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

13. mai 2020

Kl.:

08.30 til ca. 14.00

Sted:

Skype

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

Deres ref.:

Vår ref.:
2020/209

Saksbehandler/dir.tlf.:
Kari Bøckmann/91196023

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

Møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. mai 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 13. mai 2020 – fra kl. 08.30
Møtet avholdes på Skype
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet.
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Unn Hamran på tlf.
906 904 25 eller pr. e-post til unn.hamran@helse-nord.no.
Vennlig hilsen
Geir Tollåli
Fagdirektør

Kopi:

Vedlegg

Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord
Leder for brukerutvalgene og ungdomsrådene i helseforetakene i Helse Nord
Brukerorganisasjonene i Nord-Norge
Pasientombudene i Nord-Norge

Møtedato: 13. mai 2020
Arkivnr.:
2020/209

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann, 91196023

RBU-sak 26-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til
å vedta følgende saksliste for møtet, 13. mai 2020:
Sak 26-2020
Sak 27-2020
Sak 28-2020
Sak 29-2020
Sak 30-2020
Sak 31-2020
Sak 32-2020
Sak 33-2020
Sak 34-2020
Sak 35-2020

Sak 36-2020

Sak 37-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt
brukerutvalg 12. mars 2020
Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen
Utvikling av spesialisthelsetilbudet i Klinikk Alta
Pasientreiser og ledsagere. Bekymringsmelding
Henvendelser til Pasient- og brukerombudene i NordNorge under koronapandemien. Orientering
Brukermedvirkning i koronapandemien. Evaluering
Oppnevning av brukerrepresentant, revisjon av
smittevernplan og tuberkolosekontrollprogram
Håndtering av helseforskningsdata. Høring
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte
styresaker
Referatsaker
1. Protokoll RBU AU 080420
2. Protokoll RBU AU 300420
3. Protokoll BU Helgelandssykehuset 160320
4. Referat BU Finnmarkssykehuset 230320
5. Protokoll UR NLSH 260220
6. Protokoll UR NLSH 280420
7. Protokoll BU NLSH 030220
8. Protokoll BU NLSH 090320
9. Protokoll BU NLSH 210420
10. Årsmelding 2019 UR NLSH
11. Årsmelding 2019 BU NLSH
Eventuelt

Side
Side

Side 11
Side 81
Side 123
Side 125
Side 126
Side 129
Side 130
Side 134

Side 138

Side 226

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
Bodø, 5. mai 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
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Møtedato: 13. mai 2020
Arkivnr.:
2019/209

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann, 91196023

RBU-sak 27-2020

Godkjenning av protokoll fra møte i det

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

Regionale brukerutvalget 12. mars 2020

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 12. mars 2020 godkjennes.
Bodø, den 5. mai 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
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Protokoll
Vår ref.:
2020/209

Referent/dir.tlf.:
Kari Bøckmann, 91196023

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:

Sted/Dato:
Bodø, 12. mars 2020

Møte i Regionalt brukerutvalg
12. mars 2020
Skype
12.-13. mai 2020

Tilstede
Navn:
Knut Georg Hartviksen
Gunn Strand Hutchinson
Asbjørn Larsen
Gunhild Berglen
Else Marie Isaksen
Leif Birger Mækinen
Ole-Marius Minde Johnsen
Olav Aulborg
Elisabeth Sundkvist
Arne Vassbotn
Hedvig Hegna
Geir Tollåli
Jon Tomas Fnnsson
Jann-Hårek Reinvik Lillevoll
Erik Arne Hansen
Randi Midtgård Spørck

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

Organisasjon:
FFO
SAFO
RIO
FFO
FFO
FFO
FFO
FFO

fagdirektør (sak 14-2020)
seksjonsleder,
fagavdelingen
rådgiver (sak 16-2020)
økonomidirektør

Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

seksjonsleder,
fagavdelingen

Helse Nord RHF

rådgiver (sak 18-2020)
rådgiver (sak 25-2020)
rådgiver
rådgiver

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

(sak 17-2020)

Kreftforeningen
Pensjonistforbundet
Pensjonistforbundet

Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

(sak 19 og 20-2020)

Linn Gros
Nils Bie Normann
Tone Amundsen
Kari Bøckmann

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

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

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.

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

Side 3 av 226

Forfall
Navn:
Hedvig Hegna

Tittel:
Medlem – vara fra
Pensjonistforbundet
hadde ikke anledning til å
møte

Organisasjon:
Pensjonistforbundet

RBU-sak 14-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Grunnet spredning av koronaviruset (Covid-19) besluttet ledelsen i Helse Nord RHF 8.
mars å omgjøre møtet i Regionalt brukerutvalg fra et fysisk møte til et Skype-møte.
Saker som kunne utsettes ble utsatt. Fire saker ble etteranmeldt. I samarbeid med RBUAU ble sakslisten revidert i møte 10. mars 2020.
Sak 14-2020
Sak 15-2020
Sak 16-2020
Sak 17-2020
Sak 18-2020
Sak 19-2020
Sak 20-2020
Sak 21-2020
Sak 22-2020
Sak 23-2020

Sak 24-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 29.
januar 2020
Årlig melding 2019
Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av
investeringsplan
Tildeling av brukermidler 2020
Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta-Hammerfest
– plan for gjennomføring
Vurdering av behovet for et permanent ambulansehelikopter i
Kirkenes
Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen Utsatt
Oppnevning av brukerrepresentant; revisjon av smittevernplan
og tuberkolosekontrollprogram Utsatt
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte
styresaker
Referatsaker
1. Protokoll RBU AU 25022020
2. Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet Troms
Utsatt
3. Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet Finnmark
Utsatt
4. Referat UR Finnmarkssykehuset 20022020
5. Årsmelding 2019 UR Finnmarkssykehuset
6. Protokoll BU Helgelandssykehuset 13022020
7. Årlig melding 2019 BU Helgelandssykehuset
8. Referat BU UNN 29012020
9. Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2020,
FFO Troms
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Sak 25-2020

Eventuelt.
A. Varsel fra brukerrepresentant i Fagråd habilitering om at
ansatte ikke informerer brukere om eksisterende tjeneste
B. Endringer i Widerøes rutetilbud
C. Mulige endringer i arbeidet med pasientreiser. Titak som kan
avlaste fastlegene og deres personell på kort og lang sikt
D. Korona - informasjon og tiltak til pasienter i rus- og psykiske
helse

Vedtak:
Innkallingen og revidert saksliste godkjennes.
RBU-sak 15-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg
29. januar 2020

Vedtak:
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 29. januar 2020 godkjennes.
RBU-sak 16-2020 Årlig melding 2019

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg viser til utkast for Årlig melding 2019 og Årlig melding
2019_Vedlegg til RHF-styret. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen i saken til
orientering.
2. Regionalt brukerutvalg ønsker fortsatt et sterkt forbedringsfokus på
pasientrettede tiltak som for eksempel ventetid, innfrielse av pakkeforløp og
variasjon i tid til behandling av hjerneinfarkt. Regionalt brukerutvalg imøteser
styresak i Helse Nord angående plan for hvordan resultatene på disse
indikatorer kan bringes under kontroll.
3. Regionalt brukerutvalg savner rapportering på følgende områder:
a. hvordan det tilrettelegges for god kommunikasjon for personer med
sansetap og kognitive funksjonsnedsettelser.
b. ventetid for barn innen somatiske helsetjenester.
c. samhandlingsavvik mellom helseforetak og kommune som omhandler
pasientreiser.
d. brukermedvirkning ved innkjøp av medisinteknisk utstyr.
e. hvordan det arbeides med pasientreiser som del av helhetlige
behandlingforløp med mål om å øke kapasitetsutnyttelsen på sykehusene.

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.

Side 5 av 226

RBU-sak 17-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av
investeringsplan

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om oppstart og prosesser i rullering av
Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. rullering av investeringsplan 20212028, til orientering.
2. Regionalt brukerutvalg ber om å få saken til ordinær behandling i møte 13. mai
2020.
RBU-sak 18-2020 Tildeling av brukermidler 2020

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg tar fordeling av tildelt støtte til brukerorganisasjoner til
orientering.
2. Regionalt brukerutvalg ber om at en ved gjennomgang av rutiner for tildeling
vurderer følgende:
a. hvordan pasientgrupper som har behov for ledsager og skrivetolker for å
delta på opplæringsaktiviteter kan hensynstas ved tildeling.
b. fordelingsnøkkelen mellom paraplyorganisasjoner og
lokalavdelinger/fylkeslag.
c. hvordan tildeling av brukermidlene kan gjøres så lite byråkratisk som
mulig for organisasjonene.
RBU-sak 19-2020 Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta–
Hammerfest - plan for gjennomføring

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om gjennomføring av pilot for
møtekjøring til orientering.
2. Regionalt brukerutvalg understreker betydningen av at brukerrepresentanter er
med i utforming av spørreskjema som sikrer at pasienter og pårørende får
anledning til å melde om aktuelle forbedringsområder i piloten.
RBU-sak 20-2020 Vurdering av behovet for et permanent ambulansehelikopter i
Kirkenes

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg tar utkastet til vurderingsrapport av permanent
helikopterbase i Kirkenes til orientering.
2. Regionalt brukerutvalg takker for et godt arbeid der brukerrepresentasjonen er
godt ivaretatt.
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RBU-sak 21-2020 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen
Utsettes til RBU-møte 13.mai
RBU-sak 22-2020 Oppnevning av brukerrepresentanter til revisjon av
smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram
Utsettes til RBU-møte 13. mai
RBU-sak 23-2020 Orienteringssaker
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
05.02.2020: Styremøte og Foretaksmøte HN RHF
10. – 11.02.2020: Styreseminar HN RHF
12.02.2020: Møte om Diabetisk retinopati
24.02.2020: Beslutningsforum for nye metoder
26.02.2020: Styremøte HN RHF
04.03.2020: Dialogmøte Årlig melding
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
Gunn Strand Hutchinson
04.02.2020: Arbeidsgruppe innkjøp private habiliteringstjenester
11.-12.02.2020: Regional Pasientsikkerhetskonferanse
17.02.2020: Møte om kompetanseteam psykiske lidelser og utviklingshemming
19.02.2020: Arbeidsgruppe innkjøp private habiliteringstjenester
28.02.2020: Fagråd Habilitering
Gunhild Berglen
06.02.2020: Pasientreiseporosjektet
12.02.2020: Pasientreiseporosjektet
24.02.2020: Pasientreiseporosjektet
05.03.2020: Pasientreiseporosjektet
14.02.2020: Fagdag om klinisk forskning (innlegg)
17.02.2020: RBU's arbeidsgruppe pasientreise
20.02.2020: RBU's arbeidsgruppe pasientreise
Asbjørn Larsen
18.02.2020: Behovsvurdering anskaffelse TSB
28.02.2020: Revisjon av lærings- og mestringstjenesten
Arne Vassbotn
03.02.2020: Møte om nytt kvalitetssystem
15.02.2020: Møte om praksiskonsulentordningen
07.02.2020: Møte om klinisk forskning og inovsjon
14.02.2020: Møte om klinisk forskning
25.02.2020: Møte om nytt kvalitetsystem
Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.
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Elisabeth Sundkvist
11.-12.02.2020: Regional pasientsikekrhetskonferanse (innlegg)
17.02.2020: RBUs arbeidsgruppe pasientreise
20.02.2020: RBUs arbeidsgruppe pasientreise
Else Marie Isaksen
02.03.2020: Styringsgruppen Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenster til
den samiske befolkningen
Leif Birger Mækinen
17.02.2020: RBUs arbeidsgruppe pasientreise
20.02.2020: RBUs arbeidsgruppe pasientreise
10.02.2020: Likeverdighetskonferansen
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
Korona – RBU orienteres fortløpende
Oppnevning av RBU 2020-2022
4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte styresaker

Vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
RBU-sak 24-2020 Referatsaker
Det ble referert fra følgende saker:
1. Protokoll RBU AU 250220
2. Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet Troms
Utsatt til RBU-møte 13. mai
3. Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet Finnmark
Utsatt til RBU-møte 13. mai
4. Referat UR Finnmarkssykehuset 20022020
5. Årsmelding 2019 UR Finnmarkssykehuset
6. Protokoll BU Helgelandssykehuset 13022020
7. Årlig melding 2019 BU Helgelandssykehuset
8. Referat BU UNN 29012020
9. Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2020, FFO Troms

Vedtak:
Framlagte sak 1 og 4-9 tas til orientering.
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RBU-sak 25-2020 Eventuelt
A. Varsel fra brukerrepresentant i Fagråd habilitering om at ansatte ikke informerer
brukere om eksisterende tjeneste

Vedtak:
Det vises til møte i Fagråd for habilitering der det framkom at enkelte helsepersonell
ved UNN habilitering barn og unge unnlater å informere pasienter om Petø-tilbudet. For
pasienter som har hatt tilbud fra Petø beskrives det et mangelfullt samarbeid mellom
Petø, kommune og familie i etterkant av det intensive opptreningstilbudet. Regionalt
brukerutvalg ber Helse Nord undersøke saken og komme tilbake med svar om hvordan
saken er fulgt opp i RBU-møte 13. mai.
B. Endringer i Widerøes rutetilbud

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg ser med stor bekymring på reduksjonen i Widerøes
rutetilbud.
2. Regionalt brukerutvalg vil understreke belatsningen det medfører for pasienter
å måtte vente lenge, ofte i lokaler som ikke er tilfredsstillende tilrettelagt. I
arbeidet med reisene må helsetjenestene se hele reisen i sammenheng og
vurdere eventuelle utvidete rettigheter til pasienter med hensyn til overnatting,
alternative transportmiddel og kost. I arbeidet bør det også vurderes om noen
pasientgrupper skal prioriteres.
C. Mulige endringer i arbeidet med pasientreiser. Titak som kan avlaste fastlegene og
deres personell på kort og lang sikt

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg tar rapporten «Mulige endringer i pasientreiser – tiltak
som kan avlaste fastlegene og deres personell» til orientering.
2. Regionalt brukerutvalg vil komme med følgende innspill til rapporten:
a. Det må være en tydelig forankring av Pasientreiser i helsetjenesten.
Pasientreisen er en del av det helhetlige pasientforløpet og må
kvalitetssikres med medisinske kriterier.
b. Pasientreisekontorene må være lett tilgjengelige; både når det gjelder
svartid på telefon og åpningstider.
c. Bestilling og gjennomføring av pasientreiser må tilrettelegges for samiske
pasienter.
d. Det er fastlegene som kjenner pasientene best, og som bør attestere for
behov for tilrettelagt transport. Attestasjonen bør få gyldighet for en
lengre periode. Det vil kunne bidra til at pasientene slipper å fortelle om
alle sine diagnoser ved hver eneste reise og til stadig nye mennesker.
e. Spesialisthelsetjenesten må ta ansvar for planlegging og bestilling av
reiser for de sykeste pasientene.
f. Det må tilrettelegges for ikke-digitale pasienter.
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D. Korona - informasjon og tiltak til pasienter i rus- og psykiske helse

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg vil uttrykke bekymring for informasjonen til og oppfølgingen av
pasienter innen rus og psykisk helse i situasjonen med spredning av korona-viruset.
Pasientgruppen er ekstra sårbar og har behov for tilrettelagt oppfølging. Regionalt
brukerutvalg ber de ansvarlige som arbeider med pandemien i Helse Nord om å ta
innspill fra RIOs representant til orientering og oppfølging.
Bodø, den 12. mars 2020
godkjent av Knut Georg Hartviksen,
den 12032020 – kl. 22.40
____________________
Knut Georg Hartviksen
RBU-leder

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.
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Møtedato: 13. mai 2020
Arkivnr.:
2020/228

Saksbeh/tlf:
Tone Amundsen, 46803114

RBU-sak 28-2020

Spesialisthelsetjenester til den samiske

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

befolkningen (Utsatt sak 21-2020)
Innledning/bakgrunn
Nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige
helsetjenester til den samiske befolkningen og skal sørge for at det samiske
perspektivet i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier ivaretas. Helse- og
omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF et særlig ansvar for å sørge for
likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.
Regjeringen la i 2015 frem plan for helhetlig og konkret utvikling av
spesialisthelsetjenesten gjennom Meld. St.11. Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–
2019). Med bakgrunn i denne planen ble Helse Nord gitt følgende oppdrag i
oppdragsdokument 2017:


Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til
den samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av
Nasjonal helse- og sykehusplan.

For å svare ut oppdraget opprettet Helse Nord RHF et samarbeid med Sametinget.
Partene utarbeidet et felles prinsippdokument som dannet grunnlaget for videre arbeid
med utvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. I henhold til
prinsippdokumentet ble det opprettet et prosjekt «Strategisk videreutvikling av
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen».
Prosjektet er nå i sin sluttfase og prosjektrapport er ferdigstilt. (Se eget vedlegg av
rapport) Dokumentet er under oversettelse til nord, lule- og sørsamisk. Rapporten er
satt opp som egen sak til AD- møte 25. mai, for å vurdere om rapporten skal behandles
som felles styresak i alle landets regionale helseforetak.
Målsettingen med denne saken er å orientere RBU om prosjektet og innholdet i
prosjektrapporten. RBU inviteres også til å komme med innspill.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Regionalt brukerutvalg tar orienteringen om prosjektet og strategidokumentet til
orientering.
Bodø, 13. mai 2020
Cecilie Daae
Adm. direktør
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Strategidokument – mai 2020
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Forord
I Norge har vi ett urfolk, den samiske befolkningen, og samiske pasienter har rett til
likeverdige helse- og omsorgstjenester på lik linje med øvrig befolkning.

