtedato: 29. januar 2020
Saksnr.:
2020/

RBU-sak 09–2020

Saksbeh./tlf.:
Tove Klæboe Nilsen/986 84 862

Sted/dato:
Bodø, 20.januar 2020

Oppnevning av brukerrepresentant til møte om
forskning 14. februar

Formål
Formålet med saken er å få oppnevnt/utpekt en eller flere brukere som kan være med
på møte om klinisk forskning i Tromsø 14. februar 2020.
Bakgrunn
Helse Nord RHF arrangerer et heldagsmøte i samarbeid med Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) i Tromsø 14. februar 2020. UNN er vertskap for møtet,
som vil være et åpent møte med plass til om lag 70 deltakere.
HOD skal ha slike regionale møter i hver region, som ledd i å utarbeide handlingsplan
for kliniske studier, som en oppfølging av Helsenæringsmeldingen.
Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20182019/id2639253/
Det er sendt ut invitasjon til møtet på e-post til mange relevante aktører. Det er bedt om
innspill på andre tema, samt at invitasjonen kan videresendes til andre som mottakerne
mener er relevante deltakere på møtet.
HOD og Helse Nord samarbeider om agendaen, og ønsker deltakelse fra:
 sentrale personer i tjenesten som jobber med støttefunksjoner for og
gjennomføring av kliniske studier
 personer som i det daglige ikke jobber med klinisk forskning fordi klinisk
forskning er en integrert del av pasientbehandlingen
 sentrale personer i samarbeidende organisasjoner, som universiteter, høyskoler,
TTOer
 Brukerrepresentant(er)
Møtet vil struktureres slik:
 en kort innledning ved HOD, presentasjoner fra fagmiljøene og deretter
diskusjon av utvalgte tema.
Mulige særbesøk hos utprøvingsenheter, testfasiliteter m.m. før fellesmøtet er mulig.
Her har vi ikke fått noen ønsker pr dato.
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Følgende tema er ønsket til presentasjon og diskusjon i møtet av HOD og RHF:
Senter for e-helseforskning
Kunstig intelligens i studier
Hjertestudiene
Brukermedvirkning i forskning
Tromsø-undersøkelsen
Saminor (samisk helseforskning)
SKDE – Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
Vi har fått inn disse ønskene i ettertid.
KLINBEFORSK – ett av de to prosjektene som ledes fra nord
KlinReg – ett av de to prosjektene som er startet opp
Finnmark Epidemiological survey of Teen and Child Health (FETCH)
NORD universitet – kommer med tema
Endelig agenda vil utarbeides sammen med HOD og aktørene i de to siste ukene i januar, og
det vil deretter sendes ut påmeldingsskjema.
Tema brukermedvirkning i forskning
Dette temaet er ønsket av HOD, og dette tenker vi belyst både ved innlegg fra bruker
og framlegg av data fra rådgiver på UNN som kan si noe om status på
brukermedvirkning i forskningsprosjekter i Helse Nord i dag.
Fokuset i bidrag fra bruker vil være på det brukerne selv anser som viktig, når det gjelder
deltakelse i klinisk forskning. Det gjelder alle faser av forskningsprosessen, også hva brukerne
mener det bør forskes på, synspunkter på samarbeid med industri m.m..
Oppsummering
HOD anser de fire regionale møtene om klinisk forskning som viktig for å få innspill til
den handlingsplanen de skal lage, til helsenæringsmeldingen. HOD vil selv delta i møtet
med 3-4 personer.
Regionalt brukerutvalg bes om å bidra med deltakelse og innlegg.
Møtet avholdes på UNN i Tromsø kl 0830 – 1500 fredag 14. februar.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende til å bidra i / delta på møte om
kliniske studier på UNN i Tromsø 14. februar 2020: NN
Bodø, 21.januar 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
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Møtedato: 29. januar 2020
Saksnr.:
2019/01667

RBU-sak 10–2020

Saksbeh./tlf.:
Nohr, 75 51 29 00

Sted/dato:
Bodø, 20. januar 2020

Oppnevning til arbeidsgruppe;
anskaffelse av tjenester innen
habilitering

Formål
Helse Nord RHF er nå i gang med ny anskaffelse innen tverrfaglige spesialiserte
somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Vi har nylig etablert en faglig
arbeidsgruppe som skal bistå i vurdering av habiliteringsytelsen i denne anskaffelsen.
Gruppen består av deltakere fra habiliteringstjenestene i helseforetakene i Helse Nord,
og ledes av Helse Nord RHF. Gruppen har frem til nå hatt et møte.
Arbeidsgruppens arbeid danner grunnlag for utarbeidelse av den faglige delen av
anskaffelsens konkurransegrunnlag, herunder anskaffelsens kravspesifikasjon.
Helse Nord RHF vurderer nå at det vil være formålstjenlig å ha brukerrepresentasjon
med i gruppen. Vi ber derfor Regionalt brukerutvalg om å oppnevne en deltaker.
Helse Nord RHF vil sørge for at denne deltakeren vil bli orientert om status for arbeidet.
Neste møte i arbeidsgruppen er 4. februar 2020 (Skype 0900 – 1130).
Representant, oppnevnt av RBU må i forkant av deltakelse i arbeidsgruppen signere
taushetserklæring og egenerklæring om habilitet.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Regionalt brukerutvalg oppnevner NN til å delta i arbeidsgruppen som skal bistå i
vurderinger i forbindelse med anskaffelse av tjenester innen habilitering fra private
leverandører.

Bodø, 20. januar 2020
Cecilie Daae
Adm. direktør
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Møtedato: 29. januar 2020
Arkivnr.:
2019/228

Saksbeh/tlf:
diverse

RBU-sak 11-2020

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 21.januar 2020

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.

Informasjon fra RBU-leder – muntlig
Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
Sammensetning og drift av RBU 2020-2022 – oppsummering etter behandling i
ledergruppen i Helse Nord RHF 3. desember 2019
6. Fremtidig organisering av pasientreiseområdet – presentasjon av den interregionale
gruppens arbeid
7. Revidering av lærings- og mestringstjenestene - Nasjonalt prosjekt

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 21. januar 2020

Cecilie Daae
Adm. direktør
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Møtedato: 29. januar 2020
Arkivnr.:
2019/228

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 00

RBU-sak 11-2020/4

Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om

Sted/Dato:
Bodø, 14.1.2020

planlagte styresaker

1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 05FEB2020 i
Bodø:
Vedtakssaker - arbeidstittel:
Konstituering av nytt styre i Helse Nord RHF
Budsjett 2020 - konsolidert
Budsjett 2019 - justering av budsjett nr. 2, ref. styresak 140-2019
e-helselov, høring
Grimstadutvalgets rapport - Økt utdanningskapasitet for medisinere i Norge samarbeid mellom UiT- Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF, høring
Virksomhetsrapport nr. 11-2019, ref. styresak 137-2019
Oppdragsdokument 2020 til helseforetakene
Regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord - status for arbeidet, oppfølging av
styresak 158-2018
Plan for internrevisjonen 2020-2021, ref. styresak 143-2019

ansv.:
KP
HiR
HiR
HiR
HiR

Orienteringssaker - arbeidstittel:
Foreløpig resultat 2019 (under ADs muntlige orienteringer)
Valg av HF-styrer 2020-2022, informasjon om status

ansv.:
HiR
RL/AD

HiR
HiR/ IMD
JHA

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 24JAN2020.
b) Saker som er merket med grått, sees i sammenheng og fremmes som én styresak.
2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 26FEB2020 i
Tromsø:
Vedtakssaker - arbeidstittel:
Instruks adm. direktør, revisjon
Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder
status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017
Pakkeforløp psykisk helse - unge voksne og kvinner, trender
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - status i
gjennomføringen av tiltak, oppfølging av styresak 13-2019 og styresak 712019
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ansv.:
RL/ KP/
AER
GT
GT
GT

Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske
befolkning, rapport
Utviklingen innen ventetider, fristbrudd og pakkeforløp - plan for hvordan
resultatene på disse indikatorer kan bringes under kontroll, oppfølging av
styresak 96-2019 og 98-2019
Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte
operasjoner i Helse Nord, jf. styresak 20-2015 og 45-2016/3, oppfølging av
revisjonsutvalgets møte 07FEB2019 - sak 04/19
Oppfølging av IR-rapport 06/2019: Ventetid og svartid ved bildediagnostiske
undersøkelser i Helse Nord - oppfølging av styresak 80-2019
Anskaffelse AMK
Felleseide HF - utviklingsplan, felles styresak
Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2019 med risikovurdering av
overordnede mål
Nasjonale e-helseløsninger - finansieringsmodell, endringer fra 2020 oppfølging av styresak 17-2019
Nordlandssykehuset HF, arealutviklingsplan Rønvik - konseptrapport
Risiko for å oppnå kvalitetsmål og det økonomiske opplegget for 2020,
oppfølging av styresak 109-2019 og 110-2019
Risikostyring 2020 i foretaksgruppen - overordnede mål
Rutiner for varsling og rutiner for oppfølging av varslingssaker i Helse Nord gjennomgang
Sykehusinnkjøp HF - strategi
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, salg av eiendom Åsgård - potensiale
Virksomhetsrapport nr. 1-2020
Internrevisjonsrapport 09/19, Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp
av helsetjenester - oppfølgingsrevisjon
Revisjonsutvalgets årsrapport 2019, vedlagt internrevisjonens årsrapport
2019

GT

Orienteringssaker - arbeidstittel:
Anskaffelse rehabilitering

ansv.:
GT/RS
HiR/FE
HiR/BN
HiR
HiR

Grensesnitt med nasjonale løsninger og overgang til strukturert journal
Nordlandssykehuset Bodø, helsehus – samarbeid med Bodø Kommune
Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad, helsehus - samarbeid med
Harstad kommune
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 14FEB2020.
b) Oversikt over aktuelle saker til dette styremøtet er foreløpig ikke gjennomgått
med adm. direktør og derfor særdeles tentativ…
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GT
GT
GT
HiR/BN
HiR
HiR
HiR/BN
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
JHA
JHA

Møtedato: 29. januar 2020
Arkivnr.:
2019/228

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann/91196023

RBU-sak 11-2020/5

Sammensetning og drift av RBU 2020-2022.

Sted/Dato:
Bodø, 21.januar 2020

Gjennomgang i ledermøtet i Helse Nord 3.
desember 2019
Innledning/bakgrunn
Ledergruppen i Helse Nord diskuterte sammensetning og drift av RBU i ledermøte 3.
desember 2019. Saksdokumentene er vedlagt.
Fra ledergruppens oppsummering i saken:
Formål med ledergruppehandling:
Diskutere aktuelle forbedringsområder som eventuelt kan adresseres i
invitasjon til organisasjonene som nominerer representanter: Opplæring av nytt
RBU, AU’s rolle samt bedre rutiner for oppnevning og oppfølging av
brukerrepresentanter til råd, utvalg, forskning, prosjekter og andre prosesser.
Oppsummering:
 Det er en stor økning i arbeid der det skal være brukermedvirkning. Det stiller
krav til kompetanse og kapasitet
 Tilslutning til opplegget som er skissert for oppnevning av RBU, innenfor
vedtatte retningslinjer, og til plan for opplæring
 Brukerrepresentanter skal være tilknyttet en bruker- eller
pårørendeorganisasjon
 Sametinget inviteres til å foreslå representanter
 Spørsmålet om vararepresentasjon må tydeliggjøres i styresak
 Nødvendig informasjon gis til forslagsstillere ved utsending av invitasjonsbrev
 Problemstillinger om hvor utgifter til brukerrepresentanter skal belastes i RHF
prosjekter avklares senere
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Ledermøtesak 508-2019

Sammensetning og drift av Regionalt brukerutvalg 2020-2022
Saksbehandler: Kari Bøckmann
Dato: 3. desember 2019

Formål med behandling i ledergruppemøtet
Regionalt brukerutvalg for perioden 2020-2022 skal oppnevnes i styremøte 25
mars/29.april 2020. Ledergruppen bes ha en diskusjon om sammensetning og drift av
utvalget.
Aktuelle forbedringsområder som eventuelt kan adresseres i invitasjon til
organisasjonene som nominerer representanter: Opplæring av nytt RBU, AU’s rolle samt
bedre rutiner for oppnevning og oppfølging av brukerrepresentanter til råd, utvalg,
forskning, prosjekter og andre prosesser.
Sakens innhold og problemstillinger
Sammensetning av RBU:
Sammensetningen av Regionalt brukerutvalget skal gjenspeile helseforetakets
virksomhetsområde. Utvalget skal ha en balansert representasjon fra somatikk, psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og være bredt sammensatt med
hensyn til kjønn, geografi, alder og etnisk bakgrunn. Det er videre ønskelig at pårørende
er representert og at utvalget består av representanter fra både små og store pasient- og
brukerorganisasjoner.
Representantene oppnevnes personlig av Helse Nord sitt styre på bakgrunn av sin
erfaring, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.
Oppnevning og konstituering er nærmere beskrevet i Felles retningslinjer for
brukermedvirkning på systemnivå vedtatt av Styret i Helse Nord (Styresak 15/2017).
Sammensetning av RBU er i dag er som følger:
6 medlemmer og 6 varamedlemmer fra FFO
2 medlemmer og 2 varamedlemmer fra Pensjonistforbundet
1 medlem og 1 varamedlem fra Kreftforeningen
1 medlem og 1 varamedlem fra SAFO
1 medlem og 1 varamedlem fra RIO
Aktuelle problemstillinger vedrørende sammensetning av RBU 2020-2022:
 Sikrer vi en bred nok representasjon med denne fordelingsnøkkelen?
 Hvordan sikre ungdomsmedvirkning regionalt?
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Skal Sametinget inviteres til å foreslå kandidater?
Skal RBU ha varamedlemmer og hvordan skal denne ordningen være?
I styresak 15-2017 står følgende beskrevet som en regional tilpasning:
«I tråd med tidligere praksis ønsker Helse Nord å opprettholde ordningen med
vararepresentasjon i brukerutvalget». Formuleringen framkom ikke i vedtaket i
saken og vararepresentasjon med dagens ordning kan diskuteres.

Andre forbedringsområder knyttet til drift av RBU:
Oppnevning/Opplæring av RBU
- Krav til alle som oppnevnes om å ha gjennomført nasjonalt nettkurs om
brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak før første møte
- Tydeliggjøre hva som ligger i rollene til leder, nesteleder og AU RBU
- 2-dagers opplæring av nytt RBU (med varamedlemmer?) med definerte
læringsmål
- Forventning om at representantene skal håndtere møtepapirer og
honorar/reiseutgifter elektronisk (låne-Ipad’er?)
- Honorering for ulike typer oppdrag/representasjon må være tydelig
Oppnevninger til andre oppgaver:
Antallet oppnevninger av brukerrepresentanter til fagråd, forskning, prosjekter, utvalg
og andre prosesser har økt i betydelig grad de siste årene. Dette er bra men krever at vi
oppnevner representanter som ikke er del av RBU. Brukerrepresentantene som
oppnevnes bør ha relevant og ikke for gammel pasient- og/eller pårørendeerfaring. I dag
er det ingen systematikk i at brukerrepresentanter oppnevnt av RBU men som ikke
sitter i RBU, får opplæring eller oppfølging. Erfaringene deres innhentes heller ikke
systematisk. Mulige forbedringsområder:
- Utarbeide rutiner for opplæring og oppfølging av brukerrepresentanter i
prosjekter, råd og utvalg der ansvar og roller tydeliggjøres (RBU’s rolle,
brukerrepresentantens rolle og prosjektleders/sekretærs/saksbehandlers rolle)
- Utvikle informasjonsmateriell der forventningsavklaringer,
taushetspliktsbestemmelser og rammer for oppnevningen tydeliggjøres.
- Innhente erfaringskunnskap årlig fra alle brukerrepresentantene oppnevnt av
RBU og bruke dem som grunnlag for forbedringsarbeid.

Forslag til vedtak:
Ledermøte gir sin tilslutning til vedlagt oppnevningsbrev med justeringer i tråd med
diskusjonen i møte.
Vedlegg:
Utkast til brev til organisasjonene om å foreslå kandidater til RBU
2
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Brukerorganisasjoner i Nord-Norge
Sametinget

Deres ref.:

Vår ref.:
2019/209

Saksbehandler/dir.tlf.:
Kari Bøckmann,91196023

Sted/dato:
Bodø, 5. desember 2019

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord – Valg av nye medlemmer for
perioden 2020-2022
Regionalt brukerutvalg er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i Helse
Nord i saker av strategisk karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende i Nord-Norge.
Det skal nå oppnevnes nye brukerrepresentanter til utvalget for perioden 2020-2022.
Vi vil med dette invitere følgende bruker- og pasientorganisasjoner til å foreslå kandidater:







Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Pensjonistforbundet
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Kreftforeningen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
MARBORG

Også Sametinget inviteres til å foreslå kandidater.
Bred representasjon
Sammensetningen av Regionalt brukerutvalget skal gjenspeile helseforetakets
virksomhetsområde. Det betyr at utvalget skal ha en balansert representasjon fra somatikk,
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt være bredt sammensatt med
hensyn til kjønn, geografi, alder og etnisk bakgrunn. Det er videre ønskelig at Regionalt
brukerutvalg har representanter med pårørendeerfaring og at utvalget består av representanter
fra både små og store pasient- og brukerorganisasjoner. Helse Nord vil stille krav om at det skal
være minst en ungdomsrepresentant og minst en representant med samisk bakgrunn i utvalget.
Medlemmer som oppnevnes i Regionalt brukerutvalg må selv ha erfaring som pasient- og/eller
pårørende, være medlem av en pasient- eller brukerorganisasjon og være bosatt i Nord-Norge.
Representantene oppnevnes personlig av Helse Nord sitt styre på bakgrunn av sin erfaring,
kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.
Ved oppnevning av nytt brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas.
Oppnevning og konstituering er nærmere beskrevet i retningslinjer vedtatt av Styret i Helse
Nord i 2017 (vedlagt).
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Sammensetning
Regionalt brukerutvalg 2018-2020 består av 11 medlemmer og 11 varamedlemmer. Regionalt
brukerutvalg 2020-2022 vil bestå av 11 medlemmer og 3 varamedlemmer. Alle 14 som
oppnevnes inviteres til opplæring i forbindelse med utvalgets første møte 13. mai 2020.
Dagens regionale brukerutvalg består av medlemmene fra følgende organisasjoner: FFO (6
medlemmer + 6 vara), pensjonistforbundet (2 medlemmer + 2 vara), RIO (1 medlem + 1 vara),
SAFO (1 medlem + 1 vara) og Kreftforeningen (1 medlem + 1 vara).
Dersom innkomne forslag ikke tilfredsstiller kriteriene for en representativ sammensetning
inkludert samisk representasjon og ungdomsrepresentant vil fordelingsnøkkelen endres og
andre organisasjoner forespørres.

Forslag til kandidater
For å sikre at utvalget settes sammen i tråd med retningslinjene ber vi organisasjonene foreslå
flere kandidater enn det de kan regne med å få inn i Regionalt brukerutvalg. Vi ber om at
fylkeslagene samordner sine forslag og sender et samlet forslag til Helse Nord RHF:
-

FFO bes foreslå minimum 12 kandidater
SAFO bes foreslå minimum 3 kandidater
Rusorganisasjonene bes foreslå minimum 3 kandidater
Kreftforeningen bes foreslå minimum 3 kandidater
Pensjonistforbundet bes foreslå minimum 3 kandidater
Sametinget bes foreslå minimum 3 kandidater

I tillegg til å ta hensyn til kriteriene for bred representasjon som beskrevet over, ber vi
organisasjonene om å vurdere følgende ved valg av kandidater:




Representantenes evne til å se ”helheten” og representere alle brukere/pårørende, ikke
kun egen gruppe og/eller eget helseforetak.
Representantenes brukerkompetanse, herunder opplæring i og tidligere erfaring fra
arbeid med brukermedvirkning
Representantenes arbeid for og kontakt med egen organisasjon

Vi ber om at dere sender informasjon om bakgrunnen til kandidatene foreslår: Navn, alder,
organisasjonstilknytning, kontaktinformasjon samt annen informasjon dere vurderer som
relevant. Innsendt informasjon og eventuelt intervju vil danne grunnlaget for forslaget
administrasjonen oversender til styret i Helse Nord.

Informasjon til aktuelle kandidater
I Helse Nord honoreres brukerrepresentantene etter faste takster, for tiden kr. 1780,- pr. møte.
Det er takster også for telefonmøter. Leder og nestleder har tilleggsoppgaver, blant annet et
særlig ansvar for å forberede og gjennomføre møter. De mottar en årlig tilleggsgodtgjørelse for
dette arbeidet.
Som brukerrepresentant i RBU kan du bli invitert til å delta i arbeid i fagråd, forskning, andre
utvalg og prosjekter. Brukermedvirkning i slikt arbeid vil beskrives i egne retningslinjer.
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Kandidater som vurderer å melde seg som brukerrepresentanter kan lære mer om hva arbeidet
innebærer ved å gjennomføre nettkurset Nettkurs for brukermedvirkning på systemnivå.
Nettkurset vil være obligatorisk for de som oppnevnes og vi ber om kursbevis på gjennomført
kurs før første møte i det nye utvalget.
Det forutsettes at medlemmer i Regionalt brukerutvalg leverer honorarskjema og reiseregninger
i Helse Nord RHFs sin elektroniske løsning, Personalportalen. Opplæring vil bli gitt.