Av ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25 følger det at utforming og
gjennomføring av helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget
ansvar og kontroll, slik at urfolk kan nyte godt av så høy fysisk og mental
helsemessig standard som mulig.
Den samiske befolkningen har i all hovedsak fått sitt behov for spesialisthelsetjenester
dekket i den ordinære spesialisthelsetjenesten. Sannsynligvis behandler vi mange
samiske pasienter på sykehusene våre hver eneste dag. Mange ganger gjør vi det uten at
vi vet at pasienten vi har foran oss har samisk bakgrunn, og de fleste gangene behandler
vi dem uten at vi er oppmerksomme på utfordringene de samiske pasientene kan ha i
møte med oss.
Å tilby «pasientens helsetjeneste» til den samiske befolkningen innebærer at
helsepersonell må ha tilstrekkelig kunnskap om samisk språk og kultur og at innholdet i,
og organiseringen av tilbudet er tilpasset behovene til de samiske pasientene.
I Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) fikk Helse Nord RHF i oppdrag å ivareta
strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Dette
strategidokumentet er et svar på oppdraget, og vi er glad for å kunne presentere denne
rapporten. Rapporten understreker at tjenesten skal organiseres på en mest mulig
hensiktsmessig måte, at vi må ha en plan for forskning, kompetansebygging,
samhandling og tjenesteutvikling, og at all utvikling og innovasjon skal skje med
utgangspunkt i den samiske befolkningens kontroll og ansvar.
Helse Nord er fornøyd med at dette viktige oppdraget er utarbeidet i nært samarbeid
med Sametinget. Vi takker Sametinget, alle landets regionale helseforetak,
kommunesektorens organisasjon (KS), samiske fag- og forskningsmiljø,
brukerrepresentanter, tillitsvalgte og andre som har bidratt til å utarbeide den aller
første strategiske planen for å videreutvikle spesialisthelsetjenester til den samiske
befolkningen.
Med ønske om en trygg og likeverdig helsetjeneste for den samiske befolkningen.
Bådåddjo, mars 2020
Geir Tollåli
fagdirektør
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Ordliste/forkortelser
AMK

BUP
DPS
FoU
HF
HOD
LMS
RHF
SAMINOR
SANKS
SF

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Distriktspsykiatrisk senter
Forskning og utvikling
Helseforetak
Helse- og omsorgsdepartementet
Lærings- og mestringssenter
Regionalt helseforetak
Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk
bosetning
Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus
Statsforetak
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Sammendrag
Formålet med strategien «Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den
samiske befolkningen» er å utarbeide en overordnet plan med tiltak som fremmer
likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen nasjonalt. Likeverdige
spesialisthelsetjenester innebærer at den samiske befolkningen får et tjenestetilbud på
tvers av geografiske, språklige og kulturelle skillelinjer. Planen er bygget opp som følger:
Kapittel 1 redegjør for bakgrunn, mandat, overordnede mål og samiske pasienters
rettigheter.
Kapittel 2 beskriver helse og levekår i den samiske befolkningen – hva vet vi i dag?
Styringsgruppen har identifisert seks områder der helsetjenestene må være særlig
oppmerksomme på språklig og kulturell tilrettelegging:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barn og unge voksne med psykiske lidelser og ruslidelser
Vold og overgrep
Suicid og suicidal adferd
Somatikk
Akuttmedisinske tjenester
Geriatri

Kapittel 3 beskriver dagens spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen.
Kapittel 4 beskriver tre anbefalte strategier for å videreutvikle samiske
spesialisthelsetjenester:
1.
2.
3.

Strategi for overordnet organisering av samiske spesialisthelsetjenester.
Strategi for utarbeidelse av en nasjonal handlingsplan for samiske
helsetjenester som omfatter kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Strategi for økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten.
- Sikre og utvikle kompetanse om samisk språk og kultur i
spesialisthelsetjenesten
- Styrke og utvikle Sámi klinihkka og SANKS sin nasjonale funksjon
- Utvikle samisk tolketjeneste som et nasjonalt tilbud på nord, sør og
lulesamisk
- Opprette regionale og nasjonale samiske fag- og brukernettverk
- Opprette samisk helseteam i ulike helseregioner
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Kapittel 5 beskriver forslag til tiltak for å forbedre spesialisthelsetjenestene til den
samiske befolkningen.
Strategidokumentet er utarbeidet av en prosjektgruppe i henhold til mandat og godkjent
av en styringsgruppe. Utredningen og anbefalte tiltak er begrunnet i tidligere
utredninger, forskning, erfaringskunnskap, lovverk og statlige føringer.
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Innledning
Bakgrunn
Den samiske befolkningen er Norges urfolk. Samene har eksistert som et folk med eget
språk, egne næringstilpasninger og tradisjoner siden lenge før etableringen av
nasjonalstatene. Etter grensetrekningen i 1751 ble samene et folk med bosettingsområder i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland (Sámediggi/Sametinget,
udat.). Urfolk defineres som folk som har bodd i et område før nasjonalstatene ble
etablert og/eller området ble kolonisert (Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
2013). Bosetningsmønstrene i samiske områder har selvsagt endret seg over tid, og
ifølge Sørlie og Broderstad (2011) har det i løpet av de siste 40 årene skjedd en relativt
sterk flytting fra samiske distrikter og inn til byer. Det foretas ingen offisiell registrering
av hvem som er samer, og det finnes derfor ikke nøyaktige tall på hvor mange samer
som bor i Norge (Sønstebø, 2018). Antallet vil også variere avhengig av hvilke kriterier
som legges til grunn, som for eksempel egenidentifisering, førstespråk, hjemmespråk
og/eller familiehistorie. Manglende etnisk registrering i nasjonale registre medfører at
vi i dag har mangelfull kunnskap om helse- og levekår i den samiske befolkningen i
Norge.
God og trygg kommunikasjon mellom pasient og behandler er grunnleggende i all
pasientbehandling. God og trygg kommunikasjon handler om pasienters mulighet for å
bruke sitt eget språk, men omhandler også å bli møtt av en kultursensitiv tjeneste.
Kunnskap og kompetanse om samisk språk og kultur blant fagfolk og beslutningstakere i
spesialisthelsetjenesten er begrenset, særlig i områder av landet der samer er en liten
del av befolkningen. I Norge økte bevisstgjøringen om behovet for bedre helse- og
sosialtjenester tilpasset samisk språk og kultur fra 1980-tallet. Dette førte til
opprettelsen av et regjeringsutvalg som utarbeidet en plan for helse- og sosialtjenester
til den samiske befolkningen, NOU 1995:6. (Sosial- og helsedepartementet, 1995). I stor
grad var dette et resultat av målbevisst arbeid fra samiske fagorganisasjoner som
Samisk legeforening og Samisk sykepleierforening. Gjennom seminarer og dialogmøter
med helsemyndighetene synliggjorde disse organisasjonene mangelen på kunnskap om
samisk helse og manglende rettigheter for samiske pasienter. Arbeidet med NOU 1995:6
synligjorde to forhold: 1. Den samiske befolkningen hadde ikke et tilpasset og likeverdig
helsetilbud sammenlignet med resten av befolkningen. 2. Det forelå for lite
forskningsbasert kunnskap om helsesituasjonen til den samiske befolkningen.
Internasjonalt ser man at land med en høy andel av urbefolkning som Australia, USA,
New Zealand og Canada har kommet langt i å tilby likeverdige helsetjenester til urfolk.
Et eksempel er Southcentral Foundation i Alaska, som er en brukereid
helsetjenesteorganisasjon av og for urfolk. Southcentral Foundation gir tilbud til 65 000
urfolk i Alaska, både i urbane og rurale områder
(https://www.southcentralfoundation.com). Tilbudet er finansiert av amerikanske
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myndigheter. Deres helsetjenester bygger på modellen Nuka system of care og har blitt
et forbilde for helsemyndigheter internasjonalt på grunn av svært høy brukertilfredshet.
Et likeverdig tjenestetilbud foreligger når personer som etterspør helsetjenester har
samme mulighet til å skaffe seg helsetjenester, uavhengig av bosted, økonomi, sosial
status, alder, kjønn og etnisk tilhørighet (NOU 2016:18 Hjertespråket). Denne rapporten
tar utgangspunkt i at nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for
likeverdige tjenester til den samiske befolkningen og at myndighetene har ansvar for at
det samiske perspektivet ivaretas i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og
strategier. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF et særlig ansvar for
å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. I Nasjonal
helse- og sykehusplan (2016–2019) fikk Helse Nord RHF i oppdrag å ivareta strategisk
videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen samt ivareta
nødvendig samhandling og koordinering med øvrige helseregioner. Den samiske
befolkningens behov for spesialisthelsetjenester skal ivaretas nasjonalt og kompetanse
om samisk helse, språk og kultur må være tilgjengelig i alle deler av landet.

Aktuelle dokumenter
Aktuelle dokumenter som har betydning for helsetjenester til den samisk befolkning:












Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019 og 2020–2023)
NOU 2016:18 Hjertespråket
Prinsippdokument utarbeidet av Sametinget og Helse Nord RHF (2018)
Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF
Mandat for strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske
befolkningen (2018)
Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord (2018)
Utvikling og organisering av samiske spesialisthelsetjenester. (2019) Sak 039/19
Sametingets plenum
Overordnet organisering av spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkningen i
Norge. Utredning på oppdrag fra Samisk legeforening (2016)
Rapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark (2015)
Prosjektrapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark (2013)
Prosjektrapport overordnet organisering av samiske helsetjenester i
Finnmarkssykehuset HF (2019)

Samiske pasienters rettigheter
Nasjonale helsemyndigheter er gjennom norske lover og folkeretten forpliktet til å tilby
likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen, og sørge for at det samiske
perspektivet ivaretas i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier.
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Dette innebærer at ansvarlige myndigheter må identifisere og vurdere status og
utfordringer i forhold til samiske pasienters behov og rettigheter i utviklingen av
helsetjenestene. Disse forpliktelsene har Norge både gjennom nasjonale lover, men også
gjennom internasjonale konvensjoner.
Lovverk og overordnede føringer:






ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25
FNs erklæring om urfolks rettigheter
Pasientrettighetsloven § 3-5.
Sameloven § 3-5
Helseforetaksloven § 35, 3.

Gjennom ratifiseringen av ILO 169 har norske myndigheter anerkjent at samene har en
særstilling som urfolk. Myndighetene har gjennom dette forpliktet seg til å legge til rette
for at samene skal ha mulighet til å ta vare på og utvikle sin kultur og sitt samfunn på
egne premisser.
Av ILO-konvensjonen nr. 169 artikkel 25 følger det at utforming og gjennomføring av
helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget ansvar og kontroll, slik at urfolk
kan nyte godt av så høy fysisk og mental helsemessig standard som mulig. Dette følger
også av FNs erklæring for rettighetene til urfolk, som regjeringen har gitt sin tilslutning
til. I dag finnes det ikke egne autonome spesialisthelsetjenester for den samiske
befolkningen. De samiske perspektivene er i all hovedsak tenkt integrert i den ordinære
spesialisthelsetjenesten.
Samiske pasienters rettigheter er også tydelig regulert i norske lovbestemmelser.
Sameloven §3-5 gir pasienter en rett til å bli betjent på samisk i kontakt med offentlige
helseinstitusjoner. Denne retten er også ivaretatt i helseforetaksloven §35, 3. ledd som
sier at regionale helseforetak skal sørge for at den enkelte pasients utvidede rett til bruk
av samisk språk i spesialisthelsetjenesten blir ivaretatt, jf. sameloven § 3-1 nr. 4 og § 3-5.
Videre er det regulert i pasientrettighetsloven § 3-5 at informasjon til pasienter og
brukere skal være tilpasset deres kultur- og språkbakgrunn. Det å ha mulighet til å
kommunisere på eget morsmål vil ha betydning for at samiske pasienter skal få et
tjenestetilbud av god kvalitet. God kommunikasjon er nødvendig for trygge tjenester.
Nevnte lover og konvensjoner ligger til grunn for anbefalte strategier og tiltak.
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Oppdrag
Regjeringen la i 2015 frem plan for helhetlig og konkret utvikling av
spesialisthelsetjenesten gjennom Meld. St.11. Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–
2019). Med bakgrunn i planen ble Helse Nord gitt følgende oppdrag i
oppdragsdokumentet for 2017:


Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til
den samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av
Nasjonal helse- og sykehusplan.



Som ledd i dette skal det etableres et prosjekt som skal utrede muligheten for
døgnkontinuerlig samisk språkkompetanse i AMK-sentraler, for eksempel ved hjelp
av teknologi, og mulighetene for samarbeid mellom landets AMK-sentraler for å
sørge for slik språkkompetanse.

For å svare ut oppdraget opprettet Helse Nord RHF et samarbeid med Sametinget.
Partene utarbeidet et felles prinsippdokument som dannet grunnlaget for videre arbeid
med utvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. I henhold til
prinsippdokumentet ble prosjektet «Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester
til den samiske befolkningen» opprettet. Mandatet for prosjektet ble utarbeidet av
prosjekteier i nært samarbeid med Sametinget.
Gjennom nasjonal helse- og sykehusplan med påfølgende oppdrag til Helse Nord RHF,
anerkjenner sentrale myndigheter at samiske pasienter har behov for en
spesialisthelsetjeneste som i større grad er tilpasset samisk språk, kultur og
samfunnsliv.

Mandat
Det skal utarbeides en strategisk og overordnet plan med tiltak som fremmer likeverdige
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen nasjonalt, innenfor de rammer og
prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan. Prosjektet skal være med på å
bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud, som er
tilrettelagt samiske pasienters språklige og kulturelle bakgrunn. Strategisk videreutvikling
av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen skal gjøres i samarbeid med øvrige
regionale helseforetak.
I prosjektet skal det utredes 6 konsepter i henhold til mandatet:
1. I samarbeid med samiske fagfolk og samiske brukere utrede/identifisere tjenestetilbud
som må tilrettelegges språklig og kulturelt, for at samiske pasienter skal få et forsvarlig
tilbud.
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2. Kompetansen om samisk språk og kultur blant fagfolk og beslutningstakere i
spesialisthelsetjenesten er generelt liten, spesielt i områder av landet der samer er en
liten del av befolkningen. Hvordan skal spesialisthelsetjenesten styrke kompetansen om
samisk språk og kultur nasjonalt?
3. Tolketjenesten, som er underlagt Finnmarkssykehuset HF, hvordan kan dette
videreutvikles til å bli et tilbud nasjonalt? Som ledd i dette må det også utredes
mulighet for døgnkontinuerlig samisk språkkompetanse i AMK-sentraler, for eksempel
ved hjelp av teknologi, og mulighetene for samarbeid mellom landets AMK-sentraler.
4. I dag er det begrenset tilgang på samisk helsepersonell også i spesialisthelsetjenesten.
Hvordan kan det organiseres og samordne slik at samiske fagfolk kan benyttes mest
mulig effektivt?
5. Modellen til SANKS, med en sterk base i et samisktalende miljø, kombinert med
desentraliserte tjenester og helsepersonell i områder med samisk befolkning, har vist
seg å fungere godt. I arbeidet med en strategisk videreutvikling av
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, må en også utrede og vurdere
omfanget av SANKS’ rolle som et nasjonalt kompetansesenter for å styrke tjenesten
nasjonalt. Dette må sees i sammenheng med utvikling av Sámi Dearvvašvuođa siida/
Samisk helsepark.
6. Hvordan skal spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen organiseres
nasjonalt i fremtiden?
Prosjektgruppen har ansvaret for:
1.
2.
3.
4.
5.

Utrede de nevnte konsepter i prosjektet i henhold til mandat.
Oppnå målsetningene for prosjektet i tråd med mandat.
Planlegge og sikre fremdrift i prosjektet.
Sikre kommunikasjon i prosjektet.
Utforme forslag til samlet sluttrapport.

Overordnet mål
Hovedmålet for dette arbeidet er å sikre den samiske befolkningen i Norge likeverdige
spesialisthelsetjenester. Likeverdige spesialisthelsetjenester forutsetter at
tjenestetilbudet er tilrettelagt pasientens språklige og kulturelle bakgrunn.
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Prosjektets organisering
Prosjekteier er Helse Nord RHF ved administrerende direktør. Det er opprettet en
styringsgruppe som er bredt sammensatt i henhold til prinsippdokument og mandat.
Styringsgruppen oppnevnte en prosjektgruppe som har utført utredningsarbeidet.
Styringsgruppe:
Geir Tollåli
Inger Marit Eira-Åhren
Mikkel Eskil Mikkelsen
Else Marie Isaksen
Astrid Eriksen
Siv Kvernmo
Gunn Heatta
Knut Even Lindsjørn
Sigrid Aas
Carina Mæland
Ann-Mari Jenssen
Sara Eira Gaup

Leder for styringsgruppen, Helse Nord RHF
Nestleder for styringsgruppen, Snåsa kommune
Sametinget
Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF
Senter for samisk helseforskning
Samisk legeforening
SANKS
Helse Sør-Øst RHF
Helse Midt RHF
Helse Vest RHF
Konserntillitsvalgt
Kommunesektorens organisasjon (KS)

Prosjektledelse og sekretariat:
Tone Amundsen
Helse Nord RHF (prosjektleder)
Unn Hamran
Helse Nord RHF (prosjektstøtte)
Kari Bøckmann
Helse Nord RHF (prosjektstøtte)
Prosjektgruppe:
Tone Amundsen
Leder for prosjektgruppen. Helse Nord RHF
Brita Næss
Helse Vest RHF
Camilla Holt Hasle
Helse Sør-Øst RHF (Oslo universitetssykehus)
Sara Bransfjell
Helse Midt RHF (Røros kommune)
Ánne Lájla Westerfjell Kalstad Helse Nord RHF (Røros kommune)
Bodil Blix
Senter for omsorgsforskning nord, UiT Norges arktiske
universitet
Grethe Dunfjeld
Brukerrepresentant
Arnhild Somby
Sametinget (Sámi klinihkka)
Kristine Grønmo
Sametinget (Karasjok kommune)
Knut Johnsen
Sametinget (Sámi klinihkka)
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Gjennomføring av prosjektets arbeid
Prosjektgruppen har hatt 14 møter, hvorav 5 av disse har vært på video. Første møtet i
prosjektgruppen ble avholdt 13. desember 2018 og avsluttende møte ble gjennomført 3.
februar 2020. Prosjektgruppen har utført sitt arbeid i henhold til mandat. I tillegg til
utredningsarbeidet har medlemmer av prosjektgruppen bidratt med tekst, avklart
problemstillinger underveis, innhentet relevant informasjon og forskning.
Brukermedvirkning
Brukermedvirkning har vært sentralt i prosjektet. Det har vært én brukerrepresentant i
prosjektgruppen og én i styringsgruppen.
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Helse- og levekår i den samiske befolkningen – hva vet vi i
dag?
Innledning
En strategi for videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen
må ta utgangspunkt i hvilken kunnskap vi har om denne befolkningsgruppen.
Kunnskapsgrunnlaget om helse og levekår i den samiske befolkningen er imidlertid
begrenset. Det er flere grunner til dette. For det første har omfanget av forskningen vært
begrenset. For det andre har noen av undersøkelsene fra samiske bosetningsområder
vært utført over for små geografiske områder og på relativt begrensede temaer. For det
tredje kan det være vanskelig å rekruttere samiske respondenter til forskning og det er
utfordrende å forske på en befolkning med spredt bosetningsmønster. Den samiske
befolkningen er en heterogen gruppe på lik linje med andre etniske grupper. For det
fjerde er det relativt få forskere som har samisk kulturkompetanse. En femte forklaring
på mangelfull forskning kan være manglende fokus på og finansiering av denne
forskningen. En siste utfordring som er beskrevet er at samisk etnisitet og
enkeltindivider ikke kan registreres i nasjonale registre. Dette medfører at man ikke kan
gjøre registerstudier på samers helse. Oppsummert kan vi konkludere med at det trengs
mer og bedre forskning for å kunne si noe sikkert om helsetilstanden, utfordringer og
tjenesteforbruk i den samiske befolkningen som helhet.
Men noe forskning og registerdata finnes. Det har de siste årene vært satset systematisk
på å fasilitere økt forskningsaktivitet med mål om å få pålitelig kunnskap om den
samiske befolkningen, noe som har medført en stor økning i antall studier på samisk
helse og helsetjenester.
I denne innledningen vil prosjektgruppen først beskrive tall fra Statistisk sentralbyrå
(SSB). Deretter presenteres utviklingen av samisk helseforskning. Til slutt presenteres
Kvernmos beskrivelse av fire hovedutfordringer som må tas høyde for å sikre god
kvalitet i spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen (2014).
I rapporten fra SSB, «Samiske tall forteller 12» (2019), framkommer det at samiske
bosetningsmønstre er i endring. De samiske områdene er i denne rapporten definert
som virkeområder for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet (STN-området).
Rapporten viser at STN-området hadde stabile befolkningstall fra 2011 til 2017. I 2017
var det en betydelig tilbakegang som i 2018 ble ytterlige forsterket. Tilbakegangen
skyldes et fødselsunderskudd og at flere flytter ut enn inn av STN-området.
Som et resultat av manglende forskningsbasert kunnskap om samers helsesituasjon og
utbredelse av sykdommer, ble Senter for samisk helseforskning (SSHF) etablert i 2001
ved Institutt for samfunnsmedisin UiT, Norges arktiske universitet. Målsettingen ved
oppstart var at senteret skulle utføre tverrfaglig forskning på helse og levekår i den
flerkulturelle befolkningen i nord, med særskilt fokus på den samiske befolkningen.
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Hovedmålet var å avdekke om det er en forskjell på helse mellom den samiske og den
ikke-samiske befolkningen. Med dette som utgangspunkt ble det gjennomført helse- og
levekårsundersøkelser i områder med samisk og norsk bosetting: SAMINOR
(www.saminor.no) og Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge (UHNN)
(https://de.uit.no/forskning/forskningsgrupper/sub?p_document_id=340946&sub_id=
491829). Dette har resultert i svært viktig datainnsamling, forskning og formidling over
flere år som er med på å danne grunnlaget for anbefalingene vi gir i denne strategien.
Det har vært gjennomført to SAMINOR-undersøkelser: SAMINOR 1 (2003–2004) og
SAMINOR 2 (2012–2014) med epidemiologisk forskning som inkluderte spørreskjemaer
og innsamling av antropometriske og biologisk data. SAMINOR 1 og 2 ble gjort i et
begrenset utvalg av kommuner med flere-etnisk befolkning, og har gitt oss noe
informasjon om utbredelse av sykdommer, levekår og utfordringer knyttet til livsstil og
«levd liv». Utvalget av kommuner i SAMINOR 1 og 2 (gjelder både del 1 og 2 av
SAMINOR 2) er ikke helt identisk, spesielt i klinisk del av SAMINOR 2, var det inkludert
få kommuner (totalt 10). Derfor er det ikke mulig å generalisere resultatene i de
tidligere SAMINOR-undersøkelsene til hele befolkningen i Nord- og Midt-Norge.
Hovedfunn i disse undersøkelsene vil presenteres i dette kapittelet.
Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge (UHNN) inkluderte ca. 4800 samiske og
ikke-samiske 10.-klassinger fra alle ungdomsskolene i Nord-Norge i 2003-2005
(svarprosent: 83%). Tema for undersøkelsen omfattet psykisk og fysisk helse,
utdanningsønsker, levekår, kulturelle og etniske forhold, utvikling, osv. Dataene fra 10.
klasse ble senere koblet til registerdata fra Norsk pasientregister, trygderegisteret (FDtrygd) og Norsk utdanningsregister (NUDB). Noen hovedfunn presenteres i kapittel.
2.3.1.
Ifølge Kvernmo (2014) er det fire hovedutfordringer for å sikre god kvalitet i
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen:






Spredt samisk bosetting og endret bosettingsmønster med økt tilflytting til
byene medfører lang avstand til behandlingstilbudene ved samiske
spesialisthelsetjenester i indre Finnmark
Ulik kompetanse i samisk språk og kultur både i primærhelsetjenesten og i
spesialisthelsetjenesten, spesielt utenfor de samiske kjerneområdene
Mangel på samisktalende helsepersonell, spesielt i områder utenfor det
samiske kjerneområdet
Manglende forskning om normal utvikling, sykdomsbildet hos barn og
unge, bruk av helsetjenester og behov for tilrettelagte tjenester i den
samiske befolkningen
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For å påvise mangfoldet og få bedre representativitet må framtidig forskning omfatte
større geografiske områder. Senter for samisk helseforskning påpeker at det er
mangelfull helsetjenesteforskning, særlig på samiske pasienters bruk av helsetjenester,
brukertilfredshet og opplevd kvalitet på tjenestene. En særlig utfordring forskningen har
påvist så langt, er at samiskspråklige innbyggere er mindre fornøyd med
helsetjenestetilbudet enn resten av befolkningen (Nystad, Melhus, og Lund 2006). Vi
trenger mer forskning for å forstå disse utfordringene og dermed kunne tilrettelegge
helsetjenestene bedre for den samiske befolkningen, både språklig og kulturelt.

Brukerperspektivet

Brukerrepresentant Inga Karlsen og administrerende direktør Paul Martin Strand i
Nordlandssykehuset. Karlsen har bidratt sterkt til å fremme samiske pasienters rettigheter
og fikk Helse Nords brukerpris i 2019.

«Når det gjelder helsetilbudet til den samiske befolkningen, handler det ikke om
likestilling, men likeverd.»
Inga Karlsen, 2019

Alle pasienter som kommer i kontakt med helsetjenestene skal ha mulighet til å være
aktive deltakere i egen behandling (Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019). Det
innebærer at forholdene må legges til rette for at pasientene får bruke sin erfaring, sine
ressurser, sin kulturbakgrunn og sin kompetanse når de skal foreta valg som omhandler
egen helse.

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.

Side 28 av 226

Å formidle egen forståelse av situasjonen, stille krav og gi uttrykk for egne ønsker med
hensyn til utredning, behandling og oppfølging er sentralt i det som beskrives som
pasientens helsetjeneste (Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019). Samene som
befolkningsgruppe har vært utsatt for en fornorskningsprosess med assimilering,
underrapportering av helseproblemer, mangel på respekt og diskriminering fra det
norske storsamfunnet. Ut fra et brukerperspektiv kan mange samiske pasienter være
redde for å bli utsatt for ydmykende holdninger, for å bli avvist eller overhørt når de
formidler hva som er betydningsfullt og verdifullt for dem. Deres individuelle og
kollektive historie kan gjøre det vansklig å stille krav. Samiske pasienter kan også
oppleve seg hjelpeløse både fordi de selv ikke helt forstår hjelperen og/eller opplever at
hjelperen ikke forstår deres situasjon. For samiske pasienter som i tillegg har sansetap
eller kognitive funksjonsnedsettelser er det enda vanskeligere å få til gode møter med
helsetjenesten. Sansetap kan blant annet medføre begrensninger sosialt liv og føre til
passitivitet, ensomhet og sosial isolasjon, som igjen kan påvirke selvbilde, identitet og
selvrespekt (Solheim, 2011).
Det norske hjelpeapparatet har i liten grad greid å fange opp at samer har behov for å bli
møtt ut fra sin kulturbakgrunn. En undersøkelse (Dunfjeld, 2006) viste at norske helseog sosialarbeidere ofte velger en likhetsstrategi for å unngå å måtte forholde seg til
pasienten/brukerens kultur. Det at de fleste samer kan og snakker godt norsk og lever i
det norske storsamfunnet, forsterker sannsynligvis også usynliggjøringen av samisk
eksistens. Det er videre beskrevet at noen samiske pasienter bruker en likhetsstrategi og
lar være å formidle at de har samisk bakgrunn fordi de er utrygg på hvordan de vil bli
møtt (Dunfjeld & Møllersen, 2010).
Norsk helsevesen kan fungere godt nok når samiske pasienter har helseproblemer som
ikke innebærer at de må blottstille samisk tenkemåte, verdigrunnlag eller livsform. Ved
enkle og avgrensede problemstillinger kan de skjule sin identitet og livsverden, ta imot
råd og hjelp og selv foreta nødvendige justeriger i eget liv, uavhengig av helsetjenesten.
Ved mer langvarige eller omfattende tilstander som berører hele livet, medfører det som
regel større utfordringer å ta imot hjelp som ikke hensyntar samisk språk og kultur. Ved
mangelfull kompetanse om samisk språk, kultur og historiske traumer risikerer
helsepersonell å tilby råd og hjelp som vanskelig lar seg gjennomføre på grunn av
samisk livsform. I verste fall kan manglende trygghet, språkbarriere og gjensidig
forståelse medføre at helsepersonell ikke får innhentet nødvendig informasjon om
pasientens helsetilstand.
Oppsummert kan vi konkludere med at det er mye uvitenhet innad i det norske
hjelpeapparatet om samer og deres individuelle og kollektive behov for tilpasninger i
helsehjelpen. Dette kan skyldes mangel på kunnskap om samisk språk og kultur, men
også mangelfull kunnskap om hvordan helsetilbudet kan tilrettelegges slik at det blir
tilstrekkelig trygt for den samiske pasienten å formidle sine behov og ønsker. Like
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tjenester har blitt sett som likeverdige tjenester, men ut fra et brukerperspektiv kan ikke
tjenestene defineres som likeverdige dersom helsepersonell ikke tar hensyn til hvordan
kultur, historie og språk påvirker kommunikasjon og samhandling.

Psykisk helse
Barn og unge voksne
Det foreligger lite forskning om samiske barns helse, men to store studier om samisk
ungdoms helse er gjennomført. De eksisterende studiene viser små forskjeller, om noen
mellom samiske og ikke-samiske barn og unges psykiske og fysiske helse. Imidlertid
finner man viktige forskjeller innad i den samiske gruppen, blant annet med hensyn til
kjønn og geografiske områder.
Psykiske problemer hos samisk ungdom er knyttet både til generelle og kulturelle
faktorer. Samiske jenter og ungdom som bor i samisk marginaliserte områder
rapporterer flest problemer. Det viser seg at sterk etnisk identitet kan virke negativt inn
på psykisk helse, noe som kan forklares med at samisk ungdom med sterk etnisk
identitet også i større grad eksponerer seg for etnisk diskriminering (Kvernmo, 2014).
Samisk ungdom rapporterer videre om mer opplevd mobbing og diskriminering enn
ikke-samisk ungdom (Bals, Turi, Skre, & Kvernmo, 2010). Negative effekter av opplevd
diskriminering er blant annet opplevelsen av usynliggjøring, utenforskap og
marginalisering, ensomhet, annerledeshet, skam og mindreverdighetsfølelse (Eliassen,
Braaten, Melhus, Hansen, & Broderstad, 2012). Assimilasjon og kulturell segregering har
også en negativ effekt på psykisk helse. Samtidig vet vi at samisk språkkompetanse og
deltakelse i kulturelle aktiviteter beskytter mot angst og depresjon (Bals et al., 2010;
Bals, Turi, Skre, & Kvernmo, 2011; Siv Kvernmo & Heyerdahl, 2003).
Dårlig psykisk helse og selvmord blant urfolk handler ofte om komplekse
årsakssammenhenger. En fellesnevner som trekkes frem er forhold knyttet til det å være
urfolk, fremtiden som urfolk og usikkerhet omkring muligheten til å leve på tradisjonelt
vis med tradisjonelle urfolksnæringer som reindrift. Reindriftssamer rapporterer om
store helsemessige, økonomiske og samfunnsmessige belastninger på grunn av
næringskonflikter, rettighetskamper knyttet til næringsgrunnlag og kamp om
beiteområder. Press mot levesett oppleves for mange som sterkt belastende, og mange
unge mister troen på fremtiden. (Møllersen, Stordahl, Tørres, & Eira-Åhrèn, 2016, Stoor,
2016).
Beskyttelsesfaktorer – psykisk helse
- oppvekst i støttende familienettverk
- oppvekst i samiske majoritetsområder
- læstadiansk tilhørighet som
beskyttende faktor for alkoholbruk
- gode sosiale nettverk

Risikofaktorer – psykisk helse
- oppvekst i minoritetsposisjon
- marginalisering
- assimilering og kulturell isolasjon
- diskriminering
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-

etnisk identitetsutforskning
positive holdninger til integrering og
gode mestringsevner
positivt selvbilde
kompetanse om samisk språk og
kultur deltakelse i kulturelle
aktiviteter

-

læstadiansk tilhørighet knyttet til
opplevde seksuelle overgrep
vold
familiekonflikter

Tabellen er en sammenfatning av følgende forskning:
Bals et al. 2010; Bals, Turi, Skre, et al., 2011; Bals, Turi, Vittersø, Skre, & Kvernmo, 2011;
S Kvernmo & Heyerdahl, 1998; Siv Kvernmo & Heyerdahl, 2004; Spein, Sexton, &
Kvernmo, 2007; Eriksen, 2015, 2017.
Vold og overgrep
Verdens helseorganisasjon har anerkjent vold og seksuelle overgrep som et globalt
folkehelseproblem som kan ha stor innvirkning på helse og livskvalitet (Mikton,
Butchart, Dahlberg, & Krug, 2016). Norske omfangsundersøkelser viser at også i Norge
er vold og seksuelle overgrep et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem som rammer
en betydelig del av befolkningen (Thoresen & Hjemdal, 2014). Å bekjempe vold er derfor
en viktig samfunnsoppgave.
Norske omfangsundersøkelser om vold og overgrep skiller ikke mellom ulike
befolkningsgrupper. Det eksisterer derfor store kunnskapsmangler om denne
problematikken blant samer i Norge. Samtidig viser internasjonal forskning at denne
problematikken kan være ekstra utbredt i urfolksbefolkninger. Urbefolkninger i
Grønland, USA og Canada rapporterer høyere forekomst av vold og seksuelle overgrep
sammenlignet med majoritetsbefolkningen (Brzozowski Jodi-Anne, 2006; Curtis, Larsen,
Helweg-Larsen, & Bjerregaard, 2002; Pedersen, 2013). Det finnes kun én
populasjonsundersøkelse om forekomsten av vold og overgrep i den voksne samiske
befolkningen i Norge (Eriksen, Hansen, Javo, & Schei, 2015). Forskningen som
presenteres er basert på en artikkel av Eriksen et al., 2015, og doktorgradsavhandlingen
«Breaking the silence» Interpersonal violence and health among Sami and non-Sami - a
population-based study in Mid- and Northern Norway» (Eriksen, 2017). Datagrunnlaget
er hentet fra helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetning,
SAMINOR 2. Funnene viser at vold og seksuelle overgrep er et betydelig
samfunnsproblem også blant samer i Norge. De samiske respondentene rapporterte
høyere forekomst av alle typer vold, unntatt seksuelle overgrep blant menn, der det ikke
var etniske forskjeller (Eriksen, 2017). Videre viste undersøkelsen at det er en betydelig
sammenheng mellom rapportert vold i barndom og psykiske helseplager som voksen,
både blant samer og ikke-samer i Norge. De som rapporterte om vold og overgrep i
barndom hadde over tre ganger så høy risiko for psykiske helseplager sammenlignet
med de som ikke har vært utsatt for vold. Det var også en sterk sammenheng mellom
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vold i barndom og kroniske smerter som voksen. Resultatene var vagere for samiske
menn (Eriksen, 2017).
Eriksen konkluderte i sitt arbeid med at sosioøkonomiske og demografiske faktorer bare
delvis kan forklare etniske forskjeller i forekomsten av vold og overgrep. Det er derfor
ukjente faktorer som bidrar til etnisk ulikhet i forekomsten av vold og overgrep blant
samer og ikke-samer i Norge (Eriksen, 2017).
Selvmord
Det er generelt høye selvmordsrater i arktiske strøk sammenlignet med den øvrige
befolkningen. I den samiske befolkningen finnes det ikke nyere tall om selvmord. En
registerbasert studie viste at samer i Nord-Norge i tidsperioden 1970–1998 hadde en
høyere dødelighet i selvmord sammenlignet med øvrig befolkningen. Den estimerte
selvmordsraten var særlig høy (53/100 000) blant unge samiske gutter/menn (15–24
år) (Silviken et al, 2006) og kan skyldes et cluster av selvmord i de samiske
kjerneområdene på 80-tallet. Høye selvmordsrater blant unge menn er et felles mønster
over store deler av det arktiske området.
Når det gjelder selvmordsforsøk er bildet noe annerledes. En studie fra midten av 1990tallet fant at samisk ungdom ikke hadde høyere forekomst av selvmordsforsøk enn øvrig
nordnorsk ungdom, mens samiske 10.-klassinger rapporterer om flere selvmordsforsøk
enn ikke-samisk ungdom (Reigstad & Kvernmo, 2017; Silviken & Kvernmo, 2007).
Opplevde selvmord i nære relasjoner synes å være en av de risikofaktorene som skiller
samisk og ikke-samisk ungdom og som også er relatert til selvmordsatferd.
Det kliniske inntrykket fra SANKS i dag, samt forskning fra svensk side, er at
selvmordstanker og -forsøk er utbredt i den samiske befolkningen, og da særlig blant
ungdom og unge voksne. UNGT-undersøkelsen fra 2003-2005 viste at selv om
selvmordsatferd og selvskading forekommer hyppig i ungdomstiden, så er det kun en
liten andel som har psykiske problemer i ung voksen alder (Eckhoff, Sørvold & Kvernmo,
2019).
Selvmordsproblematikken er et folkehelseproblem i det samiske samfunnet, og det
finnes som følge av dette mange etterlatte ved selvmord. Denne gruppen er i stor grad
usynlig både i Sápmi og i arktiske områder generelt. Vi vet i dag for lite om hvordan
etterlatte har det etter tapet.
SANKS er ansvarlig for forskningsprosjektet «Stories about life and death – Exploring
the bereaved person’s narratives as a way to understand suicide among young Sámi
men». Prosjektet har som formål å forstå hvorfor unge samiske menn dør av selvmord.
Utover de enkeltstående prosjektene i regi av SANKS, finnes det ikke noe overordnet
plan for selvmordsforebygging blant samer i Norge eller i Sápmi som hele. De nasjonale
handlingsplanene mot selvmord og selvskading har ikke rettet særskilt oppmerksomhet
mot den samiske befolkningen. Behovet for en grenseoverskridende
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selvmordsforebyggende plan i Sápmi har derfor vært etterlyst (Silviken, 2011). Dette
var noe av bakgrunnen for at SANKS i samarbeid med Samerådet tok initiativ til å
utarbeide «Plan for selvmordsforebygging blant samer i Norge, Sverige og Finland»
(Stoor, 2016). Planen er ferdigstilt.
Et bedre kunnskapsgrunnlag er nødvendig både for å gi et likeverdig behandlingstilbud
og oppfølging av selvmordstruede og etterlatte samt for å utvikle kulturtilpassede
forebyggende tiltak som kan bidra til å redusere selvmordsproblematikk i Sápmi.