Videre saksgang
Valg og konstituering av Regionalt brukerutvalg skjer i styremøte i Helse Nord 25 mars/29.april
2020.
Vi ber om å få tilsendt forslag innen 1. februar 2020.
Forslagene sendes til postmottak@helse-nord.no eller pr. post til Kari Bøckmann, Helse Nord
RHF, pb: 1445, 8038 Bodø.
Ta gjerne kontakt med Kari Bøckmann dersom dere har spørsmål: kari.bockmann@helsenord.no, telefon: 91196023

Med vennlig hilsen

Geir Tollåli

Kari Bøckmann

Fagdirektør

Rådgiver, fagavdelingen

Helse Nord RHF

Helse Nord RHF

Vedlegg: Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak
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Møtedato: 29. januar 2020
Arkivnr.:
2019/

Saksbeh/tlf:
Nils Bie Normann, 40 22 65 60

RBU-sak 11-2020/6

Orientering om muligheter for innspill til

Sted/Dato:
Bodø, 21. januar 2020

rapport om overordnet organisering av
pasientreiseområdet
Formål
Formål med saken er å informere RBU i Helse Nord RHF, om mulighetene for å gi
innspill til arbeidet med den interregionale utredningen av organiseringen av
pasientreiseområdet. Helse Nords representanter vil presentere hovedtrekkene fra
prosjektgruppens arbeid på møtet.
Det presiseres at det vil være mulighet for RBU å gi tilbakemeldinger frem til 21.02 på
rapporten, som blir presentert og sendt ut etter møtet.
Helseregionene har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomgå
organiseringen av pasientreiseområdet. Arbeidet er organisert som et interregionalt
prosjekt, hvor prosjekteier er de administrerende direktørene i de regionale
helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF leder prosjektet, og PA Consulting er prosjektstøtte.
Prosjektets tidsperiode er 01.06. 2019 til 15.03.2020, og endelig rapport leveres til
prosjektets styringsgruppe den 15. mars 2020, før arbeidet oversendes departementet
den 1. juni 2020
Formål for prosjektet
Prosjektet skal utrede den overordnede organiseringen av pasientreiseordningen, jfr.
oppdrag gitt i foretaksmøte 15. januar 2019. Formålet med utredningen skal være å
sikre en innretning av pasientreiseområdet som bidrar til forsvarlige og likeverdige
(men ikke nødvendigvis like) tjenester for ulike brukergrupper.
Prosjektet undersøker og beskriver samarbeidet mellom ulike offentlige virksomheter,
herunder hvordan samarbeidet påvirkes av offentlige finansieringsordninger
(tredjepartsfinansieringen) og rammevilkår for persontransport (løyveregime for
drosje). Prosjektet skal også gi innspill til Helsedirektoratets arbeid med evaluering av
pasientreiseforskriften.
Innspill til rapport om overordnet organisering av pasientreiseområdet
Det er et ønske at interessentorganisasjoner spiller inn momenter som angår den
overordnede organiseringen av pasientreiser, herunder gir kommentarer til hvordan
den foreløpige rapporten beskriver innsikt i nåværende organisering og drift, forslag til
målsettinger, kriterier som fremtidig organisering bør være basert på, hvordan de
forskjellige alternative organiseringsmodeller er beskrevet samt eventuelle forslag til
endringer i styringslinjen i den grad det er nødvendig for å møte prosjektets formål.
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Prosjektet har gjensidige avhengigheter med Helsedirektoratets arbeid med å vurdere
revisjon av pasientreiseforskriften. Prosjektet samhandler fortløpende med
Helsedirektoratet om dette. Det er ønskelig at dere også spiller inn forhold knyttet til
dette.
Prosjektet vil i endelig rapport også gjøre vurderinger av de enkelte modellene, komme
med forslag til organisasjonsmodell og beskrive hvordan foretrukket modell kan
implementeres.
Vi ber om at innspill sendes innen 21. februar 2020, til følgende epostadresse:
nils.bie.normann@helse-nord.no.
Foreløpig rapport er laget i PowerPoint. Ved å bruke denne dokumentformen, anser vi
det lettere å benytte hele eller deler av rapporten til presentasjoner i innspillsrunden.
Prosjektet vil – bl.a med bakgrunn i innspillsrunden - gjøre vurderinger av de enkelte
modellene, komme med forslag til organisasjonsmodell og beskrive hvordan
foretrukket modell kan implementeres. Endelig rapport vil bli i Word.
Konklusjon
Brukerinvolveringen er i forslag til mandat foreslått representert i prosjektstyret,
prosjektgruppen og løpende involvert i henhold til prosjektets interessentanalyse.
Helse Nord RHF informerer og involverer i tillegg det regionale brukerutvalget, i en
innspillsrunde.
Det kan være hensiktsmessig at brukerutvalget setter sammen en arbeidsgruppe, som
på vegne av det regionale brukerutvalget, kan utarbeide skriftlige tilbakemeldinger
innen 21.02.
Det vil bli gitt en presentasjon på ca. 15 minutter i RBU møtet og de som skal arbeide
videre med dette og eventuelt andre som ønsker dette, vil få utskrift av foilserien.
Denne er pr 21. januar fortsatt under arbeid.
Bodø, 21. januar 2020
Lars Vorland
adm. direktør
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Møtedato: 29. januar 2020
Arkivnr.:
2019/228

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann/91196023

RBU-sak 11-2020/7

Revisjon av lærings- og mestringstjenestene.

Sted/Dato:
Bodø, 21.januar 2020

Nasjonalt prosjekt

Formål
HOD har i tilleggsoppdrag i 2019 gitt de Regionale helseforetakene i oppdrag å revidere
lærings- og mestringstjenestene i Norge. Se vedlagte prosjektmandat.
Rådgiver Kari Bøckmann er del av arbeidsgruppen.
I Helse Nord arbeides det med oppdraget hovedsakelig gjennom Regionalt fagråd for
pasient- og pårørendeopplæring der vi har to brukerrepresentanter, Ann Kristin Scleiss
(fra UR Finnmarkssykehuset) og Asbjørn Larsen (RBU).
Helse Nord er også bedt om å stille med en ungdomsrepresentant til prosjektets
styringsgruppe. Nikloai Raabye Haugen fra Unge funksjonshemmede og Ungdomsrådet
ved Nordlandssykehuset HF ble oppnevnt av AU RBU i møte 17. januar 2020 etter en
høring blant alle regionens Ungdomsråd.
Formålet med denne saken er å orientere det Regionale brukerutvalget om arbeidet.
Bodø, den 21. januar 2020
Cecilie Daae
Adm. direktør

Vedlegg

Regionalt Brukerutvalg møte 29.01.2020 - innkalling og saksdokumenter

Side 108

Dato:
9. desember
2019

Forprosjekt læring og mestring i
spesialisthelsetjenesten

Referanse PPMverktøy:

Side:
1/8

Referanse til regnskap:

Prosjektmandat
Forprosjekt læring og mestring i
spesialisthelsetjenesten
Versjon 1.0

GODKJENT AV:
Navn

Rolle

Stilling

Dato
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Dato:
9. desember
2019

Forprosjekt læring og mestring i
spesialisthelsetjenesten

Referanse PPMverktøy:

Side:
2/8

Referanse til regnskap:

ENDRINGSLOGG
Versjon
0.7
0.9
0.95

Dato
24.11.2019
25.11.2019
06.12.2019

Kapittel

Endring
Gjennomgang av hele dokumentet
Gjennomgang av hele dokumentet
Gjennomgang av hele dokumentet

Produsent
KEL
JCF
JCF/CML

Godkjent av
JCF
JCF
JCF/CML

REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER
Her kan det settes inn referanser til andre dokumenter som for eksempel prosjektplan, risikoanalyse, strategidokument,
handlingsplan eller liknende.
Nr.

Dokumentnavn

Dok.id.

Versjon

Arkiv

Dato

INNHOLDSFORTEGNELSE

1

PROSJEKTETS NAVN .................................................................................................................................. 3

2

PROSJEKTEIER............................................................................................................................................. 3

3

BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV FORPROSJEKTET .................. 3

3.1
3.2

OPPDRAGET .................................................................................................................................................. 3
BAKGRUNN ................................................................................................................................................... 4

4

RESULTATMÅL OG EFFEKTMÅL ............................................................................................................. 5

4.1
4.2
4.3

RESULTATMÅL.............................................................................................................................................. 5
EFFEKTMÅL .................................................................................................................................................. 5
GEVINSTER ................................................................................................................................................... 5

5

RAMMEBETINGELSER ................................................................................................................................ 6

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

KRAV TIL FORPROSJEKTET GITT TIL RHF-ENE............................................................................................... 6
STYRING OG ORGANISERING ......................................................................................................................... 6
ORGANISASJONENS FORPLIKTELSER OVERFOR OPPDRAGET GITT TIL RHF-ENE ............................................. 8
TIDSRAMME/MILEPÆLER FOR OPPDRAGET GITT RHF-ENE ............................................................................ 8
ØKONOMI ..................................................................................................................................................... 8
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Dato:
9. desember
2019

Forprosjekt læring og mestring i
spesialisthelsetjenesten

1

Referanse PPMverktøy:

Side:
3/8

Referanse til regnskap:

PROSJEKTETS NAVN

Forprosjekt læring og mestring i spesialisthelsetjenesten.
2

PROSJEKTEIER

Administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene.
3

3.1

BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV
FORPROSJEKTET
Oppdraget

I tilleggsdokumentet til Oppdragsdokumentet 2019 ga Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
følgende oppdrag:
«De regionale helseforetakene skal gjennomføre et forprosjekt for gjennomgang og revisjon av lærings- og
mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende oppdrag vil bli gitt til Helsedirektoratet som skal
gjennomføre et forprosjekt for gjennomgang av oppgavedeling og samhandling mellom lærings- og
mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De to forprosjektene
skal koordineres og ansvaret for koordineringen legges til Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet skal gjennomføres,
og legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet, innen medio mai 2020».
Det skal gjennomføres to koordinerte forprosjekt;
 De regionale helseforetakene (RHF-ene) skal gjennomføre et forprosjekt som skal gi
oppdatert status, synliggjøre utfordringsbildet og peke på forbedringsområder for lærings- og
mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten.
 Helsedirektoratet skal kartlegge og gi innspill til oppgavedeling og samhandling mellom
lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.
Helse Sør-Øst RHF skal koordinere de to forprosjektene.
HOD har godkjent en utsettelse av leveransen til ultimo juni 2020.
Prosjektmandatet gjelder forprosjektet som skal gjennomføres av de regionale helseforetakene. I
tillegg omtales koordineringen mellom dette forprosjektet og Helsedirektoratets forprosjekt gitt i
samme oppdraget fra HOD.
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Dato:
9. desember
2019

Forprosjekt læring og mestring i
spesialisthelsetjenesten

3.2

Referanse PPMverktøy:

Side:
4/8

Referanse til regnskap:

Bakgrunn

Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte
hovedoppgaver.
Formålet med lærings- og mestringstilbud1 er at pasienter, brukere og pårørende skal
 Få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere sykdom og helseforandringer
 Forebygge eller hindre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse og
 Gi støtte til endring av levevaner for å fremme fysisk og psykisk helse
 Understøtte pasient og brukers egen læringsprosess
Opplæring beskrives som en integrert del av de fleste former for helse- og omsorgstjenester, i tillegg
er det behov for spesifikke tilbud som er utformet for definerte målgrupper, både individuelle og
gruppebaserte tilbud2.
I arbeidet med ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 kom det fram behov for å vurdere om
lærings- og mestringstjenestene kan tilbys på måter som gjenspeiler endringene i helsetjenestene og
gir en mer hensiktsmessig oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.
Regjeringen la i 2019 fram Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2023.
Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne
treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. I denne strategien fremgår det at:
«Pasient-, bruker- og pårørendeopplæring er viktig for å styrke helsekompetansen slik at pasienter og
pårørende kan lykkes med å mestre egen helsetilstand. I planperioden skal det lovpålagte
pasientopplæringsarbeidet gis strategisk oppmerksomhet. Det gjøres blant annet for å sikre at
pasientopplæringsaktiviteter har høy kvalitet og at resultatene fra opplæringen får betydning for det kontinuerlige forbedringsarbeidet som gjøres i helseforetakene. Det innebærer også at man har kunnskap om
opplæringens effekt. (…) I tillegg bør ny teknologi og nye læringsformer i større grad tas i bruk.»
Tidligere kartlegginger av lærings- og mestringstjenestene3, viser at det er stor variasjon mellom
helseforetakene, bl.a. med hensyn til hvilke tilbud som gis, hvilke pasientgrupper som får tilbud,
hvordan tjenestene er integrert i strategiske planer og pasientforløp, hvordan tjenestene er organisert
og oppgavefordelingen mellom lærings- og mestringssentrene og klinikkene. Det er stilt spørsmål
ved om systemene for dokumentasjon av aktivitet, kvalitet og effekt av lærings- og
mestringstilbudene er tilstrekkelige.
Med bakgrunn i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan, strategi for å øke helsekompetansen i
befolkningen og kartleggingene gjort av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring i helse
(NK LMH), er det både nyttig og nødvendig å undersøke om tjenestene er rustet til å gi pasienter og
pårørende den opplæringen de har behov for.

1 Veileder

for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, Helsedirektoratet 2015
Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, Helsedirektoratet 2015
3 Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring i helse, 2012, 2013 og 2016
2

4
Regionalt Brukerutvalg møte 29.01.2020 - innkalling og saksdokumenter

Side 112

Dato:
9. desember
2019

Forprosjekt læring og mestring i
spesialisthelsetjenesten

4
4.1

Referanse PPMverktøy:

Side:
5/8

Referanse til regnskap:

RESULTATMÅL OG EFFEKTMÅL
Resultatmål

HOD skal motta en samlerapport med to forprosjektrapporter som er koordinerte. Dette skal kunne
danne grunnlag for et hovedprosjekt. Rapporten skal også inneholde sammenstilte anbefalinger fra
begge forprosjektene.
Rapporten fra RHF-enes forprosjekt skal inneholde kartlegging og evaluering av
 Styring og organisering, som primært omfatter
o Hvordan læring og mestring er innarbeidet i førende dokumenter i
spesialisthelsetjenesten
o Ivaretagelse av oppgaver innen læring og mestring i spesialisthelsetjenesten og om
praksis er i tråd med nasjonal veileder «Rehabilitering og habilitering, individuell plan
og koordinator».
o Spesialisthelsetjenestens system
- for dokumentasjon av aktivitet og for oppfølging og forbedring av kvalitet
innen læring og mestring
- måling av effekter av aktiviteter innen læring og mestring
 Nye arbeidsmåter; bruk av og planer for å utvikle og ta i bruk ny teknologi innen læring- og
mestring
 Brukermedvirkning, brukererfaringer og tilgjengelighet av læring- og mestringstilbud, blant
annet med vekt på samiske pasienter
 Uønsket variasjon i lærings- og mestringstilbudet til pasienter og pårørende innen somatikk,
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Rapporten skal også inneholde en vurdering av behovet for å definere sentrale begrep innen læring
og mestring. Hvilke tilbud som omfattes av læring og mestring følger av Helsedirektoratets nasjonale
veileder «Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator». Det vurderes i forprosjektet
om det er behov for ytterligere presisering av dette. Det vurderes også hvordan lærings- og
mestringstjenestene kan bidra til å heve helsekompetansen i befolkningen for øvrig.
4.2

Effektmål

Forprosjektrapportene skal samlet gi kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av lærings- og
mestringstilbud som møter pasienter og pårørendes behov, gjenspeiler endringene i helsetjenestene
og som har god samhandling og hensiktsmessig oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunene.
4.3

Gevinster

Lærings- og mestringstilbud skal gi pasienter, og/eller deres pårørende kunnskap til å ta beslutninger
om egen helse, ferdigheter til å håndtere hverdagen med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse og
motivasjon til egenaktivering. Studier viser at det å delta i lærings- og mestringstilbud gir bedre
5
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Referanse PPMverktøy:

Side:
6/8

Referanse til regnskap:

håndtering av egen helse4. Andre studier viser at deltakelse i læring- og mestringstilbud har
innvirkning på bruk av helsetjenester med færre innleggelser (både reinnleggelser og
akuttinnleggelser) og færre konsultasjoner i poliklinikker og hos fastlege5.

5
5.1

RAMMEBETINGELSER
Krav til forprosjektet gitt til RHF-ene

Følgende dokumenter ligger til grunn for arbeidet
 Helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient og
brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og folkehelseloven
 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, Helse- og omsorgsdepartementet 2019
 Nasjonal strategi for helsekompetanse, Helse- og somsorgsdepartementet 2019
 Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, Helsedirektoratet
2015
 Veileder for kommunale frisklivsentraler, etablering, organisering og tilbud, Helsedirektoratet
2011, oppdatert 2019
I tillegg vi forprosjektet benytte seg av seg av tidligere gjennomførte evalueringer og en rekke
nasjonale og regionale dokumenter som er relevante for lærings- og mestringstjenester. Egen liste
over disse er utarbeidet.
5.2

Styring og organisering

Skissen nedenfor viser hvordan de to forprosjektene organiseres og samordnes. Helsedirektoratet
utarbeider en oppdragsbeskrivelse som viser direktoratets oppdrag og som er koordinert med RHFenes oppdrag. Koordineringen skjer i jevnlige møter mellom Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst
RHF og gjennom utveksling av dokumenter. De øvrige RHF-ene holdes løpende orientert. Ved
behov gjennomføres koordinerende møter mellom Helsedirektoratet og alle RHF-ene. Grensesnittet
og framdriftsplanene mellom de to forprosjektene vies særlig oppmerksomhet.

Stenberg U et al. A scoping review of the literature on benefits and challenges of participating in patient education
programs aimed at promoting self-management for people living with chronic illness. Patient Educ Couns. 2016; 99(11):
1759-1771. doi: 10.1016/j.pec.2016.07.027. Epub 2016 Jul 18.
5 Stenberg U et al. Health economic evaluations of patient education interventions a scoping review of the literature.
Patient Educ Couns. 2018 Jun;101(6):1006-1035. doi: 10.1016/j.pec.2018.01.006.
4
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Oppdrag gitt av HOD til RHF-ene og
Helsedirektoratet i tilleggsdokument til
Oppdragsdokumentet 2019.
Interregionalt AD-møte

Ledermøtet i H-dir.

Interregionalt fagdir.

Styringsgruppe

HSØ-RHF koordinerer
RHF-forprosjekt (HSØ-RHF)
HSØ RHF, prosjektleder
De regionale helseforetakene skal
gjennomføre et forprosjekt for
gjennomgang og revisjon av
lærings- og mestringstjenestene i
spesialisthelsetjenesten.

De to forprosjektene skal koordineres og ansvaret for koordineringen
legges til Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet skal gjennomføres, og legges
fram for Helse- og omsorgsdepartementet, innen medio mai 2020.
HOD skal motta en samlerapport med to forprosjektrapporter med
sammenstilte anbefalinger. Dette skal danne grunnlag for et
hovedprosjekt.

H-dir-forprosjekt
H-dir., prosjektleder
Helsedirektoratet skal gjennomføre
et forprosjekt for gjennomgang av
oppgavedeling og samhandling
mellom lærings- og
mestringstjenestene i
spesialisthelsetjenesten og den
kommunale helse- og
omsorgstjenesten.

Arbeidsgruppe
RHFrepresentanter.

Arbeidsgruppe
Repr. fra div. i
H-dir

Ressursgruppe
Regionale miljøer:
Fagmiljø, brukere,
pasientorg.

Ressursgruppe
Ev. SSB, NK-LMH,
brukerråd mm.

Forankring

Styringsgruppe:
Det etableres en styringsgruppe i tilknytning til det interregionale fagdirektørmøtet. Styringsgruppen
har følgende sammensetning:
Leder:
Fagdirektør Helse Sør-Øst RHF
Sekretær
Fagdirektørmøtets sekretær
Medlemmer: Fagdirektør Helse Vest RHF
Fagdirektør Helse Midt-Norge RHF
Fagdirektør Helse Nord RHF
To brukerrepresentanter, en fra brukerutvalg, en fra ungdomsråd
En konserntillitsvalgt
Prosjektleder:
Direktør samhandling og brukermedvirkning, Helse Sør-Øst RHF leder arbeidet med forprosjekt
læring og mestring i spesialisthelsetjenesten og har ansvar for koordinering med Helsedirektoratet.
Arbeidsgruppe:
Arbeidsgruppen består av en rådgiver fra hvert RHF. Arbeidsgruppen ledes av Helse Sør-Øst RHF.
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Dato:
9. desember
2019

Forprosjekt læring og mestring i
spesialisthelsetjenesten

Referanse PPMverktøy:

Side:
8/8

Referanse til regnskap:

Ekstern konsulent:
Det engasjeres ekstern bistand til gjennomføring av kartlegging og bidrag i evalueringen.
Interessenter - forankring og innspill:
RHF-rådgiverne etablerer kontakt med fagmiljø, brukere og tillitsvalgte i egen helseregion for
forankring og innspill. For å sikre at forprosjektet blir godt forankret og får nødvendige faglige
innspill, vurderes det å etablere en ressursgruppe med relevante fagpersoner, brukere og tillitsvalgte.
Ressursgruppen ledes av Helse Sør-Øst RHF, og arbeidsgruppen deltar i møter.
5.3

Organisasjonens forpliktelser overfor oppdraget gitt til RHF-ene

De regionale helseforetakene forutsettes å legge til rette for nødvendig deltagelse fra arbeidsgruppe
og interessenter for øvrig, og dekke egne kostnader i forbindelse med forprosjektet.
5.4

Tidsramme/milepæler for oppdraget gitt RHF-ene

Det arbeides etter følgende overordnede framdriftsplan for forprosjektet gjennom fire faser:
Planlegging og etablering av forprosjektet
Anskaffelse av konsulenttjenester iht. regelverk
for offentlige anskaffelser.
Planlegging og gjennomføring av kartlegging og
evaluering.
Forankring og ferdigstilling av rapport,
sluttbehandling og overlevering.

5.5

September – desember 2019
Desember 2019 – januar 2020
Februar – april 2020
April – ultimo juni 2020

Økonomi

Det settes av totalt inntil kr 1.000.000 som fordeles mellom de regionale helseforetakene i samsvar med
vanlig praksis. Hoveddelen av disse utgiftene vil gå til kjøp av konsulenttjenester for gjennomføring av
kartlegging og evaluering.
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Møtedato: 29. januar 2019
Arkivnr.:
2019/228

Saksbeh/tlf:
diverse

RBU-sak 12-2019

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 21. januar 2020

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protokoll RBU AU 20191129
Protokoll RBU AU 20190117
Protokoll BU Helgelandssykehuset 20191004
Protokoll BU Helgelandssykehuset 20191121
Protokoll BU Helgelandssykehuset 20191211
Referat UR Finnmarkssykehuset 20191106
Referat ekstraordinært BU Finnmarkssykehuset
20191113
8. Referat BU Finnmarkssykehuset 20191216
9. Referat BU UNN 20190910
10. Referat BU UNN 20191106
11. Referat BU UNN 20191205
12. Referat UR Nlsh 20191021
13. Referat UR Nlsh 20191204
14. Referat BU Nlsh 20191001
15. Referat BU Nlsh 20191203
16. Brev fra Ryggforeningen i Norge
17. Brev fra HLF Finnmark
18. Samisk erfaringskonsulent – brev fra Gunn K. Heatta
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 21. januar 2020

Cecilie Daae
Adm. direktør
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Protokoll RBU-AU 29. november 2019
Vår ref.:
2019/209

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:

Referent/dir.tlf.:
Kari Bøckmann, 91196023

Sted/Dato:
Bodø, 28. november 2019

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg
29. november 2019
Skype

Tilstede
Navn:
Knut Hartviksen
Gunn Oddlaug Strand
Hutchinson
Asbjørn Larsen
Kari Bøckmann

Tittel:
leder, RBU
nestleder, RBU

Organisasjon:
FFO
SAFO

medlem, RBU
rådgiver

RIO
Helse Nord RHF

RBU-AU- 2019 Saksliste til ekstraordinært RBU-møte 16. desember
2019 kl. 12.00
Følgende saker er meldt inn til behandling i RBU-møte 16.desember 2019:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møte i det Regionale brukerutvalget 14. november 2019
Helgelandssykehuset 2025
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - rapport fra forprosjekt, oppfølging
av RBU-sak 19-2018
Oppnevning Fagråd for psykisk helsevern for voksne
Orienteringssaker:
- Kommende styresaker
- Oppnevning av RBU 2020-2022
Referatsaker
Eventuelt
Forslag til vedtak:
AU-RBU godkjenner forslag til saksliste for telefonmøte i RBU 16. desember 2019.
Eventuelt tilkommende saker godkjennes av RBU’s leder.

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

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

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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RBU-AU-2019 Oppfølging av møte med brukerutvalg og ungdomsråd
14. november 2014
Forslag til vedtak:
RBU vil følge opp punktene som framkom som prioriterte områder for
brukermedvirkning i Nord-Norge under møtet. Medlemmene av RBU vil ta punktene
med i arbeidet inn i aktuelle fagråd. RBU-AU vil sette opp et årshjul for hva som gjøres
når. Sakene som er holdt fram som særlig viktig presenteres for Styret i Helse Nord i
brukerutvalgets time 18/12 -19.

RBU-AU-2019 Sammensetning og drift av RBU 2020-2022
Vedlagt er sakspapirer til ledermøte i Helse Nord 3. desember 2019
Forslag til vedtak:
RBU-AU har følgende innspill til forslaget om endringer i sammensetning og drift av
RBU 2020-2022:
- RBU-AU er imot at organisasjoner som ikke er pasient- eller
brukerorganisasjoner får anledning til å foreslå medlemmer til RBU. Alle
medlemmene i RBU skal til enhver tid være medlem av en pasient- eller
brukerorganisasjon.
- Leder/nestleder i RBU ønsker å få anledning til å være med i avveiningene
knyttet oppnevning av RBU 2020-2022
- RBU-AU stiller seg positiv til ny vararepresentasjonsordning og kravene til
opplæring av nye brukerrepresentantene
RBU ber om at disse innspillene videreformidles til ledergruppen i Helse Nord.

RBU-AU-2019 Oppnevning av brukerrepresentanter til arbeidet med
nyfødtintensivavdelinger i Helse Nord
Mandat for arbeidet er vedlagt
Forslag til vedtak:
RBU-AU oppnevner følgende brukerrepresentanter til å sitte i styringsgruppen for
arbeidet med nyfødtintensivavdelinger i Helse Nord:
1. Gunn Strand Hutchinson, RBU
2. Representant fra foreningen for hjertesyke barn
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RBU-AU-2019 Oppnevning av brukerrepresentant til revisjon av
kreftplanen, arbeidsgruppen malignt melanom
Forslag til vedtak:
RBU-AU oppnevner Ingvill Nilsen fra føflekkreftforeningen til arbeidsgruppen malignt
melanom.

RBU-AU- 2019 Oppfølgingssak, Honorar og annen godtgjørelse for
brukerrepresentasjon på systemnivå i Helse Nord
Vedtak:
RBU-AU går gjennom gjeldende rutiner og kommer tilbake til administrasjonen med
eventuelle endringsforslag.

Bodø, den 29. november 2019
godkjent av Knut Hartviksen 29. november 2019
____________________
Knut Hartviksen
RBU-leder Bodø, den 27. september 2019
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Protokoll AU-RBU 17. januar 2020
Vår ref.:
2019/209

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:

Referent/dir.tlf.:
Kari Bøckmann, 91196023

Sted/Dato:
Bodø, 17.01.2020

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg
17. jaunar 2020
Skype

Tilstede
Navn:
Knut Hartviksen
Gunn Oddlaug Strand
Hutchinson
Asbjørn Larsen
Kari Bøckmann

Tittel:
leder, RBU
nestleder, RBU

Organisasjon:
FFO
SAFO

medlem, RBU
rådgiver

RIO
Helse Nord RHF

RBU-AU-Sak 1-2020 Forberedelse til RBU-møte 29/1
RBU-møtet 29. januar avholdes med følgende timeplan:
08.30-09.15
09.15-10.00

Møte med ny administrerende direktør, Cecilie Daae
Godkjenning av innkalling og referat
Fagrådene i HN – Status

10.15-11.30

Egenevaluering RBU
Oppdragsdokumentet 2020

12.00-13.00

Ny forsknings- og innovasjonsstrategi HN
Oppnevning Fagråd hud
Oppnevning fagråd psykisk helsevern, voksne
Oppnevning av brukerrepresentant til møte om forskning 14.
februar

13.15-14.30

Orienteringssaker
Styresaker
Justeringer av oppnevningsrutiner og sammensetning RBU
Nasjonalt prosjekt om lærings- og mestringstjenestene
Referatsaker

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

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

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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RBU-AU-Sak 2-2020 Oppnevning av brukerrepresentant til
anskaffeklse TSB.
Vedtak:
RBU oppnevner Asbjørn Larsen som brukerrepresentant til anskaffelse TSB.

RBU-AU-Sak 3-2020 Oppnevning av brukerrepresentant til
styringsgruppen, nasjonalt prosjekt om revidering av lærings- og
mestringstjenestene
Vedtak:
RBU-AU oppnevner Nikolai Raabye Haugen som brukerrepresentant i styringsgruppen
til nasjonalt oppdrag om revisjon av lærings- og mestringstjenestene
Bodø, den 17. januar 2020
godkjent av Gunn Strand Hutchinson 17.januar 2020
____________________
Knut Hartviksen
RBU-leder
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Protokoll
Møte: Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF
Tid: Fredag 4. oktober 2019, kl. 10.30 – 14.30
Møtested: Skype, møterom Helgelandssykehuset i Mosjøen og Mo i Rana

Innkalt:
Deltagere

Funksjon

Organisasjon

Tilstede

Anne Lise Brygfjeld
Per Hansen
Tove Linder Aspen
Ellen Sara Sparrok Larsen
Einar Moen
Rigmor Røberg
Åse Irene Wrålsen
Andreas Lund
Vigdis Svaleng
Fra Helgelandssykehuset
Hulda Gunnlaugsdottir
Knut Roar Johnsen
Tove Lill Falstad
Kåre Løvstakken
Arve Smedseng
Dag Utnes
Odd Magne Rønning

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Vara
Vara

SAFO - NFU
FFO – Mental Helse
Ivareta
Samisk befolkning
Eldrerådet
Kreftforeningen
FFO -HLF
FFO – Mental Helse
FFO

x
x
x

Adm. dir
Samh.sjef/saksbeh.
Sekretariat
Prosjektdirektør
Enhetsleder
Forskningsutvalg

Meldt
forfall

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Saksliste:
Sak 48/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 48/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 49/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 22. august 2019
Sak 50/2019 Referatsaker
 Referat RBU-møte 11. september 2019
Sak 51/2019 Orienteringssaker
 Informasjon fra BU-leder – muntlig
o Møte samfunnsanalyse Helgelandssykehuset 2025
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o Styremøte
o Styringsgruppe 2025
o OSO-møte
 Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig
o Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg.
 Informasjon fra HF-ledelsen - muntlig
o Orientering om nyansettelser i direktør- og lederstillinger
o Annet aktuelt, Virksomhetsrapporten
Sak 52/2019 Helgelandssykehuset 2025 – Prehospitale tjenester
Sak 53/2019 Helgelandssykehuset 2025 – E-helse og velferdsteknologi
Sak 54/2019 Vanskelige flytider for pasienter fra Helgeland til UNN/Tromsø. Hvordan kan
BU i Helgelandssykehuset påvirke for å få endringer i rutetilbudet?
Sak 55/2019 Leserinnlegg fra Brukerutvalget
Sak 56/2019 Eventuelt
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 49/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 22. august 2019
Vedtak:
Protokoll fra BU-møte 22. august godkjent

Sak 50/2019 Referatsaker
 Referat RBU-møte 11. september 2019
Vedtak:
RBU jobber godt med mange viktige og relevante saker. Informasjon tas til
etterretning.

Sak 51/2019 Orienteringssaker
 Informasjon fra BU-leder – muntlig
o Møte samfunnsanalyse Helgelandssykehuset 2025
o Styremøte
o Styringsgruppe 2025
o OSO-møte
 Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig
o Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg.
 Informasjon fra HF-ledelsen - muntlig
o Orientering om nyansettelser i direktør- og lederstillinger
o Annet aktuelt, Virksomhetsrapporten
BU-leder orienterte om arbeidsmøte 4. sept. med kommunene på Helgeland og Menon
Economics som gjennomfører samfunnsanalysen på Helgeland. Både leder og nestleder fra
BU var forhindret fra å møte på styremøtet 26. sept. Styringsgruppen for 2025 vil bli oppløst
i desember 2019 etter at styret i Helgelandssykehuset har vedtatt ny sykehusstruktur. Buleder orienterte også om mange aktuelle samhandlingssaker fra OSO-møte.
Brukerrepresentant Dag Utnes informerte om arbeidet i forskningsutvalget ved
Helgelandssykehuset HF. Brukerutvalget etterlyser:
1. Bedre opplæring av brukerrepresentanter til forskningsprosjekt
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2. Bedre opplæring av forskere som skal ha brukere med i forskning
3. Veiledningsbrosjyren om brukermedvirkning i forskning sendes ut til alle i
Brukerutvalget
Takk til administrerende direktør for orientering om virksomhetsrapport, budsjett og
Helgelandssykehuset 2025. Orientering om nyansettelser i direktør- og lederstillinger
utsettes grunnet tidspress.
Vedtak:

Informasjon tas til etterretning. Løypemelding fra Helgelandssykehuset 2025
skal også sendes ut til brukerutvalget ukentlig. Prosjektledelse orienteres.

Sak 52/2019 Helgelandssykehuset 2025 – Prehospitale tjenester
Vedtak:
Saken gikk ut grunnet sykdom

Sak 53/2019 Helgelandssykehuset 2025 – E-helse og velferdsteknologi
Muntlig orientering om utfordringer med journalsystem i helseforetakene, nytt teknologisk
utstyr som stadig blir billigere og mer håndterbart, og spennende nyheter innen E-helse og
velferdsteknologi med spesiell vekt på muligheter internt i sykehus ble gitt av
prosjektdirektør for Helgelandssykehuset 2025.
Vedtak:

Brukerutvalget takker for god informasjon som tas til orientering

Sak 54/2019 Vanskelige flytider for pasienter fra Helgeland til UNN/Tromsø. Hvordan kan
BU i Helgelandssykehuset påvirke for å få endringer i rutetilbudet?
Enhetsleder for pasientreiser orienterte om faktiske forhold knyttet til flytilbudet for
pasienter på Helgeland. Brukerutvalget har samlet eksempler på vanskelige flyreiser for
pasienter i denne saken.
Vedtak:

Brukerutvalget ber foretaksledelsen om å bringe saken inn til Helse Nord for å
se på bedre muligheter for pasienter fra Helgeland. Saken vil bli tatt videre av
administrerende direktør. BU-leder bringer også saken inn til RBU.

Sak 55/2019 Leserinnlegg fra Brukerutvalget
Vedtak:
Leserinnlegget vedtas publisert i lokalaviser på Helgeland med de endringer
som framkom i møtet. Overskriften som ble vedtatt: Brukerutvalgets
forventning til prosessen med Helgelandssykehuset 2025.

Sak 56/2019 Eventuelt
1. Forslag på saker brukerutvalget ønsker til kommende møter:
2. Kan prosjektledere foreslå brukerrepresentanter til prosjekt?
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3. Synliggjøring av brukermedvirkning i Helgelandssykehuset HF og på Helgeland
forøvrig
Vedtak:
1) Brukerutvalget ønsker følgende saker til orientering:
- Orientering om lærings- og mestringstjenester i Helgelandssykehuset
- Orientering om koordinerende enhets arbeid for pasienter med omfattende behov
- Orientering fra Pasientombud i Nordland
- Informasjon om arbeid med barn som pårørende
- Hvor står arbeidet med Klart Språk-prosjektet
2) Det er ikke ønskelig at prosjektledere foreslår brukerrepresentanter til prosjekt.
Brukerutvalget har ansvar for å finne og oppnevne egnede representanter, og det er ønskelig
at dette ansvaret ligger hos brukerutvalget.
3) Brukerutvalget skal invitere seg inn i ledermøtene ved alle tre sykehusenhetene for å
synliggjøre sitt arbeide og påvirke organisasjonen til å bli enda bedre til å ta i bruk
brukerrepresentanter som samarbeidspartnere på et tidlig tidspunkt i alle prosjekter.
Brukerutvalget skal også invitere seg inn i kommunenes råd for funksjonshemmede.
Arbeidet fordeles mellom medlemmene på neste møte.

________
Protokoll godkjennes endelig i møte 21.11.2019
Kopi til:
 Styret i Helgelandssykehuset
 Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset
 Ledergruppen i Helgelandssykehuset
 Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og
Helse Nord.

Regionalt Brukerutvalg møte 29.01.2020 - innkalling og saksdokumenter

Side 126

Protokoll
Møte:
Tid:
Møtested:

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF
Torsdag 21. november kl. 10.30 – 14.30
Skype, Studio «Øyfjell» i Mosjøen og «Linken» i Mo i Rana.

Tilstede:
Deltagere

Funksjon

Organisasjon

Tilstede

Anne Lise Brygfjeld
Per Hansen
Tove Linder Aspen
Ellen Sara Sparrok Larsen
Einar Moen
Rigmor Røberg
Åse Irene Wrålsen
Alf Tjønna

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Vara

SAFO - NFU
FFO – Mental Helse
Ivareta
Samisk befolkning
Eldrerådet
Kreftforeningen
FFO -HLF
Samisk befolkning

X
X
X
X
X
X
X
X

Fra Helgelandssykehuset
Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. dir
Knut Roar Johnsen
Samh.sjef/saksbeh.
Tove Lill Falstad
Sekretariat

X
X

Kåre Løvstakken
Astri Gullesen
Marit Hermstad
Marita U. Kristiansen

X
X
X
X

Prosjektdirektør
Rådgiver SFS/LMS
Rådgiver SFS/KE
Leder Habilitering

Meldt
forfall

x

Sak 57/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksliste
Sak 57/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 58/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 4. oktober
Sak 59/2019 Orienteringssaker
1. Informasjon fra BU-leder – muntlig
a. Regional brukerkonferanse 16. og 17. oktober 2019
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b. Styringsgruppemøte Hsyk 2025, 21. oktober 2019
c. Styremøte 22. og 23. oktober 2019
d. Regionalt styreseminar 30. – 31. oktober 2019
e. Styremøte 31. oktober 2019
f. Fellesmøte med RBU, BU og ungdomsråd 14. november 2019
2. Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig
a. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg siden sist
Sak 60/2019 Referatsaker
• RBU-møte 16. oktober
• RBU-møte 14. november
Sak 61/2019 Orientering om Læring og mestringssenterets arbeid
Sak 62/2019 Orientering om Koordinerende Enhets (KE) arbeid
Sak 63/2019 Orientering fra Habiliteringstjenesten i Helgelandssykehuset
Sak 64/2019 Administrerende direktørs innstilling til Helgelandssykehuset 2025
Sak 65/2019 Høring på utredning sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
og Finnmarkssykehuset HF
Sak 66/2019 Tilbakemelding til RBU ang. Helgelandssykehuset 2025
Sak 67/2019 Valg av brukerrepresentant til prosjekt «Samhandling – Mestringstreff –
Helgeland»
Sak 68/2019 Valg av vararepresentant til Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i
Helgelandssykehuset
Sak 69/2019 Møteplan for Brukerutvalget i 2020
Sak 70/2019 Eventuelt

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent

Sak 58/2019 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøtet 4. oktober 2019
Vedtak:

Protokoll godkjent

Sak 59/2019 Orienteringssaker
1 Informasjon fra BU-leder – muntlig
a. Regional brukerkonferanse 16. og 17. oktober 2019
b. Styringsgruppemøte Hsyk 2025, 21. oktober 2019
c. Styremøte 22. og 23. oktober 2019
d. Regionalt styreseminar 30. – 31. oktober 2019
e. Styremøte 31. oktober 2019
f. Fellesmøte med RBU, BU og ungdomsråd 14. november 2019
2 Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig
a. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg siden sist
1) Orientering fra konferanser og møter som har vært gjennomført siden forrige
brukerutvalgsmøte. Gjennomgang av områder som brukerutvalgene er enige om å
prioritere de neste to årene samt tema for neste brukerkonferanse om to år.

Regionalt Brukerutvalg møte 29.01.2020 - innkalling og saksdokumenter

Side 128

2) Presentasjoner fra forskningsseminaret den 2. og 3. oktober er nå tilgjengelig.
Informasjon om møte i programkomiteen for samhandlingskonferansen 2020.
Informasjon om møte i prosjekt DMS Brønnøysund.
Vedtak:

Informasjon tas til orientering. Brukerutvalget påpeker at det er viktig at
brukerrepresentanter som er oppnevnt i råd, utvalg og prosjekter opplever at
de blir hørt og tatt på alvor.

Sak 60/2019 Referatsaker
• RBU-møte 16. oktober
• RBU-møte 14. november
Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 61/2019 Orientering om Læring og mestringssenterets arbeid
Læring og mestring i Helgelandssykehuset er organisert i Senter for samhandling.
Hovedoppgaven er å være et pedagogisk ressurssenter og pådriver for pasient- og
pårørendeopplæring. Rådgiver orienterte om hensikt, arbeidsmetode, dagens arbeid både
lokalt og regionalt.
Vedtak:

Informasjon tas til orientering. Brukerutvalget er tilfreds med at Helse Nord
har opprettet et fagråd for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord der
det er oppnevnt brukerrepresentanter av RBU, både voksen- og
ungdomsrepresentant.

Sak 62/2019 Orientering om Koordinerende enhets (KE) arbeid
Orientering om KE, koordinator, og individuell plan (IP), hva lovene sier og hvilke oppgaver
spesialisthelsetjenesten og kommunene har og hva som er gjennomført. Arbeid som gjenstår
i helseforetaket gjelder implementering, regionale retningslinjer for IP og utadrettet
virksomhet mot kommunale KE.
Vedtak:

Brukerutvalget takker for informasjonen som tas til orientering.
Koordinerende enhets ansvar for brukere med behov for langvarige og
koordinerte tjenester er viktig, og brukerutvalget mener at
oppfølgingsarbeidet som gjenstår er viktig å prioritere for brukerne.