Somatikk
En oversiktsartikkel publisert i The Lancet i 2016 viser at urfolk globalt har dårligere
somatisk helse enn majoritetsbefolkningen
(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)003457/fulltext).
Urfolk scorer dårligere på spedbarnsdødelighet, mødredødelighet, barnefedme,
overvekt hos voksne, utdannelsesnivå og økonomisk status. Studien viste at STNområdene i Norge hadde en høyere spedbarnsdødelighet og lavere forventet levealder
enn andre områder.
Andre undersøkelser har sett på spesifikke sykdommer. En studie viser at det er færre
tilfeller og lavere dødelighet av kreft blant samer enn den øvrige befolkningen i Norge,
Sverige, Finland og Russland (Haldorsen & Tynes, 2007). Studien konkluderer med at en
tradisjonell samisk livsstil er sunn og beskytter mot kreft.
Muskel- og skjelettplager blant mannlige reindriftsamer er imidlertid høyere enn blant
andre kroppsarbeidere. Denne tendensen har vært økende over tid. Også risikoen for
alvorlige arbeidsulykker er svært høy (Daerga, 2017). Arbeidet er styrt av reinens behov
gjennom den arktiske årssyklusen, og det er få tilgjengelige hjelpemidler når arbeidet
utføres under forflytning over store og avsidesliggende områder. Risikoen for fysiske
belastninger og skader er høyest hos dem som jobber heltid i reinflokken. (Møllersen,
Stordahl, Tørres & Eira-Åhren, 2016).
Også SAMINOR-undersøkelsen har undersøkt somatisk helsetilstand i den samiske
befolkningen. Oppsummert viser forskning en høy frekvens av fedme og overvekt
generelt i den flerkulturelle befolkningen (Tove Nystad, Melhus, Brustad, & Lund, 2010)
og symptomer på hjertekramper rapporteres oftere blant mennesker med samisk
bakgrunn enn i øvrig befolkning (Eliassen, Graff-Iversen, Melhus, Løchen, & Broderstad,
2014). En høyere andel av samiske menn rapporterte også om bryst- og magesmerter
sammenlignet med ikke-samiske menn, og en høyere andel samiske kvinner rapporterte
om mage- og underlivssmerter sammenlignet med ikke-samiske kvinner (Eriksen, et al.
2016). Det er en høyere andel med type 2 diabetes blant den flere-etniske befolkningen
generelt. Den samiske befolkningen i Troms og Nordland har høyest andel men det er et
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betydelig heterogent klinisk bilde rundt utbredelse av type 2 diabetes (Naseribafrouei,
Eliassen, Melhus, Svartberg, & Broderstad, 2018; Naseribafrouei, Eliassen, Melhus,
Svartberg, & Broderstad, 2019). Ved sammenligning av resultatene fra SAMINOR 1 og
SAMINOR 2 framkommer det at daglig røyking er halvert i den samiske befolkningen
(Broderstad, Hansen, Melhus, & Broderstad, 2019). Studien viser også mindre grad av
jernmangel i den samiske befolkningen (Broderstad, Melhus, Brustad, & Lund, 2011).

Geriatri
For de fleste innebærer det å bli eldre mange endringer fysisk, psykisk og kognitivt. I
denne delen av rapporten har prosjektgruppen valgt å rette oppmerksomheten mot
samiske pasienter som rammes av demens, da dette er en spesielt sårbar gruppe.
Tilbudet til denne gruppen krever tilpasninger.
Helsetjenestene opplever at tospråklige personer med demens går tilbake til sitt
opprinnelige språk etter hvert som sykdommen utvikles (Plan for helsetjenester for
eldre, Helse Nord 2019–2025).
Vi vet at god kommunikasjon er en forutsetning for å utrede og diagnostisere demens.
Helsepersonell må derfor være oppmerksom på behov for tolketjenester.
Videre bør det velges kognitive tester tilpasset pasientgruppen. Utredningsverktøy som
ikke er språklig og kulturelt tilpasset, kan føre til over og/eller underdiagnostisering av
demens hos samiske pasienter og kan føre til at den videre oppfølgingen blir mangelfull.
Norsk revidert Mini Mental Status Evaluering (MMSE-NR3) er en standardisert test som
brukes i utredning og forløpskontroll ved demens og andre hjernesykdommer som
påvirker kognitiv funksjon. Som en del av «Demensplan 2020» er MMSE-NR3 tilpasset
nordsamisk. Oversettelse til sør- og lulesamisk er ønskelig. Helsepersonell må ha
kunnskap om at testen finnes og gis tilstrekkelig opplæring i bruk.
Utredning og diagnostisering foregår imidlertid ikke utelukkende ved hjelp av tester. En
demensutredning skal baseres på en grundig anamnese. For at utredningen skal gi et
godt grunnlag for å stille riktig diagnose, er det avgjørende at personen som utredes,
samt dennes pårørende, får bruke det språket de foretrekker, og at helse- og
omsorgspersonell bruker kvalifisert tolk dersom de ikke behersker språket.
Helsepersonells kjennskap til lokal kultur kan være av stor betydning for å forstå og
vurdere hvordan personen fungerer i dagliglivet. Prosjektgruppen anbefaler på
bakgrunn av dette et nært samarbeid mellom kompetansemiljø for demensutredning i
spesialisthelsetjenesten, den lokale kommunale helsetjenesten og pårørende.
Selv om oppfølging av personer med demens skal foregå i primærhelsetjenesten,
anbefaler Nasjonal faglig retningslinje om demens at personer med samisk bakgrunn
med mistanke om demens utredes i spesialisthelsetjenesten «når språk, utdanningsnivå
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og/eller kultur er en barriere for utredningen i primærhelsetjenesten»
(Helsedirektoratet, 2017).
I dag har ikke kommuner og sykehus et geriatrisk spesialisttjenestetilbud til en eldre
samisk befolkning som er tilpasset deres språk og kultur. For pasienter som har samisk
som morsmål, kan bruk av eget språk være en forutsetning for å oppleve
helsetjenestetilbudet som godt nok. Møte med helsepersonell som ikke behersker
samisk språk kan blant annet medføre fare for feil diagnostisering og feil behandling.

Akuttmedisin og AMK
Oppgavene som utføres i dagens AMK-sentraler har bakgrunn i «Forskrift om medisinsk
nødmeldetjeneste (kommunikasjonsberedskap i helsetjenesten)».
I henhold til forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste, ble AMK-sentralene etablert med
følgende formål:
«Helsetjenestens kommunikasjonsberedskap skal sikre befolkningen direkte kontakt med
medisinsk fagkyndighet, samt løpende kontakt mellom sykehus og helsetjeneste i oppdrag
utenfor sykehus. Videre skal helsetjenestens kommunikasjonsberedskap være et redskap
når en situasjon krever koordinering mellom ulike helseregioner.»
I dag er det ingen system i landets AMK-sentraler som sikrer at samisk
språkkompetanse er tilgjengelig. Dette kan være en utfordring i akutte situasjoner da
det kan oppstå misforståelser og kommunikasjonssvikt på grunn av mangel på
kunnskap om og forståelse av samisk språk. Det er derfor viktig å finne gode løsninger
som sikrer tilgang til døgnkontinuerlig samisk språkkompetanse i landets AMKsentraler.
Selv om at det ikke er et formelt system i landets AMK-sentraler som sikrer at samisk
språkkompetanse er tilgjengelig, har AMK-sentralen for Finnmark tilgang på noen
samisktalende ansatte som kan kontaktes ved behov. Dette fungerer i praksis ofte slik at
AMK-sentralen kobler over samtalen til samisktalende personell ved
ambulansetjenesten i Midt-Finnmark. I ambulansetjenesten i Karasjok og Kautokeino er
det et mål om at det til enhver tid alltid skal være en samisktalende ansatt på vakt. I
utlysningstekster for ambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset står det at det er en
fordel med kunnskap om samisk språk og kultur. Finnmarkssykehuset gir også
samisktalende ambulansepersonell funksjonstillegg i lønn for sin samiske
språkkunnskap.1 Dette er tiltak som kan videreutvikles og settes i et formelt system med
mål om sikre bedre tilgjengelighet av samisk språkkompetanse i helsetjenestene.

1

Kilde: Avdelingsleder for Midt – Finnmark ambulansetjeneste Are Nedrejord
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Et eksempel på teknologi som kan bidra til å sikre tilgjengelig samisk språkkompetanse i
alle landets AMK- sentraler er «Rørosprosjektet». «Rørosprosjektet» er et
samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, St. Olavs Hospital og Røros kommune og
er et nasjonalt pilotprosjekt. Målet med prosjektet er å videreutvikle samarbeidet
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og slik effektivisere bruken
av tilgjengelige ressurser. Den nye akuttbilen stasjonert på Røros i 2017 er godt utstyrt,
både med medisinsk utstyr og med nyutviklet velferdsteknologi. Akuttbilen har med seg
en robot-lege2 som kan være med inn til pasienten. Gjennom roboten kan pasienten og
ambulansepersonell ha toveis-kommunikasjon med lege som kan gjøre medisinskfaglige
vurderinger.3 Her kan en tenke seg at legen kan være en samisktalende lege som kan
bidra til å sikre språkkompetanse også i landets AMK-sentraler.

Robot-lege: Gjennom roboten som er lokalisert i akuttbilen, kan pasient og ambulansepersonell ha toveis
kommunikasjon med lege som kan gjøre medisinskfaglige vurderinger.
3 Kilde: https://roros.kommune.no/aktuelt/rorosprosjektet-akuttbil-lofter-helsetilbudet-pa-roros/
2
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Dagens spesialisthelsetjenester til den samiske
befolkningen
Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF har alle et
«sørge for» -ansvar for å følge opp regjeringens oppdrag innenfor
spesialisthelsetjenesten, inkludert tilbudet til samiske pasienter. Helse- og
omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF et overordnet ansvar for å videreutvikle
spesialisthelsetjenestetilbudet til samiske pasienter. Dette er begrunnet i at de fleste
samiske pasienter befinner seg i nedslagsfeltet til Helse Nord RHF.
I dette kapittelet vil dagens spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen i
Norge beskrives nærmere, inkludert samarbeidsavtaler og samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Helse Nord
For å ivareta ansvaret for å videreutvikle spesialisthelsetjenestetilbudet til samiske
pasienter på en best mulig måte, har Helse Nord RHF:







Inngått samarbeidsavtale med Sametinget
Inngått samarbeidsavtaler med de andre regionale helseforetakene
Sikret samisk representasjon i styrene til Finnmarkssykehuset,
Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset
Sikret samisk representasjon i det regionale brukerutvalget
Opprettet en rådgiverstilling for samiske helsetjenester
Utviklet og styrket spesialisthelsetjenester med fokus på samisk språk og kultur
gjennom Sámi klinihkka og Finnmarkssykehuset
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Finnmarkssykehuset
Styret i Finnmarkssykehuset vedtok i april 2019 å opprette en egen samisk klinikk.
Dette gjorde de for å tydeliggjøre sitt ansvar for samiske helsetjenester. Klinikken har
fått navnet Sámi Klinihkka.
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3.1.1.1 Sámi Klinihkka
«Vi ser at det ikke er nok å finne ut av hva som er viktig for pasienten, men også å forstå.
Behandlerne må kjenne pasientens språk og kulturelle bakgrunn for at helsetjenesten skal
kunne oppfattes som likeverdige. Jeg tror virkelig at Sámi klinihkka vil bidra til å bryte ned
barrierer.»
Helse- og omsorgsminister Bent Høie under åpningen av Sámi klinihkka, 2020

Sámi klinihkka er et resultat av at samiske fagfolk i over 30 år har jobbet med å etablere
og styrke samiske spesialisthelsetjenester. Sámi klinihkka ble formelt etablert gjennom
et enstemmig styrevedtak i Finnmarkssykehusets styre 29. april 2019. Dette er det
eneste spesialisthelsetilbudet som er spesielt tilrettelagt for samiske pasienter i dag.
Klinikken har integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse, og består av
SANKS, spesialistlegesenteret, FoU og samisk tolketjeneste. SANKS FoU og psykisk helseog rus har siden 2014 hatt nasjonal kompetansetjenestefunksjon.

Det har over lang tid vært påpekt et behov for å samle samiske fagfolk innen
spesialisthelsetjenesten i et større senter lokalisert i et samisk miljø. Helse Nord RHF og
Finnmarkssykehuset har i dag investert og utvidet bygningsmassen til dette formålet,
lokalisert til Karasjok. Dette bygget har tidligere blitt omtalt som Samisk helsepark og
ble formelt åpnet 28. januar 2020 med navnet Sámi klinihkka.
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En del av bygningsmassen i Sámi klinihkka, Karasjok.

SANKS, som er en del av Sámi klinihkka, Karasjok.
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Fra åpningen av Sámi klinihkka, helseminister Bent Høie, administrerende direktør Eva
Håheim Pedersen, klinikksjef Amund Peder Teigmo og avdelingsleder Ellen Inga Hætta.

Fra høyre: Helse- og omsorgsminister Bent Høie, sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen,
administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset Eva Håheim Pedersen og klinikksjef
Amund Peder Teigmo under åpningen av Sámi klinihkka.

«For meg personlig er det en glede å vite at vi nå har en klinikk hvor det er en selvfølge å
bli møtt med samisk språk og en forståelse av hvor vi kommer fra. Vi er mange som har
ventet lenge på dette, og til beslutningstakerne vil jeg si at det krever mot å tenke
annerledes rundt organiseringen av helsetjenestene.»
Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen under åpningen av Sámi klinihkka, 2020
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SANKS

Uteområdet ved SANKS, Karasjok.
Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) har som mål å
tilby likeverdige spesialisthelsetjenester innenfor psykisk helsevern og rus. SANKS tilbyr
utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helsevern, rus og
avhengighet og har en DPS-funksjon med opptaksområde Kautokeino, Karasjok,
Porsanger, Gamvik og Lebesby, samt Tana og Nesseby for barn og unge. I tillegg har
SANKS en nasjonal funksjon for alle samer i hele landet.
SANKS er organisert i seks kliniske enheter som er lokalisert i Karasjok. SANKS har også
en enhet for forskning og utvikling (FoU) som koordinerer og ivaretar den nasjonale
kompetansetjenestefunksjonen. SANKS som kompetansetjeneste skal bygge opp og
formidle kompetanse innen psykisk helsevern og rus, når det gjelder samiske pasienters
særskilte behov for kultursensitiv diagnostikk og et kulturelt tilrettelagt
behandlingstilbud.
SANKS har i tillegg et nasjonalt team med kontor i Oslo, Snåsa, Røros, Hamarøy og
Narvik som skal være med på å fremme et likeverdig og kulturelt tilpasset
behandlingstilbud for samer i hele landet. Teamet er en del av SANKS sitt polikliniske
tilbud, som gjør utredninger og behandling på spesialisthelsetjenestenivå. I tillegg
arbeider nasjonalt team aktivt med kompetansespredning. Her inngår formidling,
undervisning og veiledning til fagfolk og andre, spesielt innen tema kulturforståelse.
SANKS har et eget brukerråd som arbeider for at brukere har mulighet til å påvirke i
beslutninger som har betydning for tilbud og tjenester som gis av SANKS. Det er i tillegg
ansatt en Ofelaš/veiviser (erfaringskonsulent) som også er en del av SANKS’ lederteam.
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SANKS er tilgjengelig for befolkningen også utenfor Helse Nord sitt nedslagsfelt.
Erfaringen er likevel at spesialisthelsetilbudet innen rus og psykisk helse til den samiske
befolkningen utenfor Finnmark ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Den samiske befolkningen
bor spredt over store geografiske områder i landet, og det er betydelige kulturelle og
språklige forskjeller mellom de ulike samiske områdene.
Spesialistlegesenteret
Spesialistadoavtterguovddaš/Spesialistlegesenteret (SDG/SLS) ble etablert i februar
1987 med målsetning om å yte og utvikle spesialisthelsetjenestetilbud innen somatikk
til befolkningen i Finnmark, med særlig ansvar for den samiske befolkningen. All
behandling baserer seg på poliklinisk virksomhet eller dagbehandling.
Hovednedslagsfeltet for SDG/SLS er de samiske kjernekommunene i Finnmark: Nesseby,
Tana, Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Lebesby, men senteret tar imot pasienter fra
hele fylket. I dag har senteret følgende faste tilbud: hudspesialist, indremedisiner
(hjerte/tarm/mage) og høresentral med audiograf. Ambulerende spesialiteter er ørenese-hals, revmatolog, gynekolog, barnelege, lungelege og radiograf. Samisk språk og
kulturkompetanse er et viktig fundament i tilbudet.
Et tilbud til samiske geriatriske pasienter er under oppbygging. Målet er at samisk
geriatrisk team skal kunne tilby en tverrfaglig utredning for eldre samiske pasienter.
Teamet skal ha tett samarbeid med fastleger og det skal satses på ambulering til aktuelle
kommuner.
LMS-tilbud
Det er opprettet et læring- og mestringssenter (LMS) som skal ha et hovedansvar for å
sørge for at samiske perspektiver ivaretas i utvikling og gjennomføring av pasient- og
pårørendeopplæring.
Spesialisthelsetjenestens ansvar for pasient- og pårørendeopplæring er tillagt de
kliniske avdelingene. LMS-tilbudet i Sámi klinihkka vil utgjøre en ressurs for de kliniske
avdelingene i dette arbeidet, med helsepedagogikk som fagområde. Hovedaktiviteten
ved LMS-tilbudet i Sámi klinihkka er å utvikle, koordinere, arrangere og evaluere
gruppebaserte opplæringstilbud for pasienter og pårørende i et likeverdig samarbeid
mellom fagfolk og brukere.
Samisk tolketjeneste
Samisk tolketjeneste har tidligere vært et tilbud om tolk på nordsamisk for
Finnmarkssykehuset. Fra 2019 ble tilbudet gitt til hele Helse Nord. Samisk tolketjeneste
gir tilbud om tolking kl. 08.00–22.00 alle dager. En ansatt i 100 % stilling har
kontorplassering ved Finnmarkssykehuset Hammerfest, og seks fjerntolker arbeider i
turnus for å dekke ettermiddag, kveld og helg. Alle tolker har muligheter til å anvende
video. Tolketjenesten har fått godkjenning av personvernombudet til å utprøve tolking
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ved bruk av video. I dag finnes det i hovedsak tilbud på nordsamisk, og et svært
begrenset tilbud på lule- og sørsamisk. Dette er ikke tilfredsstillende.

Helse Midt-Norge
Helse Midt-Norge RHF har inngått en samarbeidsavtale med Helse Nord RHF. Avtalen
omhandler i tjenester utført av SANKS. Målgruppen er samiske pasienter med psykiske,
og/eller rusproblematikk, og deres pårørende. Avtalen omfatter
spesialisthelsetjenestetilbudet til barn, unge og voksne.
Helse Midt-Norge RHF har også inngått et samarbeid med Sørsamisk helsenettverk med
tanke på å etablere et samisk helseteam i sørsamisk område eid av Røros kommune og
St. Olavs Hospital HF.4
SANKS har utekontor på Røros og Snåsa tilgjengelig for innbyggere i Helse Midt-Norge.
Det er ikke krav om samisk brukerrepresentasjon i brukerutvalg og regionalt
brukerutvalg i Helse Midt.

Sørsamisk kofte

Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF har inngått en samarbeidsavtale med Helse Nord RHF. Avtalen
omhandler tjenester utført av SANKS. Målgruppen er samiske pasienter med psykiske,
og/eller rusproblematikk, og deres pårørende. Avtalen omfatter barn, unge og voksne.
SANKS har utekontor i Oslo som er tilgjengelig for deler av befolkningen i Helse Sør-Øst.

Sørsamisk helsenettverk: Er et nettverk av samiske fagfolk i sørsamisk område som arbeider for
likeverdige helsetjenester til den sørsamiske befolkningen i Norge og Sverige. De driver blant annet med
kunnskapsformidling om samisk helse til kommuner og helseforetak.
4
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Det er ikke krav om samisk brukerrepresentasjon i brukerutvalg og regionalt
brukerutvalg i Helse Sør- Øst.

Helse Vest
Helse Vest RHF har inngått en samarbeidsavtale med Helse Nord RHF. Avtalen
omhandler tjenester utført av SANKS. Målgruppen er samiske pasienter med psykiske,
og/eller rusproblematikk, og deres pårørende. Avtalen omfatter barn, unge og voksne.
En kartlegging i de fire helseforetakene i Helse Vest viser at det ikke finnes tiltak som er
særlig tilrettelagt for den samiske befolkningen i Helse Vest.
Det er ikke krav om samisk brukerrepresentasjon i brukerutvalg og regionalt
brukerutvalg i Helse Vest.

Reingjerde i Tjåehkere sijte reinbeitedistrikt – sørsamisk område januar 2020

Samarbeidsavtaler
Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og Sametinget
Helse Nord RHF og Sametinget har samarbeidet om spesialisthelsetjenester til den
samiske befolkningen i mange år. Dette samarbeidet ble formalisert gjennom en
samarbeidsavtale inngått 8. mars 2018. Formålet med avtalen er å fremme en utvikling

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.

Side 45 av 226

av spesialisthelsetjenesten som ivaretar den samiske befolkningens rett til likeverdige
helsetjenester, og som sikrer at tjenesten er tilrettelagt for samiske pasienters språklige
og kulturelle bakgrunn. I henhold til avtalen skal partene i felleskap og gjennom god
dialog søke å være i forkant av utfordringer og problemstillinger som omhandler
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, til det beste for det samiske folket,
Helse Nord RHF og Sametinget (samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og
Sametinget, 2018). Det bør vurderes å opprette en slik avtale også mellom Sametinget
og de andre regionale helseforetakene.

Sametingsbygget i Karasjok med det samiske flagget vaiende en flott vinterdag i nord.
Samarbeid mellom de regionale helseforetakene
I oppdragsdokumentet fra 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse
Midt RHF, Helse Sør-Øst RHF, og Helse Vest RHF var et av målene:


Helse X RHF har inngått avtale med Helse Nord RHF om behandlingstilbud til samiske
pasienter ved Samisk nasjonal kompetansetjeneste- psykisk helsevern og rus (SANKS)

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og de andre regionale
helseforetakene i landet.
Samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
SANKS har opprettet samarbeidsavtaler internt med kommuner i Finnmarkssykehuset
HF sitt nedslagsfelt. I tillegg har SANKS inngått samarbeidsavtaler med Hamarøy,
Steigen, Røros, Røyrvik og Snåsa kommune. Det foreligger i dag ingen andre

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.

Side 46 av 226

samarbeidsavtaler mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten som direkte
omhandler helse- og omsorgstjenester til samiske pasienter.
Samarbeid på tvers av landegrenser
Helse Nord RHF har gjennom Finnmarkssykehuset HF inngått en formell
samarbeidsavtale med Lapin sairaanhoitopiiri i 2007. Avtalen omhandler primært om
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i Finland som kan ha spesielle
behov og ønsker i forhold til kultur og språk.
Helse Nord RHF har også gjennom Finnmarkssykehuset inngått en formell
samarbeidsavtale med Region Jämtland Härjedalen i 2015.
Gjennom Health Across Borders er det formalisert et samarbeid mellom Helse Nord
RHF, Lapland hospital district, Lansi-Pohjan hospital district og Oulo hospital district
Finland og Region Norrbotten og Region Västerbotten i Sverige. Helse Nord RHF har
gjennom dette samarbeidet også tatt initiativ til en samarbeidsavtale med Region
Norrbotten og Region Västerbotten i Sverige. Denne avtalen skal omhandle tilbudet til
samiske pasienter som får et behandlingstilbud hos SANKS. Samarbeidsavtalen mellom
Helse Nord RHF gjennom Finnmarkssykehuset og Region Norrbotten, Region
Västerbotten og Region Dalarna i Sverige vil bli inngått innen kort tid.
Når det gjelder dagens tilbud om spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen,
viser denne oppsummeringen at tilbudet er begrenset både lokalt, regionalt og
nasjonalt.
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Strategier for fremtidige spesialisthelsetjenester til den
samiske befolkningen
Helsetjenestene til den samiske befolkningen må ta hensyn til samisk kultur, historie,
levesett og språk. Helsetjenestene må samtidig være oppmerksom på at samene er en
heterogen gruppe med ulike samiske språk, kultur, bosettingsområde og dermed ulike
behov. Det er derfor vanskelig å se for seg at én type tilpasning av helsetjenestene vil
være svaret på alle utfordringer for alle samiske befolkningsgrupper. Det er lovfestet i
pasient- og brukerrettighetsloven at alle pasienter har rett til et likeverdig tilbud, men
det vil være utfordrende, og sannsynligvis heller ikke riktig, å bygge opp nøyaktig det
samme tilbudet til alle samer i hele landet. I områder der det bor mange samer vil det
være naturlig å bygge ut et annet type tilbud enn i områder der få samer har sitt bosted.
Dette betyr at man bør ta utgangspunkt i de ulike regionene, og vurdere lokale behov og
muligheter.
Arbeidet med strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske
befolkningen» er et steg i riktig retning for å sikre likeverdige helsetjenester, men dette
alene er ikke nok. Styringsgruppen og prosjektgruppen har valgt å skissere tre
hovedstrategier for å videreutvikle spesialisthelsetjenestene til den samiske
befolkningen. Den første strategien er å vurdere hva som vil være den beste
overordnede organiseringer av samiske spesialisthelsetjenester i Norge.
Prosjektgruppen anbefaler at det utredes organisasjonsmodeller der ansvaret for
samiske helsetjenester har en sterkere autonomi enn hva tilfellet er i dag.
Prosjektgruppen viser til organisering av helsetjenester til andre urfolk basert på
urfolksverdier og selvstyre (f.eks. New Zealand og Alaska) og vurderer at en slik
organisering best vil ivareta Norges forpliktelser iht. ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25
«utforming og gjennomføring av helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget
ansvar og kontroll».
Prosjektgruppen peker på fire ulike modeller i kapittel 5.1 og anbefaler at modellene
utredes og vurderes faglig, økonomisk og juridisk.
Den andre strategien som foreslås er at det utarbeides en nasjonal handlingsplan for
samiske helse- og omsorgstjenester. Denne planen må omfatte det helthetlige
helsetilbudet til den samiske befolkningen både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Handlingsplanen bør vektlegge blant annet tiltak som sikrer gode pasientforløp, god
samhandling og kompetansedeling mellom ulike tjenestenivåer. Handlingsplanen bør
ses i sammenheng med utredningen av en overordnet organisering av
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.
Den tredje strategien som foreslås er en strategi for økt kompetanse og kvalitet i
spesialisthelsetjenesten. I denne strategien foreslås en rekke tiltak som vil kunne bidra
til betydelige forbedringer i spesialisthelsetjenestetilbudet. Flere av disse tiltakene kan
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realiseres relativt enkelt og innenfor en relativt kort tidsperiode. Eksempler på slike
tiltak er å sikre og utvikle kompetansen om samisk språk og kultur i
spesialisthelsetjenesten, styrke og videreutvikle Sámi klinihkka, opprette samiske
helseteam, opprette samiske fag- og brukernettverk og videreutvikle samisk
tolketjeneste til å bli et nasjonalt tilbud. Forslag til strategier og tiltak beskrives
nærmere i kapittel 5.

1.
2.
3.

Strategi for overordnet organisering av samiske
spesialisthelsetjenester.
Strategi for utarbeidelse av en nasjonal handlingsplan for samiske
helsetjenester som omfatter kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Strategi for økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten.
- Sikre og utvikle kompetanse om samisk språk og kultur i
spesialisthelsetjenesten
- Styrke og utvikle Sámi klinihkka og SANKS sin nasjonale
funksjon
- Utvikle samisk tolketjeneste til et nasjonalt tilbud på nordsør- og lulesamisk
- Opprette regionale og nasjonale samiske fag- og
brukernettverk
- Opprette samiske helseteam
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Forslag til tiltak for å forbedre spesialisthelsetjenesten til
den samiske befolkningen
Hvert enkelt RHF har ansvar for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske
befolkningen i sitt geografiske nedslagsfelt. Dagens spesialisthelsetjeneste til den
samiske befolkningen kan videreutvikles ved at helsetjenester til den samiske
befolkningen styrkes i hver region. Prosjektgruppen foreslår ulike tiltak for å utvikle en
bedre helsetjeneste til den samiske befolkningen. Se kapittel 5.1–5.7 som beskriver
forslag til tiltak for fremtidige spesialisthelse-tjenester til den samiske befolkningen.
Prosjektgruppen har valgt å presentere tre hovedstrategier samt skisser anbefalte tiltak
i henhold til valgte strategier i kapittel 4.

Utrede overordnet organisering av samiske
spesialisthelsetjenester – forslag til modeller

Lavvu.
Ett av oppdragene til prosjektgruppen var å utrede hvordan spesialisthelsetjenester til
den samiske befolkningen skal organiseres nasjonalt i fremtiden.
For å foreslå organisering av spesialisthelsetjenestene til den samisk befolkningen må
mange faktorer legges til grunn blant annet: geografi, pasientgrunnlag, helse- og levekår,
tilgang på fagkompetanse, økonomi og øvrige rammebetingelser.
Det har vært viktig for prosjektgruppen å foreslå modeller for organisering som sikrer
høy faglig kvalitet, høy brukertilfredshet, god tilgjengelighet for brukere og riktig
finansiering og i henhold til ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25 «utforming og
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gjennomføring av helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget ansvar og
kontroll».
Organiseringen må bidra til å forbedre tjenestene til den samiske befolkningen på en
best mulig måte med særlig fokus på de skisserte utfordringene i kapittel 2: Helse og
levekår i den samiske befolkningen - hva vet vi i dag? Det nasjonale ansvaret for å sikre
likeverdig tjenestetilbud til den samiske befolkningen i hele landet er udiskutabelt, og
organiseringen av spesialisthelsetjenestene må gjenspeile dette.
Prosjektgruppen foreslår fire ulike modeller som bør utredes nærmere:
Modell 1:

Nullmodellen – en videreutvikling av dagens organisering

Modell 2:

Sámi klinihkka HF – direkte underlagt Helse Nord RHF

Modell 3:

Felleseid helseforetak – Helse Sápmi HF

Modell 4:

Statsforetak – Helse Sápmi SF

Sámi klinihkka er sentral i alle disse modellene, da dette er et allerede eksisterende og
velfungerende spesialisthelsetjenestetilbud til samisk befolkning med en unik kunnskap
om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Prosjektgruppen er innforstått med at i modell
2, 3, og 4 vil det ta lang tid å bygge opp tilstrekkelig strukturer og kapasitet som
underbygger et nytt helseforetak, men mener allikevel at det på lengre sikt må være et
hovedmål å utvikle riktig organiseringsmodell for å ivareta likeverdige helsetjenester til
den samiske befolkningen.
Modell 1: Nullmodell – en videreutvikling av dagens organisering
Modell 1 forutsetter at spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen dekkes i
stor grad i det ordinære tjenestetilbudet. Det er kun Sámi klinihkka i
spesialisthelsetjenesten som er dedikert til den samiske pasienten. Sámi klinihkka har i
dag et særskilt ansvar, god kompetanse og kunnskap om samisk språk og kultur og er en
nyskapende klinikk der somatikk, tolketjeneste og psykisk helsevern og rus er integrert i
en klinikk direkte under Finnmarkssykehuset. Nullmodellen er en videreføring og
forbedring av dagens organisering med utgangspunkt i Sámi Klinihkka.
Organisering av nullmodellen:



Klinikksjefen i Sámi klinihkka sitter i ledergruppen til administrerende direktør i
Finnmarkssykehuset.
Sámi klinihkka har ikke et eget styre, men samisk befolkning er representert i
styrene til Finnmarssykehuset og Helse Nord RHF.
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Sámi klinihkka har selvstendig budsjettansvar.
Sámi klinihkka har gjennom Helse Nord RHF avtaler med de andre regionale
helseforetakene i landetfor å sikre at andre regioner også har tilgang til kompetanse,
kunnskap og i enkelte tilfeller direkte behandlingstjenester i Sámi Klinihkka.
Sámi klinihkka har avtaler med Sverige og Finnland og tar imot gjestepasienter.
Sámi klinihkka er en godkjent samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helse,
rus og avhengighet.

Dagens modell kan videreutvikles ved at helsetjenester til den samiske befolkningen
styrkes i hvert enkelt regionale helseforetak. Hvert enkelt RHF har ansvar for
likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i sitt geografiske
nedslagsfelt. Dette kan gjøres blant annet ved å sette inn tiltak som beskrevet i kapittel
5.3.
Modell 2: Sámi Klinihkka HF – direkte underlagt Helse Nord RHF
Modell 2 er en videreføring av dagens organisering der Sámi klinihkka organiseres som
eget helseforetak under Helse Nord.
Sámi klinihkka HF vil være et nyskapende HF der man får et autonomt
spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen og ha ansvar for drift av
virksomheten som nå ligger under Sámi klinihkka. Dette helseforetaket vil inneholde
somatikk, LMS-tilbud, psykisk helsevern, rus og avhengighet, nasjonal samisk
tolketjeneste og forskning. Sámi klinihkka HF vil videreutvikles til å bli et
kunnskapssenter for samiske spesialisthelsetjenester som kan bistå andre HF og RHF
med kompetanse og kunnskap om samisk språk og kultur.
Organisering av Sámi klinihkka HF
 Sámi klinihkka HF eies av, og får årlig oppdrag fra Helse Nord RHF.
 Sámi klinihkka HF lLedes og styres av en administrerende direktør.
 Sámi klinihkka HF har et eget styre med eieroppnevnte styremedlemmer, medlem
fra Sametinget og medlemmer valgt av ansatte.
 Sámi klinihkka HF får et årlig budsjett.
 Sámi klinihkka HF har et overordnet ansvar i å sørge for et likeverdige og kulturelt
tilpassede spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Ansvaret løses både
gjennom den eksisterende virksomheten under Sámi klinihkka og gjennom et
forpliktende samarbeid med helseforetak og kommuner.
 Helseforetaket vil ha i oppdrag å samle og spre kompetanse, herunder å utnytte
eksisterende kompetanse på en helhetlig og god måte.
 Sámi klinihkka HF skal bidra med ressurser til andre helseforetak i form av
kompetanse, kunnskap, ressursdeling og direkte behandlingstjenester der dette er
relevant.
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Sámi klinihkka har avtaler med Sverige og Finland, og tar imot gjestepasienter.