Sak 63/2019 Orientering fra habiliteringstjenesten i Helgelandssykehuset
Orientering om organisering, målgruppe, oppgaver og erfaringer. Økt henvisning av barn det
siste året. Habiliteringstjenesten har liten tradisjon for fristbrudd, men det kan skje.
Habiliteringstjenesten har lang erfaring med individuell plan, og er med i oppfølging av IParbeidet. Største utfordring er å skaffe nok koordinatorer på kommunalt nivå. Konsekvens av
manglende koordinatorer er IP’er som ikke følges opp.
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Vedtak:

Brukerutvalget takker for informasjonen. Brukerutvalget anmoder om at
denne saken løftes inn i overordnet samarbeidsorgan (OSO) for å sette økt
fokus på behovet for tilgang på koordinatorer i alle kommuner.

Sak 64/2019 Administrerende direktørs innstilling til Helgelandssykehuset 2025
Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottirs tilråding i saken om Helgelandssykehuset
2025: anbefaling om struktur og lokalisering, gikk ut som styresak den 20. november.
Hennes anbefaling er: To sykehus, ett stort akuttsykehus i Mo i Rana og ett akuttsykehus i
Sandnessjøen, og to distrikts-medisinske sentre (DMS) i Brønnøysund og Mosjøen.
Prosjektdirektør Kåre Løvstakken orienterte om administrerende direktørs vurdering av
saken og begrunnelsen for de valg som er foretatt i anbefalingen.
Vedtak:
1. Informasjon tas til orientering. Brukerutvalget takker for orienteringen og for
et grundig arbeid som er nedlagt i anbefaling om struktur og lokalisering fra
administrerende direktør.
2. Til tross for god innføring av prosjektdirektør kan ikke brukerutvalget enes om
et vedtak i saken på dette møtet. Få medlemmer har lest styresaken i sin
helhet. Brukerutvalget tar stilling til saken i neste brukerutvalgsmøte 11.
desember 2019.

Sak 65/2019 Høring på utredning av sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge
HF og Finnmarkssykehuset HF
Vedtak:

Brukerutvalget anser prosjektgruppens arbeid som grundig. Brukerutvalget gir
sin tilslutning til at det ikke anbefales en sammenslåing av UNN og
Finnmarkssykehuset.

Sak 66/2019 Tilbakemelding til RBU ang. Helgelandssykehuset 2025
Regionalt brukerutvalg skal i desember 2019 behandle styresaken Helgelandssykehuset 2025
og ønsker brukerutvalget i Helgelandssykehusets tilbakemelding på stikkord som er sentrale
for Helgelandssykehuset 2025: struktur, lokalisering, 50 år, innbyggertall, rekruttering, fylke
som helhet, og teknologisk utvikling.
AU valgte å sende ut spørsmål til medlemmene basert på stikkordene fra leder i RBU.
Svarene fra medlemmene er oppsummert i tre hovedpunkter:
Forslag på svar til BRU:
1) Sykehusstruktur på Helgeland og ønsket sykehusplassering?
Brukerutvalgets medlemmer er enig om at en sykehusstruktur på Helgeland bør ha en desentralisert
modell med sykehus og flere DMS/DPS. Det er ønskelig for å gi best mulig tilgjengelighet for
helsetjenester for flest mulig pasienter og pårørende med tanke på geografi, strevsomme reiser, og
forsvarlig akuttberedskap.
Fem av sju medlemmer ønsker seg ett stort akuttsykehus + flere DMS. Det store akuttsykehuset er
foreslått plassert i alle tre byene: Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen. To av medlemmene har valgt
å ikke angi hvilken by/sted de ønsker sykehuset plassert, men omtaler plasseringen som «sentralt
plassert».
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To medlemmer støtter en to-sykehusmodell med ett sykehus i Mo i Rana og ett i Mosjøen eller
Sandnessjøen.
2) 50 år fram i tid – hvor er Helgeland da, og hva med helhet for hele Nordland fylke?
Brukerutvalget ønsker seg en region 50 år fram i tid med et godt arbeidsliv og gode levekår. Innen
helsevesenet tenker man at kostbart utstyr utnyttes bedre og at helsekøene er reduserte. Det
påpekes at hva som skjer 50 år fram i tid både på Helgeland og i fylket forøvrig er mye avhengig av
politisk styring. Det handler i stor grad om distriktspolitikk, og distriktene er i dag under press.
Prognoser viser dessverre nedgang i folketallet (færre fødsler og fraflytting) og en eldre befolkning
med sammensatte diagnoser. Dette krever behov for spesiell ekspertise. Om 50 år vil sannsynligvis
Helgeland som region være mer sentralisert, som igjen vil gjøre det vanskelig å yte helsetjenester til
pasienter ut i distriktene, selv med ny teknologi.
3) Hva mener Brukerutvalget om rekrutteringsutfordringene som vi har med hensyn til
kvalifiserte fagfolk i helsevesenet?
Rekruttering av fagfolk til helsevesenet er utfordrende av mange årsaker. Brukerutvalget mener at
man bør se på mulighetene for utdanning fra tidlig alder, og at man bygger gode utdanningssystemer
i regionen som sikrer tilgang på kvalifiserte fagfolk på Helgeland.
Lønns- og arbeidsforhold spiller en viktig rolle. Det samme gjelder utviklings- og karrieremuligheter.
Moderne sykehus vil være en attraktiv arbeidsplass dersom rammene for arbeidsforholdene er gode,
og kan på den måten bli en viktig arena for rekruttering.
Vi må selge Helgeland som en attraktiv region å bo i. Naturopplevelser står sentralt, men også
arbeidsforhold for partnere, og oppvekstvilkår for barn og ungdom spiller en viktig rolle.

Vedtak:

Forslag på tilbakemelding til RBU vedtas slik det ble framlagt i møtet.
Tilbakemeldingen er basert på individuelle skriftlige svar fra medlemmene i
brukerutvalget.

Sak 67/2019 Valg av brukerrepresentant til prosjekt «Samhandling – Mestringstreff –
Helgeland»
Vedtak:

Brukerutvalget har valgt Per Hansen til prosjektet «Samhandling –
Mestringstreff – Helgeland»

Sak 68/2019 Valg av vararepresentant til Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i
Helgelandssykehuset
Vedtak:

Brukerutvalget har valgt Tove Linder Aspen som vararepresentant for Gunnar
Røssvoll til Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i Helgelandssykehuset

Sak 69/2019 Møteplan for Brukerutvalget i 2020
Vedtak:

Møteplan for Brukerutvalget i 2020 er vedtatt. Styrets møteplan ettersendes
til brukerutvalget.
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Sak 70/2019 Eventuelt
Vedtak:

Ingen innmeldte saker til eventuelt

_________________________________________________
Protokoll godkjennes endelig i møte 11.12.2019
Kopi til:
• Styret i Helgelandssykehuset
• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset
• Ledergruppen i Helgelandssykehuset
• Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og
Helse Nord.
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Protokoll
Møte:
Tid:
Møtested:

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF
11. desember 2019, kl. 10.00 – 14.00
Meyergården hotell, Mo i Rana

Tilstede:
Deltagere

Funksjon

Organisasjon

Tilstede

Anne Lise Brygfjeld
Per Hansen
Tove Linder Aspen
Ellen Sara Sparrok Larsen
Einar Moen
Rigmor Røberg
Åse Irene Wrålsen
Alf Tjønna

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Vara

SAFO - NFU
FFO – Mental Helse
Ivareta
Samisk befolkning
Eldrerådet
Kreftforeningen
FFO -HLF
Samisk befolkning

X
X
X

Helgelandssykehuset
Hulda Gunnlaugsdottir
Knut Roar Johnsen
Tove Lill Falstad
Tove Lyngved
Tore Bratt
Sissel Karin Andersen

Herald Reiersen

Adm. dir
Samh.sjef/saksbeh.
Sekretariat
Økonomisjef
Kommunikasjonssjef
Direktør for
organisasjon og
administrasjon
Forsknings- og
innovasjonssjef

Meldt
forfall

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

Sak 71/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 71/2019
Sak 72/2019
Sak 73/2019
Sak 74/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 21. november 2019
Orienteringssaker
Referatsaker
Styremøtet 27.november 2019
Sak 75/2019 Behov for venterom på Bodø Lufthavn
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Sak 76/2019
Sak 77/2019
Sak 78/2019
Sak 79/2019
Sak 80/2019
Sak 81/2019
Sak 82/2019

Budsjett 2020
Oppfølging av universell utforming
Muntlig orientering fra administrerende direktør
Oppfølging av sak 64-2019, Helgelandssykehuset 2025
Praksis for utnevnelse av brukerrepresentanter
Oppnevning av brukerrepresentant til styringsgruppen for Helse i arbeid
Eventuelt

Vedtak:

Endring av sak 77-2019 fra universell utforming til Klart språk. Innkalling og
saksliste godkjennes med denne endringen.

Sak 72/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 21. november 2019
Vedtak:
Revidert utgave av protokoll godkjennes.

Sak 73/2019 Orienteringssaker
Vedtak:
Ingen saker til orientering fra leder eller øvrige medlemmer.

Sak 74/2019 Referatsaker
Styremøtet 28. november 2019
Vedtak:
Informasjon tas til orientering.

Sak 75/2019 Behov for venterom på Bodø Lufthavn
Brukerutvalget ønsker å synliggjøre at det er behov for et rom på flyplassen i Bodø med
mulighet for hvile for pasienter på reise. Utkast til pressemelding lagt fram i møtet.
Vedtak:

Brukerutvalget vedtar pressemeldingen med de endringer som kom fram i
møtet. Meldingen skal sendes til Avinor i Bodø, pasientreiser lokalt ved
Smedseng, og lokalaviser på Helgeland.

Sak 76/2019 Budsjett 2020
Orientering om Helgelandssykehusets budsjett for 2020 ble presentert inkludert
fokusområder og tiltaksplaner.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og takker for en grundig
gjennomgang.

Sak 77/2019 Klart språk
Et prosjekt som startet i Helgelandssykehuset med fokus på kortere og tydeligere
innkallingsbrev til pasientene er løftet til nasjonalt nivå og driftes videre av Helse Sør-Øst.
Vedtak:

Brukerutvalget tar orienteringen om Klart språk-prosjektet til orientering og
håper det kommer konkrete resultat av prosjektet i løpet av kommende år.
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Sak 78/2019 Muntlig orientering fra administrerende direktør
• Regnskap i Helgelandssykehuset for 2019
• Administrerende direktør i Helse Nords innstilling til struktur og lokalisering av
Helgelandssykehuset 2025 offentliggjøres i dag
• Ambulanseflyberedskapen i Nord-Norge – dagens situasjon
• Organisering av stabene i Helgelandssykehuset – varsler endringer
• Paramedisinsk desentralisert utdanning Nord Universitet
• Ønsker å sette fokus på fag og pasientbehandling i 2020. ADs målsetning er at
Helgelandssykehuset skal bli det beste lokalsykehuset i Norge.
Vedtak:

Brukerutvalget takker for god orientering og ser fram til fortsatt spennende
samarbeid til neste år.

Sak 79/2019 Oppfølging av sak 64-2019, Helgelandssykehuset 2025
Saken ble diskutert på forrige møte med beslutning om å utsette saken til dagens møte for å
få bedre tid til å lese saksdokumenter. Saken har siden da vært behandlet styret i
Helgelandssykehuset og Fylkestinget, og den skal nå behandles av styret i Helse Nord.
Vedtak:

Brukerutvalget velger å ikke gjøre et vedtak i saken.

Sak 80/2019 Praksis for utnevnelse av brukerrepresentanter
Helgelandssykehuset har en prosedyre for oppnevning av brukerrepresentanter til råd,
prosjekt og utvalg. Brukerutvalget kom med innspill til hvordan praksis etter oppnevning bør
være for involvering av brukerrepresentanter til beste for begge parter.
Vedtak:

Brukerutvalget ber Helgelandssykehuset etablere en omforent praksis for
ivaretakelse av brukerrepresentanter i Helgelandssykehuset.

Sak 81/2019 Oppnevning av brukerrepresentant til styringsgruppen for Helse i arbeid
Vedtak:

Brukerutvalget velger Rigmor Røberg inn som representant i prosjekt Helse i
arbeid.

Sak 82/2019 Eventuelt
1. Kontaktleger i spesialisthelsetjenesten
2. Ambulanseflysaken
Vedtak:

Brukerutvalget ber om ei orientering i neste møte ang. begge disse sakene.
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_________________________________________________
Protokoll godkjennes endelig i møte 13.02.2020
Kopi til:
• Styret i Helgelandssykehuset
• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset
• Ledergruppen i Helgelandssykehuset
• Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og
Helse Nord.
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Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF

REFERAT
6. november 2019

Beate Juliussen
06.11.2019

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Ann-Kristin Schleis

Leder

Meldt forfall

Miriam Thi Flatlandsmo Berglen

Nestleder

Til stede

Benjamin Berglen

Medlem

Til stede

Erik Karlstrøm

Medlem

Til stede

Evelina Sæter Tro Johnsen

Medlem

Til stede

Hedda Kristoffersen

Medlem

Til stede

Lone Nilsen

Medlem

Til stede

Sol Andrea Hasselberg

Medlem

Meldt forfall

Fra administrasjonen møtte:
Kristin Pedersen
Beate Juliussen
Andre:
Tore Christoffersen

Sak 23/2019

Koordinator
Administrasjonssjef, referent

Forsker, Finnmarkssykehuset

Godkjenning av innkalling og saksliste
Det innkalles til Skype møte i Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF
onsdag 6. november 2019 kl. 16:30-17:30.

Saksnummer
23/2019
24/2019
25/2019
26/2019
27/2019
28/2019

Sakens navn
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra 13.-15. september 2019
Medvirkning til forskning i Finnmarkssykehuset HF
Orienteringssaker
Møteplan 2020
Eventuelt
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Sak 24/2019

Godkjenning av referat fra 13.-15. september 2019
Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 13.-15. september 2019
godkjennes.

Sak 25/2019

Medvirkning til forskning i Finnmarkssykehuset HF
Forsker i Finnmarkssykehuset HF, Tore Christoffersen informerte om
forskning i Finnmarkssykehuset HF og hvordan ungdomsrådet kan
medvirke i undersøkelse blant barn og unge i Finnmark.
Vedtak:
Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering.

Sak 26/2019

Orienteringssaker
1.

Muntlig informasjon fra UR leder:
a. Prinsipper for gode overganger er levert Helse Nord RHF og
ble lagt frem på regional brukerkonferanse i Bodø 16.-17.
oktober 2019.
b. Leder av UR er valgt inn i regionalt fagråd for pasient- og
pårørendeopplæring for perioden 01.10.2019 – 30.09.2022

2.

Muntlig informasjon fra BU medlemmer:
Ingen saker å informere om.

3.

Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF
a. Arbeidet med rapporten om sammenslåing av UNN og
Finnmarkssykehuset er ferdig. Rapporten er oversendt
Ungdomsrådet og den vil bli tatt opp som sak på nyåret slik
at Ungdomsrådet kan uttale seg i saken.

Vedtak:
Informasjon fra ungdomsrådsleder, brukerutvalgets medlemmer og
ledelsen i Finnmarkssykehuset HF tas til orientering.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Sak 27/2019

Møteplan 2020
Møteplan for 2020 ble lagt frem.
Vedtak:
Følgende datoer for møter 2020 ble vedtatt:
20. februar 2020 kl 17
12.-14. juni 2020, Kirkenes
23. november 2020, kl 17, telematikk
Endelig dato for høstmøte settes når det er besluttet dato for felles
samling for ungdomsrådene i Helse Nord.

Sak 28/2019

Eventuelt
Det er ønskelig med en offentlig Facebook gruppe for Ungdomsrådet.
Dette tar opp med kommunikasjonsavdelinga på nyåret.

Miriam Thi Berglen
Nestleder Ungdomsrådet
Referatet godkjennes på neste møte
Kopi til:
-

Styret i Finnmarkssykehuset HF
Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF
Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF
Ungdomsrådet Nordlandssykehuset
Ungdomsrådet UNN
Regionalt Brukerutvalg

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Ekstraordinært Brukerutvalgsmøte
Finnmarkssykehuset HF

REFERAT
13. november 2019

Beate Juliussen
13.11.2019

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Side 2

Kjell Magne Johansen

Leder

Til stede

Bernt Johan Berg

Nestleder

Til stede

Bjørnar Leonardsen

Medlem

Til stede

Solbjørg Henningsen

Medlem

Til stede

Per Roar Kjørsvik

Medlem

Forfall

Tove Hardersen

Medlem

Til stede

Tom-Kristian Tommen Hermo

Medlem

Til stede

Tor-Magne Olsen

Medlem

Til stede

Else Marie Isaksen

Medlem

Meldt forfall

Fra administrasjonen møtte:
Beate Juliussen

Sak 38/2019

Vara ikke mulighet å møte

Vara innkalt

Administrasjonssjef, referent

Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til ekstraordinært Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF
onsdag 13. november 2019 på telefon kl. 12.00-13.00.
Saksnummer
38/2019
39/2019
40/2019

Sakens navn
Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandling av rapport om sammenslåing Universitetssykehuset
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF
Eventuelt
Vedtak: Innkalling og saksliste vedtatt.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Sak 39/2019

Behandling av rapport om sammenslåing
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og
Finnmarkssykehuset HF
Innledning av leder i Brukerutvalget, Kjell-Magne Johansen. Innspill fra
Brukerutvalgets medlemmer:
Det står mye bra i rapporten, men den er ensidig positiv på at
Finnmarkssykehuset og UNN ikke skal slås sammen. Ønsker at
rapporten skulle hatt et mer balansert syn på en eventuell
sammenslåing.
Det er gjort en kjempe jobb med rapporten og det er sett på mange
sider av saken. Ser ikke problemet med at rapporten er ensidig
fremstilt, tvert imot er det sett på flere perspektiver. Stoler på
fagfolkene.
Vedtak:
1. Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF viser til prosjektgruppens
rapport og administrerende direktørs saksframlegg.
2. Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til at det
ikke anbefales en sammenslåing av Universitetssykehuset NordNorge HF og Finnmarkssykehuset HF.
Bernt Johan Berg og Tove Hardersen stemte imot vedtakspunkt 2.
3. Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF vil understreke behovet
for at samarbeidet mellom helseforetakene fortsetter med økt
prioritet. Dette gjelder bl.a. pasientforløp og felles tiltak for å
forbedre kvalitet. Funksjons- og arbeidsdelingen må utvikles
ytterligere slik at pasientene får behandlingstilbud nært der de bor
når det er mulig, behandling på rett behandlingsnivå, samt
høyspesialisert behandling når det trengs.

Sak 40/2019

Eventuelt
Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Kjell-Magne Johansen
Leder Brukerutvalget
Referatet godkjent på mail i etterkant av møtet

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Kopi til:
-

Styret i Finnmarkssykehuset HF
Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF
Regionalt Brukerutvalg
Brukerutvalget Nordlandssykehuset
Brukerutvalget UNN
Brukerutvalget Sykehusapoteket
NHF Nord-Norge v/Barbro Holmstad og
Kirsti Fosshaug

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

-

Pasient- og brukerombudet i Finnmark
RIO Finnmark
Kreftforeningen v/Elisabeth Sundquist
FFO Finnmark
Mental Helse Finnmark
Finnmark fylkeskommune

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF

REFERAT
16. desember 2019

Beate Juliussen
16.12.2019

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Kjell Magne Johansen

Leder

Til stede

Bernt Johan Berg

Nestleder

Til stede

Bjørnar Leonardsen

Medlem

Til stede

Solbjørg Henningsen

Medlem

Til stede

Ken Roger Gjøvik

Til stede

Tove Hardersen

Vara for Per Roar
Kjørsvik
Medlem

Tom-Kristian Tommen Hermo

Medlem

Til stede

Tor-Magne Olsen

Medlem

Til stede

Else Marie Isaksen

Medlem

Meldt forfall

Ann-Kristin Schleis

Leder av
Ungdomsrådet

Til stede

Fra administrasjonen møtte:
Beate Juliussen

Meldt forfall

Vara hadde ikke mulighet

Vara ikke gitt tilbakemelding

Administrasjonssjef

Ole Martin Olsen

Drifts- og eiendomssjef, deltok på sak 50/2019

Amund Peder Teigmo

Klinikksjef, Sámi Klinihkka, deltok på sak 51/2019

Jørgen Nilsen

Klinikksjef, Prehospitale tjenester, deltok på sak 52/2019

Harald G. Sunde

Medisinsk fagsjef, deltok på sak 53/2019

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Sak 41/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt
møteplan mandag 16. desember 2019 på Scandic Hammerfest kl. 09.00-14.00. Fra kl.
14.00-15.00 blir det årlig dialogmøte mellom Brukerutvalget og Styret i
Finnmarkssykehuset HF samme sted.
Saksnummer
41/2019
42/2019
43/2019
44/2019
45/2019
46/2019
47/2019
48/2019
49/2019
50/2019
51/2019
52/2019
53/2019
54/2019

55/2019

Sakens navn
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra BU møte 4. september og 13. november 2019
Referat fra AU BU møte 28. november 2019
Kommunikasjon mellom møter
Nettkurs for brukerrepresentanter
Budsjett Brukerutvalget 2020
Årsrapport Brukerutvalget 2019
Valg av nye medlemmer til Brukerutvalget 2020-2022
Felles forberedelse av dialogmøtet med styret i Finnmarkssykehuset HF
Parkering og kantinetilbudet ved Hammerfest sykehus, Ole Martin Olsen, driftsog eiendomssjef
Presentasjon av Sámi Klinihkka inkludert SANKS, Amund Peder Teigmo,
Klinikksjef Sámi Klinihkka
Tema: pilotprosjekt møtekjøring med personellbytte, Jørgen Nilsen, Klinikksjef
prehospitale tjenester
Orienteringssaker
Referatsaker
1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 06.11.19
2. SANKS Brukerråd – ekstern finansiering av veiviser, 13.11.19
3. Brev fra Nordnorsk råd for personer med funksjonsnedsettelser,
22.11.19
4. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 11.09.19
5. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 16.11.19
6. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 14.11.19
7. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 22.08.19
8. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 04.10.19
9. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 21.11.19
10. Referat fra brukerutvalgsmøte UNN 06.11.19
11. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF 01.10.19
12. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF 03.12.19
Eventuelt

Vedtak: Innkalling og saksliste vedtatt.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Sak 42/2019

Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget
4. september og 13. november 2019
Vedtak: Referatet fra møte i Brukerutvalget 4. september og
13. november 2019 godkjennes.