Modell 3: Felleseid helseforetak – Helse Sápmi HF
I modell 3 vil helsetjenesten spesielt rettet mot den samiske befolkningen være
organisert som et helseforetak eid av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse SørØst RHF og Helse Vest RHF i fellesskap.5 Prosjektgruppen har valgt å kalle denne
felleseide modellen for Helse Sápmi HF. Helse Sápmi kan bidra med ressurser til andre
helseforetak i form av kompetanse, kunnskap, ressursdeling og direkte
behandlingstjenester der det er relevant. Helse Sápmi kan også ha en rådgivende og
veiledende rolle ovenfor kommuner, helseforetak, HOD, Helsedirektoratet,
Kriminalomsorgen, Folkehelseinstituttet, Forskning- og utdanningssektoren og andre
statlige etater.

Organiseringen av Helse Sápmi HF:








Helse Sápmi HF får årlig oppdrag fra de 4 RHF-ene, som får oppdrag fra HOD
Eierandelen mellom de 4 RHF-ene kan variere. Det bør være en egen nøkkel for
finansiering som kan følge eierandelen, eller som kan styres etter bruk og uttak
Helse Sápmi ledes og styres av en administrerende direktør
Helse Sápmi har et eget styre med eieroppnevnte styremedlemmer, medlem fra
Sametinget og medlemmer valgt av ansatte. Helse Sápmi får et årlig budsjett.
Gis et overordnet ansvar i å sørge for et likeverdige og kulturelt tilpassede
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Ansvaret løses både gjennom
ansvar for og drift av eksisterende virksomheten i Sámi klinihkka og gjennom et
forpliktende samarbeid med helseforetak og kommuner.
Helse Sápmi har oppdrag om å samle og spre kompetanse, herunder å utnytte
eksisterende kompetanse på en helhetlig og god måte.

Modell 4: Statsforetak – Helse Sápmi SF
Modell 4 beskriver en organisering der helsetjenestene til den samiske befolkningen er
organisert som et statlig helseforetak direkte underlagt HOD og som kan fungere som et
styrende og rådgivende organ i helsespørsmål for både kommune- og
spesialisthelsetjenesten.6 Prosjektgruppen har valgt å kalle denne modellen for Helse
Sápmi SF.

5

Andre felleseide helseforetak er: Sykehusinnkjøp HF, Luftambulansetjenesten HF, Pasientreiser HF,
Helseforetakenes driftsorganisasjon for nødnett HF og Sykehusbygg HF.
6 Andre eksempler på statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet er Norsk Helsenett SF.
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Organisering av Helse Sápmi SF:
Helse Sápmi SF ivaretar punktene beskrevet i modell 1. Forskjellen mellom modell 3 og
4 er at modell 4 foreslås underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og dermed kan ha
et større ansvar også for kommunehelsetjenesten.
Prosjektgruppens vurdering av de ulike modellene
Modell 3 og 4 skiller seg fra hverandre ved at de er organisatorisk på forskjellige nivå.
Modell 3 er et HF eid av alle landets regionale helseforetak, mens modell 4 er et
statsforetak. Et statsforetak vil kunne gi føringer og normeringer gjeldende for alle
helseforetak, og gir større grad av autonomi i forhold til de andre modellene.
Et helseforetak som Helse Sápmi SF eller HF anses som et sterkt alternativ når det
gjelder å sikre medbestemmelse og reell innflytelse. Dette fordi at det opprettes et
selvstendig foretak som rapporterer til eller får sine bestillinger direkte fra HOD eller de
regionale helseforetakene. Det å være underlagt alle de regionale helseforetakene kan
også være en svakhet med tanke på at det er mange eiere å forholde seg til, og det
oppstår et uhensiktsmessig mellomledd til HOD. Svak samisk representasjon i ledelse og
beslutningsorganer kan føre til at det samiske aspektet ikke kommer fram når
utredninger skal foretas og beslutninger fattes. Med en organisering som modell 3 og 4
vil det samiske perspektivet i beslutningsorganer automatisk bli styrket.
Det vil ta lang tid å bygge opp tilstrekkelig strukturer og kapasitet som underbygger et
velfungerende nytt helseforetak som Helse Sápmi SF eller HF. Politiske føringer,
økonomi, juridiske hensyn, og pasientgrunnlag er hensyn som må kartlegges og
vurderes i denne prosessen.
Prosjektgruppen anser modell 2 Sámi klinihkka HF som marginalt svakere i henhold til
ILO-konvensjonen enn modell 3 og 4. Forskjellen ligger i at dette helseforetaket vil ha et
langt mindre overordnet nasjonalt ansvar. I denne modellen vil dette ligge hos Helse
Nord RHF. Det forutsetter igjen at Helse Nord RHF vil ha/få det overordnete ansvaret
knyttet til spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Fra prosjektgruppen
framkommer det erfaringer som viser at det er manglende og liten forståelse for
behovene til samer utenfor Finnmark. I modell 2 risikerer man at spesialisthelsetjeneste
tilbudet til samiske befolkningen utenfor opptaksområdet til Helse Nord RHF vil bli
begrenset. Samtidig vil prosjektgruppen holde fram at Sámi klinihkka HF direkte
underlagt Helse Nord RHF vil gi en sterkere medbestemmelse og reell innflytelse enn
dagens organisering. Foretaket vil også ha en høy grad av synlighet for andre
helseforetak både regionalt og nasjonalt. Sámi klinihkka HF vil være et naturlig
kunnskapssenter og ressurs for andre helseforetak.
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Modell 1 går ut på at dagens organisering videreutvikles. Slik denne modellen
praktiseres nå, gir den lavere medbestemmelse og reell innflytelse på utforming av
helsetjenester til den samiske befolkningen en de andre modellene. Dagens organisering
er sårbar økonomisk, og samiske spesialisthelse-tjenester rammes også av økonomiske
kutt i andre klinikker. Helse Nord RHF har fått et nasjonalt ansvar for den samiske
befolkningen, men ansvaret er i stor grad delegert videre til Finnmarkssykehuset.
Finnmarkssykehuset har imidlertid sitt hovedfokus på befolkningen i Finnmark, noe
som igjen kan resulterer i en uklar oppfølging av samer utenfor Finnmark. På den andre
siden, med denne modellen kan foreslåtte tiltak i strategiplanen igangsettes umiddelbart
og det er mulig med realistiske og raske organisasjonsendringer. Finnmarkssykehuset
har allerede vedtatt organisasjonsendringer og opprettet en egen samisk klinikk, Sámi
klinihkka, som er en del av foretaksledelsen. Det er etablert sterke samiske fagmiljø som
også har god kompetanse på å jobbe nasjonalt og internasjonalt.
I henhold til prosjektgruppens faglige vurdering og ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25
«utforming og gjennomføring av helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget
ansvar og kontroll», anbefaler prosjektgruppen at alle modellene utredes som
alternativer til fremtidig organisering av spesialisthelsetjenester til den samiske
befolkningen.
Forslag til nytt avsnitt fra prosjektgruppens medlemmer Arnhild Somby, Knut Johnsen
og Kristine Grønmo:
Prosjektgruppen ser at en slik utredning vil være tidskrevende. Prosjektgruppen slår fast at
samiske helsetjenester i dag ligger organisatorisk og økonomisk på det laveste trinnet i
organisering av helsetjenester. Dagens etablerte samiske helsetjenester har både lokale og
nasjonale tjenestetilbud, og forventes å gi et behandlingstilbud til samer i alle samiske
områder. Ivaretakelse av disse tjenestetilbudene er samtidig avhengig av den økonomiske
situasjonen i et underliggende helseforetak til enhver tid. Prosjektgruppen mener at dette
ikke oppfyller forpliktelser som blant annet kommer frem i ILO-konvensjonen nr. 169 art.
25 «utforming og gjennomføring av helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget
ansvar og kontroll».
Ettersom en utredning vil være tidkrevende, bør vi samtidig se på hvilke grep som kan
iverksettes i nær fremtid. Ett grep vil være å flytte samiske helsetjenester/ Sámi Klinihkka
direkte under Helse Nord i påvente av en eventuell utredning. Med eget styre og eget
budsjett vil vi være ett steg nærere i å fylle internasjonale forpliktelser. Tjenestetilbudet til
samiske pasienter i andre foretak kan ivaretas gjennom avtaler og andre forpliktelser.
Prosjektgruppen var delt i sin innstilling om dette avsnittet skulle være med i rapporten.
I alt 50 % av prosjektgruppen støttet tekstforslaget og 50 % mente at dette forslaget bør
utredes nærmere, på lik linje som de andre foreslåtte modellene før en tydelig
anbefaling kan gis.
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Utarbeide en nasjonal handlingsplan for samiske helsetjenester
som omfatter kommune- og spesialisthelsetjenesten
Samiske pasienter har rett til likeverdige helse- og omsorgstjenester tilpasset sin kultur
og sitt språk. Samtidig vet vi at samiske pasienter i liten grad får muligheten til å benytte
eget språk i møte med helsetjenesten i dag. Prosjektet «strategisk videreutvikling av
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen nasjonalt» er et steg i riktig retning
for å sikre likeverdige helsetjenester, men dette alene er ikke nok.
Den videre utvikling av helsetjenester til den samiske befolkningen bør utarbeides i
nært samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Utviklingen må ta høyde
for geografi, pasientgrunnlag, helse- og levekår, god fagkompetanse, økonomi,
rammebetingelser, og at det kan være forskjellige behov ut fra hvilken region den
samiske befolkningen tilhører.



Regjeringen bør utarbeide en ny nasjonal handlingsplan for samiske
helsetjenester som omfatter kommune- og spesialisthelsetjenesten, med
utgangspunkt i prosjektgruppens forslag til tiltak. Prosjektgruppens forslag
til tiltak er ikke uttømmende.
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Sikre økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten.
Å bedre kvalitet på helsetjenestene til den samiske befolkningen samt sørge for økt
kompetanse i språk og kulturforståelse blant helsepersonell innebærer en rekke tiltak.
Det innebærer blant annet å utvikle nye tilbud, synligjøre samiske pasienters behov på
ulike måter, bidra til opplæring, sørge for samhandling mellom helsepersonell og
mellom tjenestenivåer, ta i bruk ny teknologi samt opprettholde og styrke eksisterende
tiltak. I tillegg bør forskningsaktiviteten økes.

Sikre kvalitet og utvikle kompetanse om samisk språk og kultur i
spesialisthelsetjenesten
Tiltak for å sikre og utvikle kompetanse om samisk språk og kultur må være tilstede i
hele spesialisthelsetjenesten. Tiltakene må gjennomføres systematisk, være forankret i
ledelsen og fremgå av styrende dokumenter og kompetanseplaner. Alle regionale
helseforetak bør vurdere å inngå samarbeidsavtaler med Sametinget. Avtalene må
forankres og tilpasses geografiske forhold.
Anbefalte tiltak:


Utvikle og iverksette strategier for å rekruttere og beholde ansatte med
samisk språk og kulturkompetanse gjennom å:
- etterspørre samisk språk- og kulturkunnskap i utlysningstekster for å rekruttere
flere samisk helsepersonell inn i HF-ene.
- legge til rette for at helsepersonell i både grunn- og videreutdanninger tilbys
praksis på Sámi klinihkka.
- kvotere samer inn på helsefagutdanninger.
- tilby lønnstillegg for samisktalende helsepersonell.
- øremerke utdanningsstillinger for samisk helsepersonell.
- lage ordninger for leger, psykologer og sykepleiere i spesialisering som sikrer
rask fullføring av spesialiteten.



Sikre at klinisk personell i alle helseforetak har en grunnkompetanse i samisk
språk- og kulturforståelse gjennom å:
- etablere systemer for opplæring i samisk språk og kultur på alle nivå i
spesialisthelsetjenesten, f.eks. gjennom kurs og fagdager, lederprogram, kurs for
nyansatte og internundervisning.
- utvikle obligatoriske e-læringsprogram som omhandler samisk språk og kultur i
kompetansemodulen til helsepersonell.



Tilby konsultasjoner via video fra Sámi klinihkka eller andre virksomheter



Opprette egne stillinger eller kombinasjonsstillinger for arbeid med samisk
helse, for eksempel gjennom samiske helseteam.

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.

Side 57 av 226



Opprette regionale og lokale samiske fagnettverk, for eksempel etablere
ressursgrupper internt i helseforetakene som har kompetanse på samisk språk og
kultur. Gruppene vil kunne være en ressurs for samiske pasienter og ansatte i
helseforetaket.



Utvikle, oversette og tilpasse informasjonsmateriell på alle samiske språk:
- Informasjon om pasientrettigheter, behandlingstilbud og annet.
- All pasientrettet informasjon på helsenorge.no bør finnes på samisk.
- Utarbeide informasjons- og undervisningsopplegg tilpasset samiske barn og
unge, blant annet om tema kropp, seksuell helse, psykisk helse og vold.



Kvalitetssikre verktøy for utredning, behandling og opplæring tilpasset den
samiske befolkningen:
- Utarbeide og tilpasse utredningsverktøy og behandlingsmanualer.
- Implementere Kulturformuleringsintervjuet (KFI) tilpasset samisk språk og
kultur i alle landets helseforetak.
- Tilpasse selvmordsforebyggende kurs til samisk språk og kultur.



De nasjonale handlingsplanene mot vold og overgrep må styrke og sikre et
likeverdig og kultursensitivt behandlingstilbud for samiske pasienter og deres
pårørende som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Samarbeidet
mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og ideelle organisasjoner
som jobber med voldsutsatte samer bør styrkes



Implementere «Plan for selvmordsforebygging blant samer i Norge, Sverige og
Finland». Et likeverdig og kultursensitivt behandlingstilbud/oppfølging overfor
samiske etterlatte ved selvmord må sikres og styrkes.



Tilrettelegge språklig og kulturelt gruppebaserte lærings- og mestringstilbud
til samiske pasienter med langvarige og/eller tilbakevendende
helseproblemer. Kursene bør utvikles innenfor alle tre språkområdene og i
samarbeid med lokale HF. Arbeidet bør koordineres av FoU-avdelingen på Sámi
klinihkka.



Synliggjøre samisk språk og kultur ved alle landets helseforetak, for eksempel
gjennom å tilby samiske aviser, bøker, skilt og leker, kunst. Alle helseforetak må
markere samenes nasjonaldag 6. februar.
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Etablere et samisk møtested for samiske pasienter, pårørende og ansatte der
det er naturlig7



Sørge for at oppmerksomheten på tilbudet til samiske pasienter er beskrevet i
forpliktende avtaler mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste. Det samiske
perspektivet må omtales og tiltak beskrives i utviklingen av helsefellesskapene, i
tjenesteavtaler og i samarbeidsavtaler.