Sak 43/2019

Referat AU-møte 28. november 2019
Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 28. november 2019 til
orientering.

Sak 44/2019

Kommunikasjon mellom møter
Leder av Brukerutvalget, Kjell Magne Johansen innledet i saken.
Medlemmene i BU legger til koordinator for BU som venn på Facebook.
Koordinator oppretter og administrerer Facebook siden.
Vedtak:
1. Det opprettes felles lukket Facebook gruppe for Brukerutvalget i
Finnmarkssykehuset HF

Sak 45/2019

Nettkurs for brukerrepresentanter
Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.
Vedtak:
1. Alle brukerutvalgsrepresentanter inkludert varamedlemmer i
Finnmarkssykehuset HF skal gjennomføre nettkurset «opplæring
for brukerrepresentanter på systemnivå».
2. Kvittering på gjennomført kurs sendes sekretær av Brukerutvalget.

Sak 46/2019

Budsjett Brukerutvalget 2020
Administrasjonssjef Beate Juliussen gikk gjennom budsjettet for 2020
for Brukerutvalget.
Vedtak:
Brukerutvalget tar budsjettet for Brukerutvalget 2020 til orientering.

Sak 47/2019

Årsrapport Brukerutvalget 2019
Leder av Brukerutvalget, Kjell Magne Johansen gikk gjennom
årsrapporten for Brukerutvalget 2019.
Vedtak:
Brukerutvalget vedtar årsrapporten for 2019.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Sak 48/2019

Valg av nye medlemmer til Brukerutvalget 2020-2022
Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.
Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjon om valg av nye medlemmer til
Brukerutvalget 2020-2022 til orientering.

Sak 49/2019

Felles forberedelse av dialogmøte med styret i
Finnmarkssykehuset HF
Vedtak:
Dialogmøtet med styret i Finnmarkssykehuset HF legges opp med en
presentasjon av alle deltakerne, lederen av Ungdomsrådet i
Finnmarkssykehuset presenterer Ungdomsrådet og 7 prinsipper for
gode overganger fra barneorientert til voksenorienterte tjenester. Det
forberedes spørsmål til styret.

Sak 50/2019

Parkering og kantinetilbudet ved Hammerfest sykehus,
Ole Martin Olsen, drifts- og eiendomssjef
Drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen innledet i saken.
Parkeringstilbudet ved Finnmarkssykehuset HFs lokasjoner
- SDE driver parkeringsarealene. Utfordring å ha nok
parkeringsplasser, tilrettelagt for alle behov.
- Hammerfest planlegges det ikke flere parkeringsplasser. På vinteren
jobbes det med bedre brøyting, slik at det ikke går bort
parkeringsplasser på grunn av mye snø.
- Spørsmål: ansatte opptar mange av parkeringsplassene i Kirkenes,
hvordan løses dette? Svar: Det innføres parkeringsordning i
Kirkenes slik som i Hammerfest. Parkeringsavgifta vil regulere
parkeringen i større grad enn det gjør i dag.
Kantinetilbudet Hammerfest sykehus
- Kantinetilbudet er brukt mer enn tidligere, og det er viktig at det
legges til rette for et godt kantinetilbud til pasientene.
Åpningstidene for de ulike kantinene i Finnmarkssykehuset er ulik.
I Hammerfest er det åpent til kl 14 på hverdagene. Her bør en se på
åpningstidene.
Røykeplass i Hammerfest
- Det er meldt inn ønske om varmelampe på røykeplassen i
Hammerfest til Brukerutvalget

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Spørsmål fra Blindeforbundet og Nordnorsk råd for personer med
funksjonsnedsettelser vedrørende tilgjengelighet på Kirkenes sykehus.
- SDE har gått gjennom hvert enkelt punkt som har blitt meldt inn og
det gjøres en jobb fortløpende i henhold til budsjett. Blir fulgt opp
gjennom 2020. Vil også gjøres en jobb for universell utforming for
andre lokasjoner i Finnmarkssykehuset HF.
Vedtak:
1. Ved videreutvikling av eksisterende bygg må det tas hensyn til
universell utforming. For nye bygg må universell utforming tas
inn i prosjektet, kvalitetssikres og tas med i
prosjektkostnadene før bygg tas i bruk.
2. Det bes om at røykeplass Hammerfest tilrettelegges med
varmelampe og lys, samt at det er måket og strødd på vinteren.
3. Brukerutvalget ber om lengre åpningstid i kantina på
Hammerfest sykehus frem til kl 15:30 på hverdager.

Sak 51/2019

Presentasjon av Sámi Klinihkka inkludert SANKS
Klinikksjef for Sámi Klinihkka, Amund Peder Teigmo innledet i saken.
Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjonen om Sámi Klinihkka inkludert SANKS
til orientering.

Sak 52/2019

Pilotprosjekt møtekjøring med personellbytte
Klinikksjef for Prehospitale tjenester, Jørgen Nilsen innledet i saken.
Pilotprosjektet møtekjøring med personellbytte er under utarbeidelse.
Det utarbeides en prosedyre på hvordan personellbyttet skal foregå. Må
gå gjennom en sjekkliste for hvert bytte, som vil ta lengre tid enn
pasientforflytning. Rapport skal være klar første kvartal 2020 og sendes
ut på høring.
Det blir gjort en spørreundersøkelse (Questback) i 2020 om hvordan
opplevelsen av ambulansetransport til sykehuset opplevdes.
Spørreskjema blir sendt til Brukerutvalget for høring før den blir
publisert. Og resultatet av spørreundersøkelsen skal presenteres for
Brukerutvalget når rapporten er klar.
Spørsmål: Blir det mulighet for toalettfasiliteter o.l. på Skaidi for de som
har reist langt i ambulansen?
Svar: er ikke tilrettelagt for toalett pr i dag.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Spørsmål: Hvilke innsparinger gjøres i prehospitale tjenester, og vil det
påvirke pasientene?
Svar: Klinikken har hovedsakelig hatt overforbruk på overtid og
vikarer. Sykefravær har vært lavt i 2019, men er en utfordring siden det
må settes inn vikar eller overtid fra første time ved fravær. Tiltak for å
redusere sykefravær er utarbeidet i klinikken og det er forventet
nedgang i overtid og vikarbruk. Herunder god ferieplanlegging og
vikartilgang, og bruk av lærlinger. AMK har slitt med å få besatt alle
stillinger. Her har ambulanse-koordinatorer fått opplæring og skal gå
inn i de vakante stillingene. Omlegging til kalenderplan med reduksjon
av antall timer aktiv tid på bilene på røde dager. Dette med begrunnelse
i lavere aktivitet.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjon vedrørende pilotprosjektet
møtekjøring med personellbytte til orientering.
2. Brukerutvalget ønsker fast dialogmøte med klinikk Prehospitale
tjenester en gang pr år.
3. Brukerutvalget ønsker rapport for pilotprosjektet møtekjøring
med personellbytte tilsendt for høring.
4. Før brukerundersøkelse publiseres ønsker Brukerutvalget å få
den på høring.

Sak 53/2019

Orienteringssaker
1. Muntlig informasjon fra BU leder:
• Informasjon fra møter BU leder har deltatt i.
• Brukerkonferansen i Bodø.
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:
• Informasjon fra møter det enkelte BU medlem har deltatt i
o Tom-Kristian Tommen Hermo: LFSO Vest-Finnmark
o Medvirkningsgruppe psykisk helsevern og rus, etterspør
møter. Har ikke blitt innkalt til møter. Er denne gruppen
aktiv? Sjekkes opp av koordinator.
o KEK: har vært årlig samling for alle KEK i høst. Godt
møte.
o Bernt Johan Ber: Samarbeidsprosjektet Alta, Loppa,
Kautokeino er ikke ferdig ennå. Overordnet
organisering av Finnmarkssykehuset HF iverksettes 1.
januar 2020. Pilotprosjekt møtekjøring, har vært ett
møte.
3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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•

Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde informerte om
hørselscreening av nyfødte. Screening gjøres av barnepleiere
og jordmødre på føden. Dersom prøven ikke bestås henvises
det videre til øre, nese, hals. Det blir sendt skriftlig informasjon
til Brukerutvalget vedørende dette.
• Administrasjonssjef Beate Juliussen informerte om ny
klinikkstruktur som iverksettes fra 1. januar 2020 etter
styrevedtak 76/2019.
4. Lederen av Ungdomsrådet, Ann-Kristin Schleis presenterer seg og
arbeidet som er gjort i første driftsår.
Vedtak:
Informasjon fra brukerutvalgsleder, Ungdomsrådsleder,
brukerutvalgets medlemmer og ledelsen i Finnmarkssykehuset HF tas
til orientering.

Sak 54/2019

Referatsaker
1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 06.11.19
2. SANKS Brukerråd – ekstern finansiering av veiviser, 13.11.19
3. Brev fra Nordnorsk råd for personer med funksjonsnedsettelser,
22.11.19
4. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 11.09.19
5. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 16.11.19
6. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 14.11.19
7. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 22.08.19
8. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 04.10.19
9. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 21.11.19
10. Referat fra brukerutvalgsmøte UNN 06.11.19
11. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF 01.10.19
12. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF 03.12.19
Vedtak:
1. Referatsakene punkt 1 og 3-12 tas til orientering.
2. Referatsakspunkt 2: Brukerutvalget anmoder
Finnmarkssykehuset HF å prioritere ansettelse av
erfaringskonsulent i SANKS.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Sak 55/2019

Eventuelt
Vedtak: Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Kjell-Magne Johansen
Leder Brukerutvalget
Referatet godkjennes på neste møte
Kopi til:
-

Styret i Finnmarkssykehuset HF
Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF
Regionalt Brukerutvalg
Brukerutvalget Nordlandssykehuset
Brukerutvalget UNN
Brukerutvalget Sykehusapoteket
NHF Nord-Norge

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

-

Pasient- og brukerombudet i Finnmark
RIO Finnmark
Kreftforeningen
FFO Finnmark
Mental Helse Finnmark
Finnmark fylkeskommune

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

Organisasjonsnummer
983 974 880

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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MØTEREFERAT
Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:
Møtested:

Onsdag 10.9.2019
kl 12.15-17.00
Møterom PET-senter – G-914

Tilstede:

Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø (nestleder), Hans-Johan
Dahl, Nina Nedrejord, Laila Edvardsen, Obiajulu Odu, Mildrid Pedersen
(forlot kl 12.40 og kom tilbake kl 14.35)

Fra adm.:

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen
Hilde A Johannessen (referent)

Forfall

Siv-Elin Reitan, Martin Moe, Klemet Sara, Terje Olsen, Marit Stemland,
Wibecke Årst

Saksliste
BU-37/19

Orientering om utredning av mulig sammenslåing av UNN og
Finnmarkssykehuset
Prosjektleder Liz Tandberg fra Deloitte AS orienterte om arbeidet med utredning
av en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset. Utarbeidelse av
rapport vil være ferdig den 30.10.2019, og klar til høring fra 1.12.2019.
Brukerutvalget er skeptisk til en eventuell sammenslåing av UNN og
Finnmarkssykehuset. De kan ikke se at en sammenslåing vil føre til noen
vesentlige forbedringer.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-38/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble gjennomgått.
Tilføyelse på sakslisten: Prosjektleder Lars Rye ved Nye UNN Narvik kommer til
Brukerutvalgets møte kl 15.00 og gir en orientering om status i prosjektet.

Vedtak

Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste.

BU-39/19

Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 12.6.2019
Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent.
1
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BU-40/19

Planlegging av dialogmøte med Styret UNN den 11.9.
Leder i Brukerutvalget orienterte. Brukerutvalget ønsker svar fra Styret på de
innspill som kom opp i forrige dialogmøte, og da spesielt i situasjonen på
Akuttmedisinsk avdeling.
Brukerutvalget ble bedt om å ta stilling til om det er ønskelig med to
dialogmøter med Styret i året. Det var enighet om å prøve ut ordningen en
stund til, for å bli bedre kjent med styret og bevisstgjøre Brukerutvalgets rolle.

Vedtak

Brukerutvalget vil følge opp de spørsmål og bestillinger som fremkom i forrige
dialogmøte.

BU-41/19

Direktørens time
Viseadministrerende direktør Marit Lind orienterte om følgende:
Hva er vanskelig for tiden:
1) Kreftpakkeforløpet er ikke innenfor fristen. Spesielt er det utfordringer på
MR, CT og PET-senteret. Det er satt i gang arbeid for å finne årsaken til dette,
og viseadministrerende direktør kommer tilbake til Brukerutvalget med
resultatet av undersøkelsen.
2) Fristbrudd generelt. Feilregistreringer er en vesentlig årsak, og den enkelte
avdeling er bedt om å se nøye på rutinene.
3) Elektronisk kurve rulles ut på slutten av året. Arbeidsverktøy til både leger og
sykepleiere.
4) Oppfølging av Mitt UNN- Kreativt verksted: workshopen på Åsgård i vår har
dessverre ikke blittt fulgt opp, men er nå tatt opp i ledergruppen. Det er gitt
tilbakemelding på hva som er viktig og som må følges opp.
5) En arbeidsgruppen ledet av Marit Lind har diskutert seg frem til en
foretrukket anbefaling for organisering av intensivvirksomheten i UNN
Breivika.
6) Ambulansebåt på Bjarkøy – styreleder, direktørene samt klinikksjef for
Akuttmedisinsk klinikk gjennomført et møte med ordføreren og
formannskapet i Harstad kommune. Tema var ambulansebåtsaken, samt
uhendig hendelse vedr. pasienttransport som er omtalt i media.
Akuttmedisinsk klinikk hadde først en orientering. Politikerne fikk deretter
anledning til å stille spørsmål. Åpent møte med presse tilstede.
7) Plassering av HC-parkeringsplasser: Drifts- og eiendomssjefen vil finne en
bedre ordning slik at HC-parkeringsplasser blir plassert nærmere
hovedinngangen.
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8) UNN Narvik – Arealutfordringer.
Brukerutvalget på Nordlandssykehuset jobber for å få trombektomi og kurativ
stråling - hvordan ser UNN på det?
UNN arbeider med å skolere nok fagfolk til å utføre arbeidet på en forsvarlig
måte, og slik at det blir et fullverdig tilbud ved UNN. Viseadministrerende
direktør etterspør hvordan det går med det regionale arbeidet, og vil gi
Brukerutvalget status i saken.
Brukerrepresentantene hadde ingen innspill til styresakene.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-42/19
BU-42/19-1

Orienteringssaker
Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper
Aktivitiet

Ansvarlig 20182020

Status/merknader

1. Styret ved UNN

Kirsti Baardsen

Det er kommet ny styreleder.

2. Kvalitetsutvalget i
UNN
3. Prostatasenteret
ved UNN
4.
Koordinerende
utvalg (Rehab. Avd.
kompetanseseksjon)

Kirsti Baardsen
Laila Edvardsen vara
Hans Johan Dahl

Lege har holdt foredrag om at
liggesårspasienter blir ikke sett.
Ligger under måltall i pakkeforløpene.
Forskjell mellom Finnmark og Troms

Laila Edvardsen

Lagt på is til i slutten av året pga dårlig
oppmøte.

5. Vestibyleprosjektet

Cathrin Carlyle
Kirsti Baardsen vara

6. OSO (Overordnet
Samarbeidsorgan)

Paul Dahlø
Kirsti Baardsen vara

7. Klinisk etikkomité
(KEK)

Kirsti Baardsen
Terje Olsen vara

Ingen aktivitet. Det er til tider vanskelig
for pasienter å få hjelp etter at
pasientvertene forsvant.
Samarbeidsavtalene med kommunene er
viktig. Møtet i juni er avlyst. Neste møte i
september. Høring ute nå om
rehabilitering, forespørsel sendt ut. Tatt
opp i BAU.
Veldig godt utvalg, har nettopp deltatt
på samling arrangert av
Helgelandssykehuset. Hvordan
kommer informasjonen fra utvalget ut
i foretaket? Det finnes et nettsted
hvor sakene legges ut (anonymisert).

8. Sykehusapotekets
brukerutvalg

Terje Olsen
Nina Nedrejord vara

9. Parkeringsutvalget

Obiajulu Odu
Laila Edvardsen vara

10. Pasientsentrert
h el s eteam

Obiajulu Odu
Marit Stemland vara

Obi kalt inn til møte i september.

Går sin gang, møte utover høsten.
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11.

Samhandlingsbarometeret
(referansegruppen)
12. PasienterfaringerGastrokirurgisk avd.
K3K
13.S Nye UNN Narvik

Obiajulu Odu
Laila Edvardsen

Siv Elin Reitan
Esben Haldorsen vara
Anita Fjellfoss

15.KVAM-utvalg
Akuttmedisinsk
Klinikk
16.KVAM-utvalg
Diagnostisk klinikk
17.KVAM-utvalg Hjerteog
Lungeklinikk
18.KVAM-utvalg
Nevro,ortopedi-og
rehab.klinikk
19.KVAM-utvalg
Psykiatri- og
rusklinikk
20.KVAM-utvalg
Operasjons-og
intensivklin.
21.KVAM-utvalg
Barne- og
ungdomsklinikk
22.KVAM-utvalg Kirurgi,kreft-og
kvinnehelseklinikk

Esben Haldorsen
Cathrin Carlyle
Marit Myklevoll
Terje Olsen
Marit Stemland vara
Klemet Sara
Kirsti Baardsen vara
Hans-Johan Dahl
Marit Stemland vara
Laila Edvardsen
Terje Olsen vara
Wibecke Årst
Siv Elin Reitan vara

Litt i dvale.

Laila Edvardsen overtar etter Britt-Sofie
Illguth. Har ikke fått innkalling, må purre
klinikken. Sekretariatet purrer på nytt.
Styringsgruppe – Siv E Reitan og Esben
Haldorsen
Prosjektgruppe – Anita Fjellfoss, Narvik
Brukerrepresentanter – Cathrin Carlyle,
Esben Haldorsen Marit Myklevoll

Klinikksjef Jon Mathisen
Klinikksjef Kate Myreng
Klinikksjef Kristian Bartnes
Sykefravær under måltall. Forrige møte var
med BHT for å sikre leveranse av planene.
KlinikksjefBjørn-YngvarNordvåg.
BHT var på møtet. Innkalling
fungerer
Klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt

Nina Nedrejord
Marit Stemland vara

KlinikksjefEva-HanneHansen
Kalt inn til møte den 11.9.

Ungdomsrådet
Obiajulu Obi vara

Klinikksjef Elin Gullhav
Ikke vært møte

Marit Stemland
Laila Edvardsen vara

KlinikksjefRolv-OleLindsetmo
Ikke innkalt.

23.KVAM-utvalg
Medisinskklinikk

Obiajulu Odu
Mildrid Pedersen vara

Klinikksjef MarkusRumpsfeld

24. Utvikling av
sykepleierstudentenes
praksisstudier
25. Prosjekt Palliasjon
ved UNN

BU ved Nina Nedrejord

Odu Obiajulu

Er I referansegruppen, ikke fått
innkalling

26.Læringsnettverk
Gode pasientforløp

Laila Edvardsen og
Britt Eva Elvejord
Jakobsen

Guri Moen Lajord er kontaktperson.
Siste samling i prosjektet i november.

27. Prosjekt Arealplan
UNN Harstad

Arvid Eliseussen
Mildrid Pedersen vara

Ikke vært møte. Sekretariatet sjekker om
det skjer noe, vara må bli informert

28. Pasient-app saken
Helse Nord FRESK

Martin Moe står her
inntil videre

29.Ungdomsrådet

Kirsti Baardsen

Møte 23.9.
Ikke vært møte.

Sekretariet sjekker om det fortsatt er aktuelt
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30.
Frivillihetsrepresentant
i Frivillighetsgruppen
31.HelseIArbeid

Terje Olsen
Nina Nedrejord vara

Ingen informasjon.

Mildrid Pedersen
Terje Olsen vara

Offisiell åpning 10.9.2019.
Gruppen består.