Sikre at fagrådgiverstillinger i helseforetakene og i alle regionale helseforetak
har spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen som beskrevet
ansvarsområde.
Prioriterte tema for forskning:


















befolkningsundersøkelse om helse- og levekår generelt
fysisk og psykisk helse hos samiske barn og unge fra ulike samiske områder med et
longitudinelt perspektiv
helse og levekår i den reindriftssamiske befolkningen
svangerskap og fosterutvikling- vekstkurve (mulig gjennom den norske mor, far og
barn-undersøkelsen)
tilrettelegge og prøve ut ulike modeller for samiske barn i helsetjenesten f.eks. i
helsestasjon
tospråklighet: betydning for normal utvikling og helse
bruk av psykisk helsevern hos voksne samer
hyppigere forekomst av vold og seksuelle overgrep i den samiske befolkningen enn i
majoritetsbefolkningen, årsaker og sammenhenger
samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og ideelle
organisasjoner som jobber med voldsutsatte
selvmordsproblematikk i den samiske befolkningen, sett i lys av fornorskningspolitikkens konsekvenser for helse
betydning av tap av samisk språk og identitet for utvikling og helse
demens og manglende verbal kommunikasjonsevne i en samisk kontekst
helsetilstanden blant sør- og lulesamisk befolkning
helsefremmende atferd i den samiske befolkning
livsstilssykdommer i den samiske befolkningen, årsaker og tiltak
bruk av rusmidler i den samiske befolkningen

7 Et samisk møtested: For samiske pasienter og pårørende kan det være positivt med et treffpunkt på de store

sykehus som for eksempel UNN, Finnmarkssykehuset Hammerfest, Nordlandssykehuset, St Olavs hospital og
Rikshospitalet. Det kan være med på å gi en trygghet for samiske pasienter å ha et sted der de kan treffe andre samer
og samisk helsepersonell. Dette kan være et rom, som gjenspeiler samisk kultur, som bilder, aviser, musikk og
informasjonsmateriell. Her kan det også være tilknyttet samisk helsepersonell, som pasienter kan treffe eller
kontakte. Et samisk rom kan også ses i sammenheng med samisk helseteam.
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tannhelsestudier

Styrke og utvikle Sámi klinihkka
Sami klinihkka har som visjon å sikre likeverdige spesialisthelsetjenester innen
somatikk, psykisk helse og avhengighet til den samiske befolkningen.
Dagens tilbud må sikres og videreutvikles. Ansatte og økonomiske ressurser må
skjermes for at Sámi klinihkka skal kunne ivareta sin oppgave med å bidra til likeverdige
tjenester til den samiske befolkningen nasjonalt. For å videreutvikle tjenestetilbudet må
også en rekke områder innenfor klinikken styrkes, spesielt innenfor somatikk.
Sámi klinihkka bør gis mulighet ansette samiske fagfolk i mindre kliniske
stillingsprosenter, som har sitt daglige virke ved for eksempel Oslo universitetssykehus
eller St. Olavs hospital. Dette kan bidra til å styrke samiske fagmiljø nasjonalt.
Et annet utviklingsområde handler om samarbeidet mellom Sámi klinihkka og øvrige
helsetjenester. Sámi klinihkka bør derfor inngå samarbeidsavtaler med kommuner og
helseforetak utenfor sitt nedslagsfelt i Finnmark for å kunne bistå samiske pasienter og
fagfolk nasjonalt. For eksempel kan spesialister i Sámi klinihkka ambulere ut til andre
samiske kjerneområder som for eksempel Røros og Hamarøy. Sámi klinihkka kan også
utvikle og utvide sitt tjenestetilbud som tilbys via video.
ET tredje utviklingsområde er Samisk geriatrisk team. Teamet er i dagunder oppbygging
og skal tilby en tverrfaglige utredninger til eldre samiske pasienter. Sámi klinihkka har
et mål om å gi et nasjonalt geriatrisk tilbud til samiske pasienter gjennom tett samarbeid
med kommunehelsetjenesten og ambulering ut til kommuner med samisk befolkning.
Utekontorene til SANKS i Oslo, Røros, Snåsa, Hamarøy og Narvik tilbyr behandlinger og
utredninger av pasienter lokalt, men det vurderes å være behov for å styrke
bemanningen på utekontorene.
Det er mangelfullt rehabiliteringstilbud til den samiske befolkningen. Det bør utvikles og
opprettes et rehabiliteringstilbud i tett samarbeid med kommunene.
SANKS arbeider med å utvikle et spesifikt tilbud til familier som er tilknyttet reindriften,
med mål om å forebygge psykiske helseplager hos barn og unge.
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Medisinsk ordbok på lulesamisk utgitt av Tysfjord
kommune i 2018.

Varresvuohta – helse
Skihppijviesso- sykehus
Hækka- akutt
Báktjasjijt giehpedit- lindre smerte

Stillinger som bør opprettes for en snarlig videreutvikling og styrking av Sámi
klinihkka:










Etablere barnelegestilling
Etablere en ØNH-spesialiststilling / audiopedagogstilling
Etablere en øyelegestilling
Omgjøre erfaringskonsulentstillingen til en integrert del av tjenestetilbudet
Utvide og styrke FoU-avdelingen til også å omfatte somatikk
Etablere en stilling som ivaretar samisk språk, tolkning og oversettelsetjenester
Utvide familieavdelingen med et team
Opprette sengeplasser innenfor geriatri for utredninger
3 LIS-leger tilknyttet Sámi Klinihkka

Dette bør være øremerkede stillinger der samisktalende personell prioriteres. De vil
ta sin hoveddel av spesialistutdanningen ved UNN eller Nordlandssykehuset, mens
deler av den polikliniske tjenesten kan tas ved Spesialistlegesenteret i Karasjok. LIS i
geriatri/indremedisin, øre-nese-hals og øye bør prioriteres.
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Stillinger for annet personell som bør opprettes er:





1 kreftsykepleier (palliativt ambulant team)
1 diabetessykepleier (ambulant diabetesteam)
1 radiograf
1 bioingeniør

Viser også til vedlegg 1. Visjon og utviklingstiltak for Sámi klinihkka.

Utvikle samisk tolketjeneste til et nasjonalt tilbud på nord-, sør- og
lulesamisk
Samisk tolketjeneste må videreutvikles til å kunne gi et tilbud på nord-, sør- og
lulesamisk nasjonalt. Det må jobbes videre med å finne gode løsninger for bestilling av
tolk, slik at pasienter skal slippe å be om tolk. Det bør vurderes om samisk språk og
tolkebehov bør registreres i kjernejournal og i «familie- sosialt» delen av
pasientjournalen (EPJ verktøyet). Tilbudet om tolk bør omfatte planlagte konsultasjoner
men også være tilgjengelig i akutte situasjoner, både i kommunene, prehospitalt og i
sykehusene.



Helse Nord RHF må opprette et prosjekt som skal utrede muligheten for
nasjonal døgnkontinuerlig tolketjeneste. Tilbudet må dekke både nordsamisk,
lulesamisk og sørsamisk. Tilbudet må ses i sammenheng med samisk
tolketjeneste på Sámi klinihkka ved for eksempel hjelp av teknologi. Tilbudet
skal dekke ordinær tolketjeneste, men også være tilgjengelig for AMKsentraler.
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Opprette samiske regionale og nasjonale fag- og brukernettverk
For å samle fagkunnskap og kompetanse, anbefales det å danne regionale og nasjonale
nettverk for helsepersonell som arbeider med samiske helsetjenester. Nettverkene må
tilpasses lokale forhold. Sørsamisk helsenettverk har i dag organisert helsepersonell i
hele det sørsamiske området og jobber aktivt med kunnskapsformidling, forskning,
prosjektutvikling og utvikling av likeverdige helsetjenester i sitt område. Ved å danne
liknende fagnettverk i alle regioner kan man dra nytte av hverandre og jobbe både lokalt
og nasjonalt. De lokale nettverkene kan både jobbe med lokale helsespørsmål og ha årlig
møtepunkt for å belyse nasjonale problemstillinger. Man kan for eksempel legge en
konferanse i tilknytning til den samiske legeforeningens årlige konferanse og gjennom
dette sikre et aktivt fagmiljø som samler helsepersonell med interesse for å bedre helse
og helsetjenester til den samiske befolkningen. Helsenettverkene bør organiseres med
en styringsgruppe og finansieres av de regionale helseforetakene eller HOD.



Det må opprettes samiske nasjonale fag- og brukernettverk.
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Frynser til samiske sjal som henger inne i Sametingsbygget.

Fiskebåt i Vestre Jakobselv.
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Opprette samiske helseteam

Profilbilde til sørsamisk
helsenettverk
Med inspirasjon fra South Central
Foundation har Sørsamisk
helsenettverk utviklet modellen
«Samisk helseteam». Denne modellen
tilrettelegger for at samisk
helsepersonell skal kunne jobbe med
samiske pasienter på tvers av
virksomheter, kommuner,
forvaltningsnivå og fylkesgrenser.

Kunnskap om samiske pasienters kultur, språk og helsetilstand er viktig for å sikre
pasientsikkerheten og for å yte best mulige helsetjenester til den samiske befolkningen.
Det må legges en plan for å bygge opp denne kunnskapen i helsevesenet over tid. Det er
også viktig å benytte kompetansen som samisk helsepersonell allerede besitter. Deres
kunnskap om samisk språk, kultur og helse er verdifull, og kan benyttes til å ivareta
samiske pasienter. Samisk helsepersonell bør derfor aktivt rekrutteres til kommuner og
helseforetak med samisk befolkning.
I dag utdannes samiske leger, sykepleiere, fysioterapeuter på de fleste av landets
utdanningsinstitusjoner. I tillegg fins det helsepersonell uten samisk bakgrunn som har
tilegnet seg denne kunnskapen. Det er per i dag få kommuner og helseforetak som aktivt
rekrutterer personell med denne kompetansen. Det er videre få som benytter samisk
helsepersonells spisskompetanse direkte i møte med samiske pasienter.
Det anbefales å opprette samiske helseteam der helsepersonell med kunnskap om
samisk språk og kultur, arbeider i team som har et spesielt ansvar for å ivareta samiske
pasienter. Dette gjøres per i dag i flyktning- helseteam og i tverrfaglige pasientteam.
Samiske helseteam skal være tverrfaglige team bestående av ulike profesjoner som lege,
sykepleier, fysioterapeut, helsesykepleier med samisk språk og kulturkompetanse. Disse
skal jobbe på tvers av kommuner, fylker og land, og også på tvers av forvaltningsnivå.
Det viktigste med denne måten å organisere tjenestene til enkeltpasienter på er at
ansvaret for samiske pasienter plasseres til disse teamene. Det er et mål at
helseteamene er en integrert deler av dagens helsetjeneste. Helsepersonell kan enten
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rekrutteres til egne stillinger eller bistillinger i kommuner og helseforetak som er
knyttet til samisk helseteam.
Samisk helseteam kan ses i sammenheng med Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–
2023 der regjeringen ønsker å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og
sykehus med utgangspunkt i helseforetaksområdene. I helsefellesskapene vil
representanter fra helseforetak, kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge
og utvikle tjenestene sammen for å finne best mulige lokale løsninger. Det er fire
pasientgrupper som skal prioriteres: personer med alvorlige psykiske lidelser og
rusproblemer, eldre, barn og unge, og personer med flere kroniske lidelser. I et slikt
helsefellesskap vil det også være naturlig å ha fokus på likeverdige helsetjenester og
gode pasientforløp på tvers av tjenestenivåer til den samiske befolkningen.
Samisk helseteam må ha en forutsigbar finansering.
Aktuelle oppgaver for et samisk helseteam:








Tverrfaglig klinisk oppfølging av pasienter og pårørende i kommuner og helseforetak
Henvise og koordinere pasienter mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten
Bistå pasienter og pårørende over telefon og nett
Veilede helsepersonell
Veilede kommuner og helseforetak
Informasjonsarbeid og kunnskapsformidling
Rekruttering
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Utdrag fra Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023.

I samarbeid mellom aktuelle helseforetak og kommuner må det:



Opprettes samisk helseteam i sør- og lulesamisk område.
Opprettes samisk helseteam i byer som for eksempel Alta, Tromsø, Bodø og
Oslo.
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Avslutning

Samisk fottøy – komager.

Lulesamisk håndarbeid – duodje.

«Uten komager er det vanskelig å komme seg frem.»
(Harald Gaski, 2004)
Prosjektgruppen vil avslutte dette dokumentet som ordtaket illustrerer,
det er ikke lett å klare seg her i verden uten tilstrekkelig kunnskap.
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Vedlegg 1: Visjon og utviklingstiltak for Sámi klinihkka
Sámi klinihkka ble etablert gjennom et enstemmig styrevedtak i Finnmarkssykehuset
HFs styre 29.04.19. Vedlegget er utarbeidet av klinikksjef ved Sámi klinihkka, Amund
Peder Teigmo, november 2019.
Finnmarkssykehuset HF har gjennom oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF fått
ansvar for å yte tjenester til personer med fast bopel eller oppholdssted i helseforetakets
opptaksområde innen nærmere definerte områder. Oppdraget omfatter også ansvar for
Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste for Psykisk helsevern og rus (SÁNÁG/SANKS) som
har et nasjonalt ansvar for oppgaver innen forskning, utvikling og kompetanseheving
innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge. Den nasjonale
funksjonen innebærer også klinisk behandling for pasienter utenfor nedslagsområdet i
Finnmark. I de overordnende strategiene til Helse Nord RHF og i den inngåtte
samarbeidsavtalen mellom Helse Nord RHF og Sametinget, ligger det føringer på at den
nasjonale funksjonen vil være et viktig og nødvendig satsingsområde for å kunne tilby
den samiske befolkningen likeverdige helsetjenester. Administrerende direktør i
Finnmarkssykehuset ønsket ut fra dette å løfte samiske helsetjenester organisatorisk for
å ivareta likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen. Etableringen av Sámi
klinihkka er en følge av dette.
Formålet
Formålet var å tydeliggjøre organiseringen av samiske helsetjenester i
Finnmarkssykehuset. I denne klinikken inngår deler av tjenestene innen somatikk,
psykisk helsevern og rus, tolketjenesten og Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste for
Psykisk helsevern og rus (SÁNÁG/SANKS). SÁNÁG/SANKS har et nasjonalt ansvar for
oppgaver innen forskning, utvikling og kompetanseheving innen psykisk helsevern og
rus for den samiske befolkningen i Norge.
Opprettelsen av Sámi klinihkka tydeliggjør ansvaret for samiske helsetjenester i
Finnmarkssykehuset, og at virksomhetene innenfor somatikk/spesialistlegesenteret og
psykisk helsevern og rus, DPS Midt-Finnmark/SANKS, tolketjenesten og læring og
mestringssenter (LMS) inngår i den nye klinikken.
Samisktalende pasienter i det samiske forvaltningsområdet har en lovfestet rett til å
benytte sitt eget språk i møte med spesialisthelsetjenesten, og tolketjenesten for det
nordsamiske språket er nå underlagt Sámi klinihkka. Denne tjenesten er tilgjengelig
regionalt og kan benyttes av alle Helse Nords helseforetak ved behov for tolking norsk
og nordsamisk. Det er tilgjengelig samisk tolk på video fra 08.00–22.00 alle dager.
Pasienter og fastleger kan forhåndsbestille tolk ved å merke kjernejournal eller ved at
tolkebehov registreres i journalen.
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Visjon
Visjonen er å utvikle, samt sikre likeverdige spesialisthelsetjenester innen somatikk,
psykisk helse og avhengighet til den samiske befolkningen.




Klinikken har spesialkompetanse i samisk språk og kultur. Det er ingen andre i
Norden som leverer en slik tjeneste og dette gjør klinikken unik både nasjonalt og
internasjonalt.
Klinikken er nyskapende ved at somatikk og psykisk helsevern og rus integreres i én
klinikk

Navnet understreker at klinikken har et særskilt fokus på samiske helsetjenester,
samtidig som det er et tilbud til den øvrige befolkningen.
Regional, nasjonal og internasjonal funksjon
Sámi klinihkka utvikles av samer, på samisk, for samiske pasienter spesielt, men også for
det norske helsevesenet og internasjonalt. Også i urfolkssammenheng internasjonalt er
arbeidet med utviklingen av samiske spesialisthelsetjenester og Sámi klinihkka unikt.
Allerede i dag har vi samarbeidsavtaler meg nabokommuner i Finland og Sverige knyttet
til kunnskapsformidling og behandling av pasienter i psykiatri og avhengighet. Det
arbeides også med nettverksbygging over landegrensene i geriatri.
Det er særdeles viktig at klinikken sikres rammevilkår som gjør at dette arbeidet kan
fortsette.
Sámi klinihkka skal være i tet på å levere en helsetjeneste på samiske premisser, utfra
samiske behov og på samisk språk. Klinikkens spesialkompetanse i kulturtilpassede
helsetjenester gjøres kontinuerlig tilgjengelig regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Samisk befolkning bor spredt og klinikken skal sikre at folk får en likeverdig tilgang til
kvalifisert helsepersonell.
Selv om Sámi klinihkka er samlet under ett tak så tilbyr klinikken stedsuavhengige
tjenester som gis med stedsuavhengig kompetanse.
Sámi klinihkka er ikke bare et bygg i Karasjok – det er en klinikk med spesialkompetanse
i samisk språk og kultur som er tilgjengelig via medisinsk avstandsoppfølging. Det er
også kontorer flere steder i landet.
Likeverdige spesialisthelsetjenester
Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester
til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og
psykisk helse. I tillegg vil klinikken inneholde nasjonale kompetansetjenester, lærings-
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og mestringstjenester, geriatri og tolketjeneste. Klinikken har spesialkompetanse i
kulturtilpassede helsetjenester.
Tolketjenesten - rammevilkår
I 2020 skal tolketjenesten prioriteres spesielt. Det skal bli lettere å skaffe tolk til
norsktalende personell som ikke forstår samisk. Dette for at de skal bli i stand til å yte en
forsvarlig helsetjeneste.
Tolketjenesten må gis rammevilkår for å bli en storleverandør av medisinsk
avstandsoppfølging. Medisinsk avstandsoppfølging er velutprøvd ved avdelingen SANKS
i Sámi klinihkka hvor man bruker videooppfølging av pasienter i stor grad.
Tolketjenesten er i dag underlagt Sámi klinihkka, men må også flyttes fysisk under
klinikkens tak for å skape et fagmiljø og for å styrke bruken av samisk språk – spesielt
medisinsk terminologi. Det er lagt til rette for bruk av tolk via video, og samisktalende
tolker kan allerede i dag tilby sine tjenester via avstandsoppfølging over hele landet.
Bruken av tolk er påfallende lav, noe som kan skyldes organisering av tolketjenesten.
Tiltak: IKT-verktøyet DIPS Arena tilpasses slik at man lettere kan bestille tolk og slik at
man kan evaluere bruken gjennom styringsdataverktøyet Helse Nords
ledelsesinformasjonssystem.
Budsjett/finansiering
IKT/DIPS Arena og Helse Nords ledelsesinformasjonssystem forventes gjennomført på
foretaksnivå etter innspill.
Budsjett/finansiering rammevilkår tolketjeneste
-

Lønn ca.
Sosiale utgifter ca.
Driftsutgifter
Totalt

500 000, – per år
130 000, – (70 000, – KLP og 60 000,- feriepenger)
70 000, – (utstyr, reiser etc.)
700 000, –

Språk- og oversettelsestjeneste
Det er en forventning fra publikum at Sámi klinihkka leverer informasjon på samisk. I
dag kjøpes språktjenester eksternt.
Det må legges inn rammefinansiering for språktjenester slik at man kan oppfylle
språkbehovet.
Budsjett/finansiering språk- og oversettelsestjeneste
-

Lønn ca.

500 000,– per år
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- Sosiale utgifter ca.
- Driftsutgifter
Totalt

130 000,– (70 000,– KLP og 60 000, – feriepenger)
70 000,– (utstyr, reiser etc.)
700 000,–

Barnelegestilling
Å etablere barnelegestillingen er tråd med tidligere utredningsarbeid:





Referat fra møte (HNFS241017).
Utredning samisk helsepark (Utredning og anbefalinger om innhold og organisering
av spesialisthelsetjenestetilbudet i Sámi dearvvašvuođa siida – Samisk helsepark,
Kvernmo).
Utvikling barneavdeling. (Styremøte Finnmarkssykehuset sak 47.2015.) En
samisktalende barnelege vil fylle et udekt behov for samisktalende barn spesielt,
innen fagfeltet pediatri, men også i samarbeid med SANKS.