32.OSO-satsing:
Samhandlingsforum for
Somatikk i Tromsø,

Paul Dahlø
Kirsti Baardsen vara

Ledsagerordning, samarbeidsavtaler og
stormottakersatsingen har vært tema i alle
fora. I Narvik var PSHT tema. Brukerutvalget er

33. Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) 1-18 Fordeling av ansvar og
oppgaver mellom UNN

Terje Olsen

34. KSU 2-18 –
Samhandlingen mellom
fastlegetjenestenog
UNN
35. KLIN-REG-Prosjekt:
Likeverdige
helsetjenester

Paul Dahlø
Kirsti Baardsen vara

36. Etablering av
Robotassistert PCI

Nina Nedrejord

Vært møte, og snart omvisning.
Samler inn penger

37. Tilrettelegging av ny
arealbruk D2 5 etter
flytting av slagenheten
38. Samvalgsverktøy –
Muskelknuter /
Livmorhalsknuter
39. Arbeidsgruppe for
respons av tjenestegruppen
«forebyggende og
akuttmedisk karakter»

Laila Edvardsen

NOR-klinikken
Varighet ca 2 måneder. Er i gang, men litt
forsinket.
Prosjektleder Kirsti Rakkenes

Paul Dahlø

Marit Stemland
Obiajulu Odu
Hans Johan Dahl
Terje Olsen

UNN og kommunene har forpliktet seg til en
årlig revisjon/gjennomgang av
tjenesteavtalene. Beate Nyheim.
To møter igjen.

Vedtak

Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet følger opp der
det er aktuelt.

BU-42/19
BU-42/19-2

Orienteringssaker
Årsrapport 2018 for Ungdomsrådet ved UNN
Leder i Brukerutvalget orienterte kort.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-42/19
BU-42/19-3

Orienteringssaker
Brukermedvirkning i Nye UNN Narvik
Leder i Brukerutvalget innledet kort. Deretter orienterte prosjektleder Lars Rye
om prosjektet:
- Integrert driftsmodell – risiko og muligheter
- Medbestemmelse og medvirkninig
- Godtgjørelse til brukermedvirkning
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Sammendrag:
• Det legges til rette for fortsatt brukerrepresentasjon i arbeidsgruppene og
hovedgruppen i arbeidet med å definere romlister, skisseprosjekt og
forprosjekt.
• Brukerrepresentanten i hovedgruppen opptrer på vegne av Brukerutvalget, og
kan gi anbefalinger til prosjektledelsen i det pågående arbeidet.
• Vedkommende har et ansvar for å koordinere sitt arbeid med
brukerrepresentanten i styringsgruppen for NUN.
• Ved vesentlige og prinsipielle beslutninger skal prosjektet NUN legge fram den
aktuelle saken for Brukerutvalget.
Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og stiller seg bak punktene fra
prosjektleder vedrørende brukerrepresentasjon i prosjektene for NUN.

BU-43/19

Referatsaker
Det ble referert følgende referatsaker:
1.
2.
3.
4.
5.

Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.5.2019
Referat fra møte i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset, datert 5.6.2019
Referat fra møte i Sykehusapotek Nord, datert 6.6.2019
Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, datert 12.6.2019
Referat fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset m/årlig melding,
datert 13.6.2019
6. Referat fra møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset m/årlig melding,
datert 20.6.2019
7. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 26.8.2019

Vedtak
BU-44/19

Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.
Eventuelt
1. Innspill til det Regionale Brukerutvalget
Brukerutvalget kom med følgende innspill:
-

Vedtak

Senvirkning etter kreftbehandling. Plan for opprettelse av seneffekt
poliklinikk (tverrfaglig)
Liggesårspasienter – forebyggende/ behandling
Fysikalsk behandling
Ansattes kulturkompetanse i forhold til samiske pasienter (språk og
kultur)

Leder i Brukerutvalget sender innspillene til leder i Kreftforeningen som tar det
videre til Regionalt Brukerutvalg.
2. Hvordan er det tilrettelagt for barn og unge på Barneavdelingen
Brukerutvalget ønsker en orientering fra Barne- og ungdomsklinikken både når
det gjelder psykiatri,somatikk og barn som pårørende.
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Vedtak

Administrasjonssjefen gir en kort status på arbeidet med Barn som pårørende i UNN
på neste møte i BAU. Eventuelt vil sekretariatet rette en henvendelse til Barne- og
ungdomsklinikken med forespørsel om å komme til Brukerutvalget for en
orientering.

Kirsti Baardsen (sign.)
utvalgsleder

Hilde A Johannessen (sign.)
sekretær

Referatet godkjennes endelig i BU-møte i august 2019
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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MØTEREFERAT
Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:
Møtested:

Onsdag 6.11.2019
Møterom D1-707

kl 09.00- 14.30

Tilstede:

Medlemmer: Paul Dahlø (nestleder), Hans-Johan Dahl, Nina Nedrejord,
Laila Edvardsen, Mildrid Pedersen, Siv-Elin Reitan, Marit Stemland

Fra adm.:

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen (fra kl 12.00)
Hilde A Johannessen (referent)

Forfall

Kirsti Baardsen, Terje Olsen, Obiajulu Odu, Martin Andre Moe, Wibecke
Årst, Klemet Anders Sara

Saksliste
BU-45/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble gjennomgått.

Vedtak

Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste.

BU-46/19

Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 10.9.2019
Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

BU-47/19

Informasjon vedrørende Barn som pårørende i UNN
Koordinator Janne Hessen orienterte om Barn som pårørende i UNN.
Det er opprettet en gruppe ved UNN som arbeider med dette.
Barnet identifiseres og behov/omsorgssituasjon kartlegges når en
forelder/foreldre/barn med søsken blir innlagt. Det gis også informasjon til
kommunen (barnevernstjenesten) vedrørende oppfølging (skole, barnehage og
helsesykepleier og andre).
UNN har opplysningsplikt til barnevernstjenesten jf. lovverk og tar også kontakt
hvis det er behov for tiltak for barn.
I tillegg er det i hver klinikk en barneansvarlig. Tilbudet er likevel ikke fullgodt, og
det arbeides hele tiden med forbedringer.
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Brukerutvalget kom med ulike innspill:
- kommune og fastlege burde i større grad komme på banen
- pårørende til pasienter innenfor Rus- og psykiatri bør følges mer opp
- det må tas hensyn til pårørende som er over 18 år - de er ennå barn
Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-48/19

Status vedrørende HC-parkeringsplasser ved UNN
Drifts- og eiendomssjef Grethe Andersen orienterte om status vedrørende
HC-parkering ved UNN.
Utenfor hovedinngangen er det etablert tre HC-parkeringsplasser i tillegg til de
to som var der fra før. De to HC-parkeringsplassene ved PET-senteret
opprettholdes.
Brukerutvalget hadde flere innspill til saken, blant annet at de tre HC-plassene
utenfor hovedinngangen ikke er skiltet med HC-plasser. Det er også utfordrende
for rullestolbrukere som kommer fra parkering på PET-senteret å komme over
hovedveien.
Drifts- og eiendomssjefen tar med innspillene tilbake, og vil i tillegg undersøke
parkeringsmulighetene for handicappede i garasjen under Pasienthotellet og
utenfor Legevakten.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering

BU-49/19

Direktørens time
Viseadministrerende direktør Marit Lind orienterte om følgende styresaker:
1. Kvalitets- og virksomhetsrapport
Ingen store endringer i rapporten. Det positive er at sykefraværet har gått
betraktelig ned. Det er besluttet at Psykisk helse og rus skal løftes.
2. Evaluering pasienthotelldriften ved UNN
Evaluering om UNN skal drive hotellet selv eller sette det bort.
Anbefalingen fra ledergruppen til styret er at hotellet fortsatt bør driftes av
UNN. En av hovedgrunnene er at hotellet generer inntekt og er nært knyttet
til sykehusdriften.
Brukerutvalget kommenterte den høye prisen pasienter må betale for et
rom. Viseadministrerende direktør tar innspillet med til styret.
3. Utredning av eventuell sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset
Region-og universitetsfunksjonen står i fare for å bli skadelidende i det store
bildet dersom en sammenslåing skulle bli realisert.
Konklusjonen er klar: Ledergruppen anbefaler på det sterkeste at en
sammenslåing ikke finner sted.

Vedtak:

BU slutter seg til at saken sluttbehandles i UNN ut fra de begrunnelser som
2

Regionalt Brukerutvalg møte 29.01.2020 - innkalling og saksdokumenter

Side 162

fremkommer i rapporten, og oversendes styret.

Viseadministrerende direktør orienterte også om hva som er implementert i de
satsingsområdene som tidligere er tatt opp:
1. Implementering av Samvalg i UNN
Det vil bli gitt en orientering om saken i Brukerutvalgets desembermøte.
Brukerrepresentantene oppfordres i forkant av møtet å gå inn på UNNs
nettsider – Samvalg -, finne noen diagnoser og se på videoene.
2. Kompetanse i første linje – Akuttmottaket
Styresak i desember vil gi bedre redegjørelse om status og plan.
3. Pasientvertordningen og frivillighet:
Pasientvertordningen er besluttet avviklet ved årets slutt. De frivllige er en
erstatning for pasientvertordningen. Pr i dag er det 30 frivillige på dagtid og
10 på kveldstid(vaffelvakter). I tillegg er 8 på opplæring. Det gjøres
undersøkelser når på dagen behovet er størst.
Det ble etterspurt hvor organisasjonene kan drive sitt arbeid ettersom
Møteplassen er satt på vent av økonomiske grunner. Viseadministrerende
direktør undersøker dette.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-50/19

Orientering fra Psykisk helse- og rusklinikken
Klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken Tordis S Høifødt orienterte.
Klinikken er UNNs største klinikk, - de har i tillegg avdelinger i fylket.
Erfaringskonsulenter er tilsatt i de fleste avdelinger og på klinikknivå. Alle
avdelingene har brukermedvirkningsforum.
Innspill fra Brukerutvalget: Det er viktig med både erfaring og kompetanse som
er rettet direkte med pasienter og ikke på et overordnet nivå.
Klinikksjefen tar dette med seg.

Barn som pårørende: Kartlegges og jobber med mer aktivt fokus på
barnesamtaler. Det er en barneansvarlig på alle enheter i tillegg til
aktiv klinikkbarneansvarlig. Aktiv involvering av pårørende er viktig,
men ikke alltid at pasienten ønsker det.
Innspill fra Brukerutvalget: Ikke glem at pårørende også trenger hjelp.
Ansatte på de fleste enheter snakker samisk og har samisk
kulturkompetanse.
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Utfordringer i Psykisk helse- og rusklinikken:
- Kapasitetsutfordringer i poliklinikken, spesielt i Tromsø
- For lange ventetider, for mange fristbrudd og avviste
- Høyt belegg på sengepostene, sliter med rekruttering, spesielt lege
og psykologspesialister
- Boliger med tilstrekkelig oppfølging for de sykeste i kommunen
Utfordrende for utskrivningsklare pasienter
Brukerutvalget uttrykte ønske om en bedre individuell plan, - at det satses mer
på mellombolig før pasienten kommer ut i kommunen.
Vedtak

1. BU ønsker sterkere fokus på hva som kan gjøres med lengre ventetid,
fristbrudd og rekruttering av personal. Brukerutvalget ønsker på et senere
tidspunkt tilbakemelding på dette.
2. Brukerutvalget tar for øvrig informasjonen til orientering.

BU-51/19

Prosessen rundt valg av Brukerutvalg 2020-2022
Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen orienterte om prosessen.
For å sikre kontinuitet i utvalgets arbeid er det i tråd med mandatet ønskelig at
ikke flere enn fire medlemmer skiftes ut.
Det er en del kriterier som organisasjonene bør gjennomgå nøye før de kommer
med forslag til medlemmer.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering

BU-52/19

Oppfølging Kontinuerlig forbedring
Personalsjef Mai-Liss Larsen orienterte om resultatet fra Kreativt Verksted som
ble avholdt den 24. april i år, samt hvilke forslag som ble mottatt, og hvilke tiltak
sykehusledelsen ved UNN ønsker prioritere først. Samtidig er det ønskelig at
fokus på brukermedvirkning tas inn i lederopplæringen for alle ledere i UNN, og
personalsjefen ønsker tilbakemelding fra brukerutvalget på områder i forhold til
dette som hun kan ta med i det videre arbeidet når lederopplæringen utvikles.
Hva mener BU kan være gode tips til for å bidra til pasientens beste:
- Kvam-utvalg
Brukerrepresentantene må bli kalt inn til møtene. Ikke avholde møter
samtidig som Brukerutvalgsmøte
- Samvalg
BU er opptatt av at samvalgssaken utvikles slik at den er et godt
utgangspunkt for å ta egne valg. Brukerutvalget tar dette på alvor
- I saksbehandlingen bør brukere kommer inn så tidlig som mulig for å kunne
påvirke.
- Brukerutvalget kan komme og ha et innlegg i lederopplæringen.
- BU har en viktig stemme i UNN. Mellomledere bør gjøres oppmerksom på
den vikige rollen Brukerutvalget har.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Personalsjefen tar med seg
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innspillene videre, og vil komme tilbake med en nærmere orientering i BAUs neste
møte.

BU-53/19

Orienteringssaker

BU-53/19-1

Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper
Aktivitiet

Ansvarlig 20182020

1. Styret ved UNN

Kirsti Baardsen

2. Kvalitetsutvalget i
UNN
3. Prostatasenteret
ved UNN
4.
Koordinerende
utvalg (Rehab. Avd.
kompetanseseksjon)

Kirsti Baardsen
Laila Edvardsen vara
Hans Johan Dahl

5. Vestibyleprosjektet

Cathrin Carlyle
Kirsti Baardsen vara

6. OSO (Overordnet
Samarbeidsorgan)

Paul Dahlø
Kirsti Baardsen vara

7. Klinisk etikkomité
(KEK)

Kirsti Baardsen
Terje Olsen vara

8. Sykehusapotekets
brukerutvalg

Laila Edvardsen

Terje Olsen
Nina Nedrejord vara

9. Parkeringsutvalget

Obiajulu Odu
Laila Edvardsen vara

10. Pasientsentrert
h el s eteam

Obiajulu Odu
Marit Stemland vara

11.

Obiajulu Odu

Samhandlingsbarometeret
(referansegruppen)
12. PasienterfaringerGastrokirurgisk avd.
K3K

Status/merknader

Litt i dvale.

Laila Edvardsen
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13.S Nye UNN Narvik

Siv Elin Reitan
Esben Haldorsen vara
Anita Fjellfoss

14.KVAM-utvalg
Akuttmedisinsk
Klinikk
15.KVAM-utvalg
Diagnostisk klinikk
16.KVAM-utvalg Hjerteog
Lungeklinikk
17.KVAM-utvalg
Nevro,ortopedi-og
rehab.klinikk
18.KVAM-utvalg
Psykiatri- og
rusklinikk
19.KVAM-utvalg
Operasjons-og
intensivklin.
20.KVAM-utvalg
Barne- og
ungdomsklinikk
21.KVAM-utvalg Kirurgi,kreft-og
kvinnehelseklinikk

Esben Haldorsen
Cathrin Carlyle
Marit Myklevoll
Terje Olsen
Marit Stemland vara
Klemet Sara
Kirsti Baardsen vara

Styringsgruppe – Siv E Reitan og Esben
Haldorsen
Prosjektgruppe – Anita Fjellfoss, Narvik
Brukerrepresentanter – Cathrin Carlyle,
Esben Haldorsen Marit Myklevoll
Opprettet en liten undergruppe av
brukerrepresentanter.
Klinikksjef Jon Mathisen
Klinikksjef Kate Myreng

Hans-Johan Dahl
Marit Stemland vara

Klinikksjef Kristian Bartnes

Laila Edvardsen
Terje Olsen vara

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg.

Wibecke Årst
Siv Elin Reitan vara

Klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt

Nina Nedrejord
Marit Stemland vara

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen

Ungdomsrådet
Obiajulu Obi vara

Klinikksjef Elin Gullhav I

Marit Stemland
Laila Edvardsen vara

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo

22.KVAM-utvalg
Medisinskklinikk

Obiajulu Odu
Mildrid Pedersen vara

Klinikksjef Markus Rumpsfeld

23. Utvikling av
sykepleierstudentenes
praksisstudier
24. Prosjekt Palliasjon
ved UNN

BU ved Nina Nedrejord

Ikke vært møte.

25.Læringsnettverk
Gode pasientforløp

Laila Edvardsen og
Britt Eva Elvejord
Jakobsen

Guri Moen Lajord er kontaktperson.
Siste samling i prosjektet i november.

26. Prosjekt Arealplan
UNN Harstad

Arvid Eliseussen
Mildrid Pedersen vara

Sekretariatet har gitt beskjed til Gina
Johansen 19.9.2019, og de følger opp.

27. Pasient-app saken
Helse Nord FRESK

Martin Moe står her
inntil videre

28.Ungdomsrådet
29.
Frivillihetsrepresentant
i Frivillighetsgruppen
30.HelseIArbeid

Kirsti Baardsen
Terje Olsen
Nina Nedrejord vara

Odu Obiajulu

Mildrid Pedersen
Terje Olsen vara
6
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31.OSO-satsing:
Samhandlingsforum for
Somatikk i Tromsø,

Paul Dahlø
Kirsti Baardsen vara

32. Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) 1-18 Fordeling av ansvar og
oppgaver mellom UNN

Terje Olsen

33. KSU 2-18 –
Samhandlingen mellom
fastlegetjenestenog
UNN
34. KLIN-REG-Prosjekt:
Likeverdige
helsetjenester

Paul Dahlø
Kirsti Baardsen vara

35. Etablering av
Robotassistert PCI

Nina Nedrejord

36. Tilrettelegging av ny
arealbruk D2 5 etter
flytting av slagenheten
37. Samvalgsverktøy –
Muskelknuter /
Livmorhalsknuter
38. Arbeidsgruppe for
respons av tjenestegruppen
«forebyggende og
akuttmedisk karakter»

Laila Edvardsen

Paul Dahlø

Marit Stemland

Prosjektleder Kirsti Rakkenes

Obiajulu Odu
Hans Johan Dahl
Terje Olsen

Vedtak

Brukerutvalget ønsker å bli orientert om prosjektet Arealplan UNN Harstad.
Det kom innspill om å avholde møter i Narvik, Harstad og Svalbard.

BU-53/19
BU-53/19-2

Orienteringssaker
Tertialrapport 2, 2019
Rapporten er lagt til nedlasting av brukerrepresentantene her

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-53/19
BU-53/19-3

Orienteringssaker
Direktørens tilbakemelding vedrørende spørsmål 6.11.
Viseadministrerende direktør Marit Lind har sendt svar på de spørsmål hun ikke
fikk besvart under forrige møte i Brukerutvalget.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-54/19

Referatsaker
Det ble referert følgende referatsaker:
1. Referat fra møte i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset, datert 4.9.2019
2. Referat fra møte i Brukerutvalget UNN, 10.9.2019
3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, datert 11.9.2019
7
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4. Referat fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset, datert 22.8. og
4.10.2019
5. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.9. og 22.10.2019
6. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 23.9. og 28.10.2019
7.
Vedtak
BU-55/19

Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.
Eventuelt

Kirsti Baardsen (sign.)
utvalgsleder

Hilde A Johannessen (sign.)
sekretær

Referatet godkjennes endelig i BU-møte i august 2019
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

8
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MØTEREFERAT
Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:
Møtested:

Onsdag 5.12.2019
Møterom D1-707

kl 09.00- 15.30

Tilstede:

Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø (nestleder, til kl 13.10),
Hans-Johan Dahl (til kl 12.20), Nina Nedrejord, Laila Edvardsen, Siv-Elin
Reitan, Marit Stemland, Obiajulu Odu, Terje Olsen, Martin A. Moe

Fra adm.:

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen
Administrasjonsulent Hilde A. Johannessen (referent)

Forfall

Wibecke Årst, Mildrid Pedersen, Klemet Anders Sara

Saksliste
BU-55/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble gjennomgått.

Vedtak

Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste.

BU-56/19

Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 6.11.2019
Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

BU-57/19

Offentliggjøring av pasienthendelser i UNN
Saken har vært til behandling i Kvalitetsutvalget, som ønsker at Brukerutvalget
tar stilling til om spørsmålet om selvmord skal inngå i publisering av varslede
alvorlige pasienthendelser.
Brukerutvalget mener at dette bør offentliggjøres.

Vedtak

Brukerutvalget slutter seg til anbefalingens alternativ 2:
Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF anbefaler at det
publiseres oversikt over alle varslede alvorlige psienthendelser, med kortfattet
beskrivelse av hendelsen og oppfølging med tiltak.

BU-58/19

Brukerrepresentantens rolle i BU
Nestleder Paul Dahlø informerte om temaer som ble tatt opp i den regionale
brukerkonferansen i oktober 2019:
1
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Innlegg av Kristian Fanghol fra Helse Nord RHF:
- Hvorfor er brukermedvirkning viktig for oss?
Innlegg av Arne Ketil Hafstad, bl.a. tidligere leder av Regionalt Brukerutvalg:
- Om roller som brukerrepresentant
- Viktig med dialog mellom brukerrepresentanten og organisasjonen
Brukermedvirkning er mulighet og tilgang til å påvirke – utvikle – endre.
Vedtak

Orienteringen fra den regionale brukerkonferansen tas med som innspill til
planlagt sak om evaluering av Brukerutvalgets arbeid.

BU-59/19

Orientering om Grønt sykehus i UNN
Miljørådgiver Bengt Dahl fra Drifts- og eiendomssenteret orienterte om Grønt
sykehus i UNN og ønsket innspill fra Brukerutvalget i forbindelse med dette
arbeidet.

Vedtak

Brukerutvalget takker for informasjonen og vil påpeke viktigheten av at
miljøarbeidet implementeres som en viktig faktor i linjene i hele organisasjonen.
Brukerutvalget vil særlig påpeke den miljøgevinsten som ligger i en betydelig
reduksjon og effektivisering av pasientreiser. Det er samtidig av stor betydning for
pasientene å få en raskere og klarere fremdrift i bruk av videokonsultasjoner.
Slik endring av konsultasjoner må også kunne ha en stor samfunnsøkonomisk
effekt.

BU-60/19

Orientering vedrørende trombektomi og kurativ strålebehandling
Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved Kvalitets- og utviklingssenteret UNN
informerte om status vedrørende trombektomi og kurativ (helbredende)
strålebehandling.
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen om kurativ strålebehandling og prostata
til orientering.
Pasienter med hjerneslag i Helse Nord får nå ikke et likeverdig tilbud om
trombectomi sammenlignet med pasienter i andre helseregioner.
For pasientene er det et helt klart krav at det bygges opp et stabilt og
kvalitetsmessig godt senter for trombectomi i UNN.

BU-61/19

Orientering vedrørende arbeidet med Samvalg
Prosjektmedarbeider Anne Regine Lager og prosjektleder Kirsti Rakkenes fra
Samvalgssenteret orienterte om om arbeidet som pågår i sykehuset, og om de
ulike verktøyene som finnes.
Samvalg er en arbeidsform som involverer pasienten aktivt i avgjørelse om
behandling. Alle samvalgsverktøy finnes på helsenorge.no.
Brukerutvalget hadde flere innspill til hvordan samvalgsverktøyet kan brukes,
eksempelvis at det allerede i innkallingsbrevet fra sykehuset kan opplyses om
dette.
Samvalgssenteret ønsker en workshop med Brukerutvalget, og arbeidsutvalget
vil finne ut når dette vil kunne passe.
2
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Vedtak

Brukerutvalget forventer at det må settes fokus på at alle klinikker har klare
rutiner om Samvalg, og som også følges.

BU-62/19

Direktørens time
Styresak Virksomhetsplan 2020
Økonomisjef Lars Øverås orienterte og svarte ut spørsmål til saken.
Økonomisjefen orienterte spesielt om omstillingsutfordringene UNN står
overfor i 2020. Ettersom et av satsingsområdene for UNN i 2020 er Psykisk helse
og rus, er denne klinikken skjermet for innsparinger i 2020.
Viseadministrerende direktør Marit Lind orienterte:
- mangel på intensivsykepleiere fører til innleie av sykepleiere til det
tredobbelte av prisen. Neste kull er ferdig til jul, - gir håp om bedring.
- Innkjøp er i fokus når det gjelder innsparinger, - viktig å innå gode avtaler
og å bruke de avtalene UNN allerede har.
- UNN er i en alvorlig situasjon med mange utskrivningsklare pasienter
som Tromsø kommune ikke har plass til. Fylkeslegen vil kalle inn til et
møte mellom UNN og Tromsø kommune for å finne løsninger.
- Prosess med å dele intensivavdelingen i A9 i to.
- Tilbud til samiske pasienter er i fokus og følges opp.
- Lang svartid på røntgen pga mangel på radiologer. Det arbeides med
tiltak.
Brukerutvalget ba om tilbakemelding på når det vil komme en løsning
vedrørende Møteplassen. Viseadministrerende direktør tar med seg spørsmålet
videre.

Vedtak:

Brukerutvalget slutter seg til at saken sluttbehandles i UNN ut fra de
begrunnelser som fremkommer i rapporten, og oversendes styret.

BU-63/19

Orienteringssaker

BU-63/19-1

Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper
Aktivitiet
1. Styret ved UNN

Ansvarlig 20182020
Kirsti Baardsen

2. Kvalitetsutvalget i
UNN
3. Prostatasenteret
ved UNN
4.
Koordinerende
utvalg (Rehab. Avd.
kompetanseseksjon)

Kirsti Baardsen
Laila Edvardsen vara
Hans Johan Dahl

5. Vestibyleprosjektet

Cathrin Carlyle
Kirsti Baardsen vara

Status/merknader

Laila Edvardsen
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6. OSO (Overordnet
Samarbeidsorgan)

Paul Dahlø
Kirsti Baardsen vara

7. Klinisk etikkomité
(KEK)

Kirsti Baardsen
Terje Olsen vara

8. Sykehusapotekets
brukerutvalg

Terje Olsen
Nina Nedrejord vara

9. Parkeringsutvalget

Obiajulu Odu
Laila Edvardsen vara

10. Pasientsentrert
h el s eteam

Obiajulu Odu
Marit Stemland vara

11.

Obiajulu Odu

Samhandlingsbarometeret
(referansegruppen)
12. PasienterfaringerGastrokirurgisk avd.
K3K
13.S Nye UNN Narvik

Laila Edvardsen

Siv Elin Reitan
Esben Haldorsen vara
Anita Fjellfoss

14.KVAM-utvalg
Akuttmedisinsk
Klinikk
15.KVAM-utvalg
Diagnostisk klinikk
16.KVAM-utvalg Hjerteog
Lungeklinikk
17.KVAM-utvalg
Nevro,ortopedi-og
rehab.klinikk
18.KVAM-utvalg
Psykiatri- og
rusklinikk
19.KVAM-utvalg
Operasjons-og
intensivklin.
20.KVAM-utvalg
Barne- og
ungdomsklinikk
21.KVAM-utvalg Kirurgi,kreft-og
kvinnehelseklinikk

Litt i dvale.

Esben Haldorsen
Cathrin Carlyle
Marit Myklevoll
Terje Olsen
Marit Stemland vara
Klemet Sara
Kirsti Baardsen vara

Styringsgruppe – Siv E Reitan og Esben
Haldorsen
Prosjektgruppe – Anita Fjellfoss, Narvik
Brukerrepresentanter – Cathrin Carlyle,
Esben Haldorsen Marit Myklevoll
Opprettet en liten undergruppe av
brukerrepresentanter.
Klinikksjef Jon Mathisen
Klinikksjef Kate Myreng

Hans-Johan Dahl
Marit Stemland vara

Klinikksjef Kristian Bartnes

Laila Edvardsen
Terje Olsen vara

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg.

Wibecke Årst
Siv Elin Reitan vara

Klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt

Nina Nedrejord
Marit Stemland vara

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen

Ungdomsrådet
Obiajulu Obi vara

Klinikksjef Elin Gullhav I

Marit Stemland
Laila Edvardsen vara

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo

22.KVAM-utvalg
Medisinskklinikk

Obiajulu Odu
Mildrid Pedersen vara

Klinikksjef Markus Rumpsfeld

23. Utvikling av
sykepleierstudentenes
praksisstudier

BU ved Nina Nedrejord

Ikke vært møte.
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24. Prosjekt Palliasjon
ved UNN

Odu Obiajulu

26. Prosjekt Arealplan
UNN Harstad

Arvid Eliseussen
Mildrid Pedersen vara

27. Pasient-app saken
Helse Nord FRESK

Martin Moe står her
inntil videre

28.Ungdomsrådet
29.
Frivillihetsrepresentant
i Frivillighetsgruppen
30.HelseIArbeid

Kirsti Baardsen
Terje Olsen
Nina Nedrejord vara

31.OSO-satsing:
Samhandlingsforum for
Somatikk i Tromsø,

Paul Dahlø
Kirsti Baardsen vara

32. Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) 1-18 Fordeling av ansvar og
oppgaver mellom UNN

Terje Olsen

33. KSU 2-18 –
Samhandlingen mellom
fastlegetjenestenog
UNN
34. KLIN-REG-Prosjekt:
Likeverdige
helsetjenester

Paul Dahlø
Kirsti Baardsen vara

35. Etablering av
Robotassistert PCI

Nina Nedrejord

36. Tilrettelegging av ny
arealbruk D2 5 etter
flytting av slagenheten
37. Samvalgsverktøy –
Muskelknuter /
Livmorhalsknuter
38. Arbeidsgruppe for
respons av tjenestegruppen
«forebyggende og
akuttmedisk karakter»

Laila Edvardsen

Sekretariatet har gitt beskjed til Gina
Johansen 19.9.2019, og de følger opp.

Mildrid Pedersen
Terje Olsen vara

Paul Dahlø

Marit Stemland

Prosjektleder Kirsti Rakkenes

Obiajulu Odu
Hans Johan Dahl
Terje Olsen

Brukerrepresentant Terje Olsen orienterte fra det Regionale Brukerutvalgsmøte
i oktober der det var lagt opp til en workshop hvor de blant annet arbeidet med
samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten og
pasient- og pårørendeopplæring.
Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen orienterte om den videre
prosessen ved valg av nye brukerrepresentanter.
5
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Fra neste periode vil antall vararepresentanter økes med i alle fall to
representanter. 1. vara vil bli fast innkalt til møtene. Det vil bli opplæring av hele
Brukerutvalget og de tre første varamedlemmer.
Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-63/19
BU-63/19-2

Orienteringssaker
Møteplan for Brukerutvalget 2020

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-63/19
BU-63/19-3

Orienteringssaker
Brukerutvalgets handlingsplan 2020-2022
Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen og leder Kirsti Baardsen gikk
gjennom handlingsplanen 2020-2022.
Handlingsplanen blir oppdatert etter innspillene som fremkom. Brukerutvalgets
representanter kan i tillegg sende forslag direkte til administrasjonssjefen som
vil utarbeide en oppdatert handlingsplan for gjennomgang i neste møte i
Brukerutvalget.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og vil sende eventuelle innspill
direkte til administrasjonssjefen.

BU-64/19

Referatsaker
Det ble referert følgende referatsaker:
1. Protokoll fra møte i Sykehusapotek Nord, datert 26.9.2019
2. Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, datert 1.10.2019
3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, datert 16.10. og 14.11.2019
4. Referat fra ekstraordinært møte i BU Finnmarkssykehuset, datert
13.11.2019
5. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 19.11.2019
6. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 25.11.201

Vedtak
BU-65/19

Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.
Eventuelt

1. Hygiene på Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Brukerutvalget er bekymret for smittevern og renhold på pasientrom ved UNN Tromsø og
Pasienthotellet.
I tillegg ønsker de tilbakemelding på hvordan brukermedvirkningen er ivaretatt i forhold til
innkjøpsprosessen på pasienttøy.
Utvalget ønsker direktørens redegjørelse om dette i neste møte.
Vedtak

Administrasjonen setter opp temaet i møtet med direktøren i neste
møte i Brukerutvalget.
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Kirsti Baardsen (sign.)
utvalgsleder

Hilde A Johannessen (sign.)
sekretær

Referatet godkjennes endelig i BU-møte i august 2019
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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Brukerutvalget
Saksbehandler:
Petter Román Øien

Referat fra Ungdomsrådets møte 21. oktober 2019
Sted: Møterom 38, G-fløya, Bodø sentrum
Tid: Klokken 1530 – 1930, tirsdag 21. oktober
Deltakere:
Marie Dahlskjær
Leder
Lars-Herman Nordland
Nestleder
Sofie Jonette Berg
Viktoria Linea Høybakk
Sarah Gjerstad
Danielle Johanna Hansen
Jens Jensen
Nikolai Raabye Haugen
Bendik Laumann Vedal
Susanne Regina Inga
Mathias Klæboe
Trine-Lise Antonsen
Fra Nordlandssykehuset:
Petter Román Øien
Gro Ankill
Tonje Elisabeth Hansen
Haldis Andersen
Kirsti Jørgensen
Tone Johnsen
Marianne Røbekk Sivertsen
Karin Brekken
Monica Strand Gjeset
Ola Haneseth

Saksbehandler/sekretær

Til stede

Forfall

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
Sak 13
Sak 14
Sak 15

Kontaktperson PHR
Kontaktperson HBEV
Kontaktperson PHR
Kontaktperson Medisinsk
Kontaktperson Barneklinikken
Kontaktperson Kirurgisk

X
X
X
X
X
X

Saksliste:
11/2019
12/2019
13/2019
14/2019
15/2019
16/2019
17/2019
18/2019
19/2019
20/2019
21/2019
22/2019
23/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 20. juni 2019
Utdeling av iPad-er
Aktuell informasjon
Utredning av ny Barne- og ungdomsklinikk i Nordlandssykehuset
Prinsipper for gode overganger
Pasientsikkerhetskonferansen 2020
Utsmykking av Barneavdelingen
Hippo-prosjektet
Oppdrag og forespørsler siden sist
Aktuelle referater
Videre arbeid
Eventuelt
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Saksnr.
11/2019

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansv.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
12/2019

Godkjenning av referat fra møte 6. juni 2019
Vedtak:
Referat fra møte 6. juni 2019 godkjennes.

13/2019

Utdeling av iPad-er
Orientering og informasjon v/ administrasjonssjef Gro Ankill

14/2019

Aktuell informasjon og velkommen til møte
Orientering om ansettelse av ny rådgiver med ansvar for Ungdomsråd v/
fagsjef Tonje Elisabeth Hansen.
Vedtak:
Ungdomsrådet tar informasjonen til etterretning.

15/2019

Utredning vedrørende ny Barne- og ungdomsklinikk i
Nordlandssykehuset
Orientering v/ spesialkonsulent Haldis Andersen, Avdeling for kvalitet og
e-helse.
Vedtak:
Ungdomsrådet understreker betydningen av følgende:
1. Ungdomsrådet takker for orientering.
2. Ungdomsrådet ser positivt på at sykehuset ønsker å samle
somatikk og psykiske helse til ett helhetlig tilbud i form av
en Barne- og ungdomsklinikk.
3. Ungdomsrådet er fornøyd med å være godt representert i
gruppen som jobber med utredningen.
4. Ungdomsrådet ber om at man har særlig fokus på
overgangen fra barn til voksen da dette per i dag ikke
fungerer godt nok, og er vanskelig for ungdom. Dette må ta
utgangspunkt i prinsippene for gode overganger som er
utarbeidet av ungdomsrådene i Helse Nord.
5. Ungdomsrådet ønsker en fleksibel aldersgrense i Barne- og
ungdomsklinikken, særlig for ungdom med kroniske
tilstander og funksjonsnedsettelser. Ungdomsrådet ønsker at
det etableres ungdomspoliklinikker med øvre aldersgrense
opp til 25 år.
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16/2019

Prinsipper for gode overganger
Orientering v/ leder Marie Dahlskjær
Vedtak:
Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset vedtar med dette følgende
prinsipper for gode overganger fra barne-/ungdoms- til
voksenorienterte tjenester.
1. Forberedelsene må begynne tidlig
2. Ungdom må få medvirke
3. Ungdommen og pårørende må ha god tilgang på
informasjon og opplæring
4. Tjenestene må ta utgangspunkt i ungdommens behov og
være fleksible
5. Helsepersonell må ha kunnskap om ungdoms behov
6. Det må være godt samarbeid mellom sykehus, kommune og
skole
7. Å ta vare på pårørende er å ta vare på pasienten

17/2019

Pasientsikkerhetskonferansen 2020
Det ble gjennomført en innspillsrunde i møte.
Orientering v/ leder Marie Dahlskjær
Vedtak:
1. Ungdomsrådets arbeidsutvalg bearbeider innspillene i etterkant av
møtet og forbereder utkast til presentasjon.
2. Innspillene bringes videre av Ungdomsrådets leder til konferansens
programkomité.

18/2019

Utsmykking av Barneavdelingen
Vedtak:
1. Sofie Jonette Berg representerer Ungdomsrådet. Ytterligere én
person utnevnes til å bistå Barneavdelingen i utsmykkingen. Dette
avklares nærmere.
2. Barneavdelingen inviteres til et senere møte for å presentere den
nye avdelingen generelt og utsmykkingen spesielt.

19/2019

Hippo-prosjektet
Innledning v/ leder Marie Dahlskjær
Vedtak:
1. Saken utsettes og settes opp på sakslisten til møtet 4. desember
2019.
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20/2019

Oppdrag og forespørsler siden sist
Oppdrag
Pasient- og brukerombudet

Representanter fra
Ungdomsrådet
Danielle Johanna Hansen
Lars-Herman Nordland
Marie Dahlskjær
Trine-Lise Antonsen

Akuttenhet for ungdom – besøk av KvIP Danielle Johanna Hansen
(Kvalitet i institusjonsbehandling i
psykisk helsevern) 22. oktober
Regional brukerkonferanse 16. og 17.
oktober

Marie Dahlskjær
Bendik Laumann Vedal

Konferanse om Nasjonal helse- og
sykehusplan 28. og 29. oktober

Marie Dahlskjær

Verdensdagen for psykisk helse 10.
oktober

Lars-Herman Nordland

Camp revolution 13. til 15. september

Alle

Ungdomsrepresentant til nytt fagråd for
pasient- og pårørendeopplæring
(vedlegg 7)

Marie Dahlskjær

Samhandlingskonferansen 10. og 11.
juni i Svolvær

Danielle Johanna Hansen
Lars-Herman Nordland
Matilde Mørk Pedersen

Revmatologisk ungdomspoliklinikk 23.
september

Marie Dahlskjær

Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse
26. og 27. september

Nikolai Raabye Haugen

I kursiv: Oppdrag som ikke er i regi av Ungdomsrådet
Vedtak:
Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering.
21/2019

Aktuelle referater
•
•

Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset 22. august 2019 (se
vedlegg 8)
RBU-møte 11. september 2019 (se vedlegg 9)
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•

22/2019

Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset 1. oktober 2019 (se
vedlegg 10)

Videre arbeid
•

•

Møtedatoer våren 2020:
o Første møte 21. januar
o Øvrige møter avklares i møte 4. desember 2019
o Møtehelg i mars/april 2020
Pasientsikkerhetskonferansen 11. og 12. februar 2020 i Tromsø
o Deltakelse fra Ungdomsrådet avklares nærmere
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Ungdomsrådet
Saksbehandler:
Petter Román Øien

Referat fra Ungdomsrådets møte 4. desember 2019
Sted: Møterom 26 og 27, 4. etasje, G-fløya, sentrum
Tid: Klokken 1530 – 1930, onsdag 4. desember
Deltakere:
Marie Dahlskjær
Lars-Herman Nordland
Sofie Jonette Berg
Viktoria Linea Høybakk
Sarah Gjerstad
Danielle Johanna Hansen
Jens Jensen
Nikolai Raabye Haugen
Bendik Laumann Vedal
Susanne Inga
Mathias Klæboe
Trine-Lise Antonsen
Fra Nordlandssykehuset:
Petter Román Øien
Kirsti Jørgensen
Tone Johnsen
Marianne Røbekk Sivertsen
Karin Brekken
Monica Strand Gjeset
Ola Haneseth

Leder
Nestleder

Til stede
X
X

Forfall

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Saksbehandler/sekretær
Kontaktperson PHR
Kontaktperson HBEV
Kontaktperson PHR
Kontaktperson Medisinsk
Kontaktperson Barneklinikken
Kontaktperson Kirurgisk

X
X
X
X
X
X
X

Saksliste:
23/2019
24/2019
25/2019
26/2019
27/2019
28/2019
29/2019
30/2019
31/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 21. oktober 2019
Pasientsikkerhetskonferansen 2020
Hippo-prosjektet
Vurdering av pasientinformasjon ved Akuttenhet for ungdom
Oppdrag og forespørsler siden sist
Aktuelle referater
Videre arbeid – møteplan for 2020
Ungdomsrom i Nordlandssykehuset
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Saksnr.
23/2019

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansv.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
24/2019

Godkjenning av referat fra møte 21. oktober 2019
Vedtak:
Referat fra møte 21. oktober 2019 godkjennes.

25/2019

Pasientsikkerhetskonferansen 2020
Vedtak:
Ungdomsrådet har gjennomført tidligere utsendt Questbackkartlegging.

26/2019

Hippo-prosjektet – gjennomgang og revidering av tekstutkast
Vedtak:
Ungdomsrådet gjennomførte workshop i to grupper der tekst ble
gjennomgått og justert. Revidert tekstutkast oversendes
Kommunikasjonsavdelingen.

27/2019

Vurdering av pasientinformasjon ved Akuttenhet for ungdom
Vedtak:
Ungdomsrådet vedtar følgende:
 Konkrete innspill til dokumentet ble utformet i møtet.
 Sekretær for Ungdomsrådet oversender innspillene til
overlege Kristin Alise Jakobsen.

28/2019

Oppdrag og forespørsler siden sist
Oppdrag
Pasient- og brukerombudet

Representanter fra
Ungdomsrådet
Danielle Johanna Hansen
Lars-Herman Nordland
Marie Dahlskjær
Trine-Lise Antonsen

Akuttenhet for ungdom – besøk av KvIP Danielle Johanna Hansen
(Kvalitet i institusjonsbehandling i
psykisk helsevern) 22. oktober
KVAM i Kirurgisk klinikk 7. november

Marie Dahlskjær

Konferanse om Nasjonal helse- og
sykehusplan 28. og 29. oktober

Marie Dahlskjær
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Ungdomsrepresentant til nytt fagråd for
pasient- og pårørendeopplæring

Ikke avklart

Fellesmøte i Tromsø for brukerutvalg og Marie Dahlskjær
ungdomsråd i Helse Nord 14. november
Arbeidsmøte om digitale
pasienttjenester for ungdom 11.
november

Marie Dahlskjær
Mathias Klæboe

Vedtak:
Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering.
29/2019

Aktuelle referater



Referat fra RBU-møte 14. november 2019 (se vedlegg 4)
Referat fra Brukerutvalgets møte 5. november 2019 (se vedlegg 5)

Vedtak:
Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering.
30/2019

Videre arbeid – møteplan for 2020
Vedtak:
Ungdomsrådet vedtar følgende møteplan for våren 2020:
o Møte 21. januar
o Helgesamling 17. -19. april (planlegges nærmere i januarmøtet)
o Møte 2. eller 3. juni (avklares nærmere i januar-møtet)

31/2019

Ungdomsrom i Nordlandssykehuset
Det har lenge vært snakk om å få etablert et ungdomsrom i
Nordlandssykehuset.
Vedtak:
Ungdomsrådets arbeidsutvalg utarbeider et brev som oversendes
administrerende direktør Paul Martin Strand. Vi ber om at det ses
nærmere på hvordan man kan få på plass et ungdomsrom ved
Nordlandssykehuset.
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Brukerutvalget
Saksbehandler:
Petter Román Øien

Referat fra møte i Brukerutvalget 1. oktober 2019
Sted: Møterom 38, 4. etasje, G-fløya, Bodø
Tid: 11.00-15.30
Deltagere:
Barbara Priesemann – leder
Gunnar Olsen (vara for Priesemann)
Paul Daljord – nestleder
Ole André Korneliussen
Sarah Isabel Dahl
Ivar Martin Nordgård
Per Dalhaug (vara for Nordgård)
Mai Helen Walsnes
Kitt-Anne Jorid Hansen
Inga Karlsen
Marie Dahlskjær
Fra Nordlandssykehuset:
Paul Martin Strand
Petter Román Øien
Tove Kaspersen Beyer
Haldis Andersen
Ida Grytvik
Hedda Beate Soløy-Nilsen
Andreas Østvik

Tilstede

SAFO
SAFO
FFO – Diabetesforbundet
Mental Helse
FFO
PROFO
Kreftforeningen
Nordland fylkes eldreråd
RIO
Samisk representant
Ungdomsrådet

Forfall
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Administrerende direktør
Saksbehandler/sekretær

Sak 73 og 76
Sak 76
Sak 77
Sak 82
Sak 78

Fra Bodø kommune
Monica Simone Johannessen

Sak 77

Saksliste:
71/2019
72/2019
73/2019
74/2019
75/2019
76/2019
77/2019
78/2019
79/2019
80/2019
81/2019
82/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 22. august 2019
Henvendelse fra ME-foreningen i Nordland
Ny Helse- og sykehusplan
Rehabiliteringstilbudet i Nordlandssykehuset
Ny klinikkstruktur i Nordlandssykehuset
Samhandlingsprosjekt e-Konsultasjon mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset
Andre oppfølgingssaker: status og videre arbeid
Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker
Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter
Referatsaker
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Saksnr.
71/2019

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansv.

Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes.
72/2019

Godkjenning av referat fra møte 22. august 2019
Vedtak:
1. Referat fra møte 22. august 2019 godkjennes.

73/2019

Henvendelse fra ME-foreningen i Nordland
Orientering v/ klinikksjef Tove Kaspersen Beyer.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning og ber Lærings- og
mestringssenteret samarbeide med fagmiljøet ved
Nordlandssykehuset om kvalifiserte kurstilbud for pasientgruppen.
2. ME-foreningen inviteres til nærmere dialog med
Nordlandssykehuset med tanke på tilrettelegging og optimalisering
av behandlingstilbud.

74/2019

Ny Helse- og sykehusplan
Orientering v/ administrerende direktør Paul Martin Strand.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

75/2019

Rehabiliteringstilbudet i Nordlandssykehuset
Orientering v/ administrerende direktør Paul Martin Strand og klinikksjef
HBEV Tove Beyer.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

76/2019

Ny klinikkstruktur i Nordlandssykehuset
Orientering v/ klinikksjef HBEV Tove Kaspersen Beyer.
Vedtak:
1. Brukerutvalget vedtar følgende:
1. Vedrørende HBEV: Brukerutvalget ser positivt på den
vedtatte prosessen. Kitt-Anne Jorid Hansen og Sarah Isabel
Dahl (vara) representerer Brukerutvalget.
2. Vedrørende mulig etablering av Barne- og ungdomsklinikk:
Brukerrepresentasjon ivaretas av Marie Dahlskjær og
Danielle Johanna Hansen fra Ungdomsrådet.

Regionalt Brukerutvalg møte 29.01.2020 - innkalling og saksdokumenter

Side 185
Side 2 av 6

77/2019

Samhandlingsprosjekt e-Konsultasjon mellom Bodø kommune og
Nordlandssykehuset
Orientering v/ fagutviklingssykepleier Ida Grytvik og prosjektleder Monica
Simone Johannessen (Bodø kommune)
Vedtak:
1. Brukerutvalget ser positivt på henvendelsen og foreslår Helge
Jenssen som brukerrepresentant.
2. Ungdomsrådet utnevner en brukerrepresentant til prosjektet så snart
det lar seg gjøre.
3. Prosjektet inviteres til Brukerutvalget i løpet av våren 2020 for å
demonstrere VideoNor og presentere erfaringer fra prosjektet.

78/2019

Andre oppfølgingssaker: status og videre arbeid
Sak

Status

Vedtak

Busstrasé

Ikke
tilfredsstillende
løst

Utgangspunkt: Sak 42/2019

Bakgrunn:
BU-ref. 14/5-19
årsmelding BU
2018

Mulighet for førerløse busser er
under utredning. Løsninger på dette
drøftes med Nordland
fylkeskommune.

Kurativ
behandling av
prostatakreft

Ikke
tilfredsstillende
løst

Utgangspunkt: Sak 09/2019

Brukermedvirkning i
LAR

Ikke
tilfredsstillende
løst

Utgangspunkt: Sak 26/2018

Saksfremlegg v/
Andreas Østvik

FACT- Bodø
(Kliniske
samhandlingsgrupper)

Delvis løst

Hva
nå?

Representanter fra
Nordlandssykehuset er utnevnt til
arbeidsgruppe i regi av Helse Nord
RHF. Astrid Dahlhaug og Carsten
Nieder representerer foretaket.

Brukerutvalget avventer et initiativ
fra PHR-klinikken om brukerråd
innen LAR våren 2020.
En brukerundersøkelse for LAR er
også på trappene våren 2020.
Utgangspunkt: Sak 10/2019
Man har per dato ikke etablerte
FACT-team i Nordlandssykehuset i
Bodø. I Lofoten og Vesterålen har
man imidlertid dette på plass. Bodø
kommune etterspør bedre samarbeid
på de tyngste pasientene i psykiatrien.
Svaret har blitt etablering av klinisk
samhandlingsgruppe, som er å anse
som erstatning for FACT-team.
Nevnte samhandlingsgrupper ble
etablert med virkning fra juni 2019.
Samarbeidet fungerer godt. Spesielt
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er dette viktig for overganger mellom
omsorgsnivå.
Oppdragsdokument
2019

Påbegynt og
delvis løst

Utgangspunkt: Sak 04/2019

Trombektomi

Ikke
tilfredsstillende
løst

Utgangspunkt: Sak 40/2019

Strategisk
utviklingsplan

Vedvarende

Følge opp tiltak knyttet til
brukermedvirkning

Ultralydapparat
på
barneavdelingen

Løst

Sak 89/2018

2. Brukerutvalget vil i 2019 ha
særlig fokus på følgende saker:
a. Verdig transport av psykisk
syke
b. Sikre god overføring fra
barneorienterte til
voksenorienterte tjenester
c. Tilrettelegge for god
kommunikasjon mellom
helsepersonell og pasient
d. Utredning og behandling av
kronisk utmattelsessyndrom
e. Barselomsorg
f. Ventetidene, redusert bruk av
tvang og innføring av
pakkeforløp i PHR-klinikken
g. Samhandling med
kommunene

1. Brukerutvalget mener at det er
viktig å få på plass et stabilt,
likeverdig og kvalitetsmessig
godt tilbud om mekanisk
trombektomi ved akutt hjerneslag
for pasientene i Nord-Norge.
2. Brukerutvalget ber om at det
snarest mulig bygges opp et
tilbud om mekanisk trombektomi
ved akutt hjerneslag ved
Nordlandssykehuset.
3. Brukerutvalget vil understreke
viktigheten av en velfungerende
akuttmedisinsk kjede for raskest
mulig transport og
diagnostisering av pasienter med
akutt hjerneslag.

1. Brukerutvalget ber direktøren
vektlegge innspillet fra BURG
når det skal tas en avgjørelse
knyttet til innkjøp av
ultralydapparat for barn og unge.
2. Brukerutvalget ber direktøren
sikre at utredning og behandling
av revmatiske lidelser hos barn
og unge gjennomføres i samsvar
med faglige retningslinjer.
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79/2019

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker



Saker til kommende styremøte
Driftsrapport for august 2019

Vedtak:
1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning
80/2019

Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker



E-læringskurs for brukerrepresentanter
Brukerutvalgets nestleder orienterer om forrige styremøte i Lofoten.

Vedtak:
1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning
81/2019

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter





Paul Daljord orienterer om Nordlandssykehusets styremøte 29.
august.
Marie Dahlskjær orienterer om Ungdomsrådets deltakelse på Camp
revolution i Trondheim 13. til 15. september.
Sarah Isabel Dahl orienterer om møter i Driftsrådet til Pasient- og
pårørendetorget 14. juni og 13. september.
Kitt-Anne Jorid Hansen orienterer om møtene i Klinisk-etisk komité
(KEK) og brukerutvalgsmøte i Sykehusapotek Nord.

Vedtak:
1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning.
82/2019

Referatsaker og eventuelt
Referatsaker



Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 11. september 2019
Sak 38/2019 fra Overordnet Samarbeidsorgans møte 19. september
2019

Eventuelt
Man har utfordringer knyttet til oppfølging og behandling av pasienter ved
Salten DPS som følge av økning i antall ø-hjelpshenvisninger. Dette skaper
lengre ventetid og fristbrudd for klinikken. En intern prosess som medfører
konsolidering av VOP og AAT er iverksett. Med dette ønsker man å få til
en vridning som resulterer i at flere pasienter behandles.
Orientering v/ klinikksjef Hedda Beate Soløy-Nilsen
Vedtak:
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1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning.

Saker til senere møter:
Pasienttransport – oppfølging av nasjonale brukerundersøkelser 2018
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Brukerutvalget
Saksbehandler:
Petter Román Øien

Referat fra Brukerutvalgets møte 3. desember 2019
Sted: Møterom 38, 4. etasje, G-fløya, Bodø
Tid: 11.00-15.30
Tilstede

Deltagere:
Barbara Priesemann – leder
Paul Daljord – nestleder

SAFO
FFO – Diabetesforbundet

Ole André Korneliussen
Sarah Isabel Dahl
Ivar Martin Nordgård
Mai Helen Walsnes
Kitt-Anne Jorid Hansen
Inga Karlsen
Marit Madsen (vara for Karlsen)
Marie Dahlskjær

Mental Helse
FFO
Kreftforeningen
Nordland fylkes eldreråd
RIO
Samisk representant
Samisk representant
Ungdomsrådet

Fra Nordlandssykehuset:
Paul Martin Strand
Petter Román Øien
Harald Stordahl
Tonje Elisabeth Hansen

Administrerende direktør
Saksbehandler/sekretær
Klinikksjef
Fagsjef

Forfall

X
X
– til kl 1400
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Saksliste:
99/2019
100/2019
101/2019
102/2019
103/2019
104/2019
105/2019
106/2019
107/2019
108/2019
109/2019
110/2019
111/2019
112/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 5. november 2019
Oppdragsdokument 2019 – status for oppfølging
Revidert ambulanseplan for Nordlandssykehuset
Utredning av sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og
Finnmarkssykehuset HF
Virksomhetsrapport for oktober 2019
Budsjettprosess og omstillingsutfordringer for Nordlandssykehuset
Omorganisering – trinn 2
Status strategisk utviklingsplan
Oppfølgingssaker i 2020
Brukerrepresentant til arbeidsgruppe knyttet til Ambulante Akutteam ved Salten
DPS
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker
Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter
Referatsaker/eventuelt
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Saksnr.
99/2019

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansv.

Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes.
100/2019 Godkjenning av referat fra møte 5. november 2019
Vedtak:
1. Referat fra møte 5. november 2019 godkjennes.
101/2019 Oppdragsdokument 2019 – status for oppfølging
Vedtak:
1. Brukerutvalget vedtar følgende:
a. Verdig transport: Brukerutvalget ber om at
Nordlandssykehuset bidrar til å finne en løsning til beste for
pasientene. Saken videreføres blant oppfølgingssaker i 2020.
b. ME: I løpet av våren 2020 settes saken opp på agendaen.
Det er ønskelig at klinikksjef for en eventuell Barne- og
ungdomsklinikk, klinikksjef for Medisinsk klinikk og leder
ved LMS stiller når saken drøftes. Saken videreføres blant
oppfølgingssaker i 2020.
c. Barselomsorg: Det bør sjekkes ut hva status er for denne
saken. Saken videreføres blant oppfølgingssaker i 2020.
d. Overgang fra barne-/ungdoms- til voksenorienterte tjenester:
Det er viktig at Brukerutvalget støtter Ungdomsrådet i denne
saken.
e. Kommunikasjon: Fokus på god kommunikasjon videreføres
som sak i 2020.
f. Samhandling med kommunene og PHR-relaterte saker:
Saken videreføres blant oppfølgingssaker i 2020.
Oppfølgingen av disse sakene i 2020 må nødvendigvis ses i
sammenheng med det nye oppdragsdokumentet og hvilke saker som
vektlegges i dette.
102/2019 Revidert ambulanseplan for Nordlandssykehuset
Orientering v/ klinikksjef Harald Stordahl ved Prehospital klinikk.
Vedtak:
1. Brukerutvalget takker for en god analyse av de utfordringene
Nordlandssykehuset står overfor i organiseringen av
ambulansetjenesten.
2. Brukerutvalget anbefaler god og målrettet informasjon og
kommunikasjon i den videre prosessen.
3. Brukerutvalget tar for øvrig saken til orientering, men ber om at
saken settes opp på agendaen senere når mer konkret organisering
av ambulansetilbud i Salten, Vesterålen og Lofoten skal utformes.
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103/2019 Utredning av sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
og Finnmarkssykehuset HF
Orientering v/ administrerende direktør Paul Martin Strand.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning.
104/2019 Virksomhetsrapport for oktober 2019
Orientering v/ administrerende direktør Paul Martin Strand.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning.
105/2019 Budsjettprosess og omstillingsutfordringer for Nordlandssykehuset
Orientering v/ administrerende direktør Paul Martin Strand.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
106/2019 Omorganisering – trinn 2 (sammenslåing av HBEV og Medisinsk
klinikk)
Orientering v/ administrerende direktør Paul Martin Strand.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
107/2019 Status strategisk utviklingsplan
Orientering v/ fagsjef Tonje Elisabeth Hansen.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning.
108/2019 Oppfølgingssaker i 2020
SAK
Busstrasé (sak 42/2019)
Kurativ behandling av prostatakreft (sak 09/2019)
Trombektomi (sak 40/2019)
Brukermedvirkning i LAR (sak 26/2018)
FACT Bodø (sak 10/2019)

STATUS
Ikke tilfredsstillende løst
Ikke tilfredsstillende løst,
men saken avsluttes.

Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning vedrørende
busstrasé, kurativ kreftbehandling, trombektomi og LAR.

Regionalt Brukerutvalg møte 29.01.2020 - innkalling og saksdokumenter

Side 192
Side 3 av 4

2. Brukerutvalget ber om en evaluering fra PHR-klinikken vedrørende
KSG i løpet av våren 2020.
109/2019 Brukerrepresentant til arbeidsgruppe knyttet til Ambulante Akutteam
ved Salten DPS
Vedtak:
1. Brukerutvalgets arbeidsutvalg har bedt Helge Jenssen om å stille
som brukerrepresentant i det aktuelle arbeidet. Jenssen har takket ja
til dette.
2. Brukerutvalget ber om informasjon om organiseringen av
ambulante akutteam i løpet av 2020.
110/2019 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
Ingen orienteringer utover saker som står på Brukerutvalgets saksliste.
111/2019 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter
•
•
•
•
•
•
•

Fellesmøte i Tromsø 14. november mellom RBU og
brukerutvalgene/ungdomsrådene i helseforetakene (se vedlegg 8)
Nordlandssykehuset styremøte 11. og 12. november i Bodø v/ Paul
Daljord
Fag-/kursutviklingsdag for pårørende til pasienter innen psykisk
helse og rus i Lo/Ve 18. november v/ Ole André Korneliussen
Møter i styringsgruppe for SEPREP v/ Ivar Martin Nordgård
Møter i arbeidsgruppe for samorganisering av HBEV og Medisinsk
klinikk v/ Sarah Isabel Dahl
Møte med «Helse i arbeid»-klinikken med Bernt Ole Hansen v/
Sarah Isabel Dahl
Driftsrådsmøte i Pasient- og pårørendetorget 2. desember v/ Sarah
Isabel Dahl

Vedtak:
• Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning.
112/2019 Møteplan for våren 2020
Styrets møtedatoer gjennomgås med tanke på planlegging av
Brukerutvalgets møter våren 2020.
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HLF Finnmark
Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund

Leder Alf Bjørn
Åsbakken 17
9540 Talvik

Epost: alfibjor@online.no
Telefon: 990 47 824

9511 Alta

Øre-nese-halsspesialist situasjonen i Finnmark 2019
Til:

Finnmarkssykehuset HF v/styreleder Harald Larsen og administrerende
direktør i Finnmarkssykehuset HF Eva Håheim Pedersen
Helse Nord RHF v/admin direktør Lars Vorland og styreleder Renate Larsen

Kopi: Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører
Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sanks Finnmarkssykehuset HF- Samisk nasjonalt kompetansesenter
Lokalavisene i Finnmark, media
NRK Troms/Finnmark- Nordnytt
Pasientombudet i Finnmark
RBU-Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF
Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF
Sentralstyret i HLF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak/uttalelse
Styret i HLF Finnmark er svært bekymret over mangelen på øre-nese-hals
spesialister i Finnmark. Det er dessverre et faktum at etter at Annette Smitz
sa opp avtalen med Helse Nord RHF, og la ned egen praksis i Alta i mai i år,
har Vest- Finnmark ikke hatt en eneste øre-nese-hals lege i fast arbeid.
Når det gjelder Øst- Finnmark har Kirkenes Sykehus 1,5 stillingshjemmel for
øre-nese-hals lege.
Til sammenligning har Helgeland, som kan sammenlignes med Finnmark når
det gjelder folketall, 5 øre-nese-hals spesialister.
Styret i HLF Finnmark er kjent med at sykehuset i Hammerfest, Klinikk
Hammerfest, vil ha en øre-nese-hals lege i arbeid fra januar 2020.
Slik styret i HLF Finnmark ser det, vil det likevel være altfor få øre-nese-hals
spesialister i fylket til å kunne gi et tilfredsstillende tjenestetilbud til
befolkningen i Finnmark.
Særlig viktig vil det være å få på plass en øre-nese-hals spesialist i Alta
snarest mulig. En slik spesialist i Alta vil også kunne betjene Nord-Troms
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.
Med de store avstandene i Finnmark og for at eldre, kronisk syke og sterkt
funksjonshemmede i størst mulig grad skal slippe belastende reising til time
hos lege-spesialist, må det være øre-nese-hals spesialister i både Kirkenes,
Karasjok, Hammerfest og Alta enten knyttet til Finnmarkssykehuset HF sine
klinikker eller som private stillingshjemler med privat praksis for Helse Nord
RHF.
Styret i HLF Finnmark finner det også nødvendig og riktig at det i vårt store
fylke må være minst 5 stillinger/stillingshjemler for øre-nese-hals spesialister.
Styret i HLF Finnmark vil derfor på det sterkeste anmode Helse Nord RHF og
Finnmarkssykehuset HF om snarest mulig å få på plass:
1. Få besatt stillingshjemmelen/stillingen for øre-nese-hals lege i Alta
Hørselshemmedes Landsforbund • Din hørsel – vår sak

www.hlf.no
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2. Få minst fem stillingshjemler/ stillinger totalt i fylket for øre-nese-hals
lege lokalisert til Kirkenes, Karasjok, Hammerfest og Alta.
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Fra: Heatta Gunn Kristin (Gunn.Kristin.Heatta@finnmarkssykehuset.no)
Sendt: 22.11.2019 11:46:56
Til: Brukerutvalget Helse Finnmark; Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)
Kopi: Teigmo Amund Peder
Emne: Samisk erfaringskonsulent
Vedlegg: 2019-11-13_013432.pdf
Hei,
Oversender uttalelse fra Brukerrådet i SANKS og ber om at saken løftes inn i Finnmarkssykehuset sitt brukerutvalg
samt i det Regionale brukerutvalget til Helse Nord.

Dearvvuođaiguin / Med hilsen
Gunn Kristin Heatta
SÁNAG‐jođiheaddji/SANKS‐leder/Director
Postboks 4, N‐9735 Karasjok
Tlf: 78 94 75 10 /41 12 05 46
gunn.heatta@finnmarkssykehuset.no
www.sanks.no

SÁNAG: Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu
SANKS: Samisk nasjonalt kompentansesenter ‐ psykisk helsevern og rus
Váldde vuhtii birrasa - ále čálit dán e-poastta jus duođaid ii leat dárbu!
Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!
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Møtedato: 29.januar 2020
Arkivnr.:
2019/228

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann/91196023

RBU-sak 13-2019

Eventuelt

Sted/Dato:
Bodø, 21. januar 2020
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