Klinikken skal benytte kompetansen på tvers av profesjonsgrenene. Den aktuelle legens
kompetanse innen ultralyd, allergologi og overgrepssaker vil være verdifull for alle barn
i Finnmarkssykehusets opptaksområde.
Budsjett/finansiering barnelegestilling
-

Lønn ca.
Sosiale utgifter ca.
Driftsutgifter
Totalt

1 200 000,– per år
240 000,–
70 000,– (utstyr, reiser etc.)
1 510 000,–

Erfaringskonsulent - ofelaš
Det har de siste årene vært stort fokus og oppmerksomhet rettet mot reell
brukermedvirkning innen både kommunal- og spesialisthelsetjenesten. De aller fleste
foretakene i Norge har nå en eller flere fast ansatte erfaringskonsulenter.
Brukermedvirkning er lovpålagt og spesialisthelsetjenesten har dermed en forpliktelse
til å ivareta brukererfaringer, tilby god behandling og forbedre og utvikle oppgaver som
frem til nå ikke har blitt ivaretatt overfor brukere/pårørende.
Det finnes i dag mange erfaringskonsulenter som norsktalende pasienter og pårørende
kan henvende seg til i Norge. Finnmarkssykehuset har derimot skilt seg ut ved ikke å ha
noen fast ansatte erfaringskonsulenter. Det vil vær meget viktig at også samisktalende
pasienter og pårørende har en «likemann» som de kan rådføre seg med.
Sámi klinihkka har per i dag den eneste ofelaš/veiviser/erfaringskonsulent som
behersker samisk. Det er viktig at også samiske pasienter og pårørende har mulighet for
å få råd og veiledning fra en «likemann» og at Sámi klinihkka har reell
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brukermedvirkning. Fra Sámi klinihkka vil det komme anbefaling om at
Finnmarkssykehuset søker Helse Nord RHF (som har ansvar for samisk
spesialisthelsetjeneste) om midler til å ansette en samisk ofelaš/veiviser/erfaringskonsulent fast i 100 % stilling. Helse Nord RHF bes imøtekomme søknaden.
Budsjett/finansiering erfaringskonsulent - ofelaš
-

Lønn ca.
Sosiale utgifter ca.
Driftsutgifter
Totalt

500 000,– per år
130 000,– (70 000,- KLP og 60 000,- feriepenger)
70 000,– (utstyr, reiser etc.)
700 000,–

Samisk geriatrisk team
Teamet skal bemannes opp i løpet av 2020. Teamet vil bestå av 100 % geriater (tidligere
allmennpraktiker spesialist som hadde geriaterstillingen er begynt som klinikksjef.
100 % geriatrisk sykepleier, nevropsykologi i delstilling (allerede ansatt ved SANKS),
100 % ergoterapeut, 100 % fysioterapeut og logoped i delstilling. Fullt team skal være
operabelt og i full drift fra høsten 2020. Teamet vil operere på nasjonal basis og dekke
de samiske kommunene (det samiske forvaltningsområdet) og kommuner for øvrig med
samisk befolkning – både ved ambulant virksomhet og via telematikk, men også ved
personlig oppmøte ved SK når det finnes å være hensiktsmessig. Det er et mål at teamet
kan inneha nasjonal kompetansefunksjon.
Budsjett/finansiering
Det eksisterer ingen tester som er valide for den samiske pasient. Som en følge av dette
måtte geriatrisk team bruke kr 60 000, – for å oversette NORKOG-testbatteri (dette
testbatteriet er nasjonal standard). Det forventes betydelige språkutgifter knyttet til
oversettelse, validering og tolking. Tiltak i geriatrisk team må ses opp mot tiltak
«Tolketjeneste-rammevilkår» og «Språk- og oversettelsestjeneste».
Nasjonale kompetansetjenester - FoU
Klinikken har allerede nasjonal kompetansefunksjon. Nasjonale kompetansetjenester
skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt
spesifiserte fagområde, og bidra aktivt til kompetanseoppbygging og veiledning innenfor
dette fagområdet til hele helsetjenesten, andre tjenesteytere, samt til brukere,
pårørende og befolkningen for øvrig.
Det er et mål at kompetansetjenesten skal utvikles til også å omfatte geriatri.
§ 4-6 Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester
Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt
ansvarsområde:
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Bygge opp og formidle kompetanse
Overvåke og formidle behandlingsresultater
Delta i forskning og etablering av forskernettverk
Bidra i relevant undervisning
Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helse- og
omsorgstjenesten, andre tjenesteytere og brukere
Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
Etablere faglige referansegrupper
Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer

Utvidet og styrket FoU enhet – felles for somatikk, avhengighet og psykiatri
Nåværende FoU-enhet ved SANKS bør få betydelig styrking – både av forskere og
hjelpepersonell. Samisk helsetjeneste har et betydelig etterslep på dokumentasjon.
Norske regler som forbyr registrering av etnisitet har forhindret utvikling av
tallmateriale – beslutningsgrunnlag for strategisk planlegging av helsetjenester. Det
haster med å skaffe slik dokumentasjon til veie.
Enheten bør være felles for alle fagfeltene – dvs. at også somatikken inkluderes.
Tilsvarende bør FoU fondet økes.
Når det gjelder erfaringsformidling og undervisning av studenter, så tas det sikte på at
også den somatiske driften ved Spesialistlegesenteret inkluderes i Campus Finnmark.
Dette har vært svært vellykket for SANKS.
Tiltak:
Rammevilkårene økes slik at man kan legge til rette for at:
 FoU-enheten bør også omfatte den somatiske delen av Sámi klinihkka
 FoU styrkes bemanningsmessig
 FoU-fondet økes slik at det også omfatter tilskudd til somatisk forsking
 Undervisning av medisinerstudenter ved Spesialistlegesenteret i somatiske fag
inngår i Campus Finnmark
-

Lønn ca.
Sosiale utgifter ca.
Driftsutgifter
Totalt

500 000,– per år
130 000,– (70 000,– KLP og 60 000,– feriepenger)
70 000,– (utstyr, reiser etc.)
700 000,–

Oppsummering tiltak
1. Tilpasning av DIPS-arena for bedre bestilling av tolketjenester (foretaksnivå)
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2. Tilpasning av HN-LIS for å evaluere bruk av tolketjenester og behandlingsforløp
(foretaksnivå)
3. Tolketjenesten må gis rammevilkår for å bli en storleverandør av medisinsk
avstandsoppfølging (rammevilkår)
4. Flytting av tolketjenesten fysisk fra Hammerfest og til Karasjok under samme tak
som Sámi klinihkka (rammevilkår)
5. Utvikling av tolketjenesten til også å omfatte språk– og oversettelsestjenester
(rammevilkår)
6. Etablering av barnelegestilling (stilling)
7. Etablering av ofelaš/veiviser/erfaringskonsulent (stilling)
8. Samisk geriatrisk team (se tolk og språk)
9. FoU (rammevilkår)
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Møtedato: 13. mai 2020
Arkivnr.:
2020/228

Saksbeh/tlf:
Geir Tollåli

RBU-sak 29-2020

Utvikle spesialisthelsetilbudet i Klinikk Alta

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

Formål
Orientering og drøfting.
Bakgrunn
Helse Nord RHF fikk i foretaksmøte 26. februar 2018 oppdrag fra Helse og
omsorgsdepartementet om å lede et samarbeidsprosjekt mellom Finnmarkssykehuset
og kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. Prosjektet skulle vurdere om det er tilbud
som det er naturlig å etablere ved klinikk Alta ut over det som ligger i planer og
oppdrag som er gitt i foretaksmøtet 16. januar 2018.
Styret for Helse Nord RHF behandlet saken i styremøtet 26. september 2018 (sak
118/2018). Det tok noe tid å få på plass deltakere i prosjektgruppa. Prosjektgruppa
startet opp arbeidet 5. februar 2019 i Kautokeino.
Det er tidligere gjennomført flere utredninger og lagt planer for utvikling av tilbudet i
Alta. I rapporten gis det en oversikt over tiltak som er foreslått tidligere, og status på
gjennomføring av dem.
Organisering av arbeidet
Det ble etablert en prosjektgruppe med deltakere fra Finnmarkssykehuset, kommunene
Alta, Loppa og Kautokeino, brukerrepresentant og Helse Nord RHF.
Prosjektgruppen har gjennomført 6 møter og hatt kommunikasjon og dialog på epost.
•
Raymond Dokmo, rådgiver Helse Nord RHF Prosjektleder
•
June Brita Eira, Kautokeino kommune (frem til september 2019)
•
Karen Marianne Gaup, Kautokeino kommune (frem til oktober 2019)
•
Anne Karine Gaup, Kautokeino kommune (fra november 2019).
•
Tuija Helena Niiranen, Kautokeino kommune (fra september 2019)
•
Olav Gunnar Ballo, fastlege Loppa kommune
•
Sirje Jærv, Loppa kommune
•
Kenneth Johansen, fastlege Alta kommune
•
Ragni Sandvik, fastlege Alta kommune
•
Siri Strand Pedersen, overlege Finnmarkssykehuset HF
•
Torben Wisborg, overlege Finnmarkssykehuset HF
•
Renathe Jakobsson avdelingsleder Finnmarkssykehuset
•
Bernt Johan Berg, Brukerrepresentant oppnevnt av Finnmarkssykehuset
I mai 2019, ble prosjektgruppa styrket med:
•
Jonas Valle Paulsen Klinikksjef, Finnmarkssykehuset
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Prosjektstøtte
•
Jann Georg Falch, rådgiver Helse Nord RHF
•
Randi Midtgård Spørck, seksjonsleder Helse Nord RHF
Det ble etablert en koordineringsgruppe, ledet av fagdirektør i Helse Nord med
deltakere fra Finnmarkssykehuset, Alta og foretakstillitsvalgt. Det lykkes ikke å få
oppnevnt deltakere fra Loppa og Kautokeino.
•
•
•
•

Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF, leder
Monica Nielsen, ordfører Alta
Eva Håheim Pedersen, foretaksdirektør Finnmarkssykehuset
Ole I Hansen, foretakstillitsvalgt Finnmarkssykehuset

Koordineringsgruppen har gjennomført to møter på SKYPE.
Premisser for arbeidet
Foretaksmøtet la til grunn at:
•
Vurderingen av nye tilbud skal skje innenfor vedtak og rammer som er lagt for
sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Rammen for arbeidet er at akuttilbudet og
fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes.
•
I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger
som bidrar til å skape trygghet og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer
raskest mulig til riktig behandlingsnivå.
Det fremgår ikke av prosjektgruppas mandat at Finnmarkssykehuset tildeles økte
ressurser til gjennomføring av disse tiltakene. Prosjektgruppa legger til grunn at Alta
prosjektet videreføres som et forbedringsprosjekt.
Forslagene som fremmes i rapporten er i all hovedsak tiltak som vil kunne
gjennomføres innenfor egne budsjetter ved å se på logistikk og prosesser knyttet til
planlegging, gjennomføring og evaluering.
Utvalgets forslag.
Prosjektgruppen har kommet frem til følgende muligheter for utvidelse av tilbudet i
Alta:


Diagnostikk
o Fjerngranskning av røntgenbilder
o Etablering av sikker deling av røntgenbilder med primærhelsetjenesten.
o Flere kontroller bør organiseres slik at det kan gjøres ved klinikk Alta
o «Videokontroller ortopedi» jf. Helgeland bør også kunne utvikles i
Finnmark
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Dialyse
o Øke aktivitet både med hemodialyse og peritoneal dialyse dersom
behovet for dette øker
Kreftbehandling
o Flere cellegiftkurer kan gis ved klinikk Alta
o Pasienter fra Kvænangen kan få tilbud ved klinikk Alta
Infusjon
o Flere infusjoner innen gastroenterologi og revmatologi kan gis
o Pasienter fra Kvænangen kan få tilbud ved klinikk Alta
Fødetilbud
o Økt samarbeid med privat gynekolog i Alta
o Tett samarbeid med kommunene om følgetjeneste for gravide
Bedre kvalitet på pasienttransport
o Være nøye med å samsvare timer i sykehus i forhold til hvor pasienten
bor
o Vurdere flere bårebiler
o Vurdere muligheten for å bruke kommunale biler for pasienttransport
E-helse
o E-helsepoliklinikk
o Bruke Skype i større grad innen somatikk
Screening av tarmkreft
o Tilrettelegge for at pasienter kan bli screenet i Alta
Netthinneundersøkelser
o Tilrettelegge for at flere pasienter kan få tatt øyebunnsbilde i Alta
Ambulerende psykiatritilbud
Mer effektiv bruk av luftambulansetjenesten

I tillegg til dette bør det legges opp til bedre ambuleringsordninger. For eksempel bør
leger som jobber i Hammerfest ambulere flere dager i strekk for å minimere reisetid.
Det må legges opp til ulike bosteder slik at helsepersonell også kan bo i Alta og
ambulere til Hammerfest.
Hovedsporet for arbeidet er å utvikle tilbudet for Finnmarks befolkning gjennom
forbedringer og justeringer i aktivitet og arbeidsdeling som igjen kan gi besparelser og
merinntekter for helseforetaket. Dette vil kunne bidra til at flere tilbud kan utvikles.
Prosjektgruppas forslag.
Det er en samlet prosjektgruppe som har utarbeidet rapporten og som enstemmig står
bak forslagene.
Rapporten ble behandlet av koordineringsgruppen i møte 19mars.
Koordineringsgruppen godkjente rapporten enstemmig. Ett av medlemmene, Monica
Nielsen, kom med en merknad til rapporten.
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Vedtak i koordineringsgruppen:
Koordineringsgruppa godkjenner rapporten fra prosjektgruppa, og gir ros for det
faglige arbeidet som er gjort.
Monica Nielsen fremmet følgende merknad til rapporten:
Det er viktig at tiltakene som er listet blir gjennomført for et styrket tilbud i Alta.
Mandatet går ikke inn på akutt og fødetilbud, det ligger heller ikke inne penger til nye
tiltak.
Likevel viser erfaringer de siste årene. Samt krisen vi står i at det er nødvendig med
akuttsykehus med fødeavdeling i Hammerfest, Kirkenes og Alta. En slik etablering vil
levere godt på Jeløya og Granavollen erklæring. Det må settes av nødvendig penger til
dette.
Oppfølging av rapporten
Rapporten oversendes Helse og Omsorgsdepartementet som svar på krav i
foretaksmøtet 26. februar 2018.
Rapporten oversendes Finnmarkssykehuset til oppfølging.
Adm. direktørs vurdering
Det er gjennomført flere planprosesser knyttet til tilbudet i Alta med mange forslag til
utvidelser av aktivitet og tilbud. Tiltakene i de ulike rapportene er gjennomført og
klinikken har flyttet inn i nye og moderne lokaler.
Innenfor de rammene som er lagt for arbeidet, er det i dette arbeider vist til flere tiltak
som kan bidra til økt aktivitet i Alta og økt tilbud i nærmiljøet for de pasientene som
sogner til Klinikk Alta. Tiltakene vil i tillegg til å gi økt tilbud lokalt bidra til å styrke
økonomien i Finnmarkssykehuset og dermed bidra til å realisere målene for foretaket.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg tar rapport om Utvikling av spesialisthelsetilbudet i Alta til
orientering.
Bodø, 5. mai 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
Vedlegg:
Rapport «Utvikle spesialisttilbudet i Klinikk Alta».
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Utvikle spesialisthelsetilbudet i Klinikk Alta.
Samarbeidsprosjekt mellom Finnmarkssykehuset og kommunene
Alta, Kautokeino og Loppa, som naturlig sogner til Klinikk Alta.

Dato: 9. mars 2020

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.

Side 85 av 226

Forord
Helse Nord RHF fikk i foretaksmøte 26 februar 2018 oppdrag fra Helse og
omsorgsdepartementet om å lede et samarbeidsprosjekt mellom Finnmarkssykehuset
og kommunene Alta, Kautokeino og Loppa Prosjektet skal vurdere om det er tilbud som
det er naturlig å etablere ved klinikk Alta ut over det som ligger i planer og oppdrag som
er gitt i foretaksmøtet 16. januar 2018.
Foretaksmøtet la til grunn at vurderingen av nye tilbud skal skje innenfor vedtak og
rammer som er lagt for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Rammen for arbeidet er at
akuttilbudet og fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes.
I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som
bidrar til å skape trygghet og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer
raskest mulig til riktig behandlingsnivå.
Styret for Helse Nord RHF behandlet saken i styremøtet 26. september 2018 (sak
118/2018). Det tok noe tid å få på plass deltakere i prosjektgruppa. Prosjektgruppa
startet opp arbeidet 5. februar 2019 i Kautokeino.
Det er tidligere gjennomført flere utredninger og lagt planer for utvikling av tilbudet i
Alta. I rapporten gis det en oversikt over tiltak som er foreslått tidligere, og status på
gjennomføring av dem.
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Sammendrag
Helse Nord har i samarbeid med Finnmarkssykehuset og kommunene Alta, Kautokeino
og Loppa utarbeidet denne prosjektrapporten. Rapporten oppsummerer et oppdrag
Helse Nord RHF fikk fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utvikle
spesialisthelsetjenestene i Alta.
Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i rapporten «Utredning av spesialisthelsetilbudet
i Alta/Vest-Finnmark, sluttrapport», som ble utarbeidet av Helse Nord og publisert i
2014. Prosjektgruppen har også brukt «Sluttrapport Klinikk Alta» som er utarbeidet av
Finnmarkssykehuset. Begge rapportene har utarbeidet forslag til tjenester ved klinikk
Alta. Det meste av det som var foreslått i rapportene er allerede gjennomført, og
beskrives nærmere i kapittel 3 i prosjektrapporten.
Arbeidet i prosjektgruppen har avdekket flere muligheter for å utvide tilbudet ved
klinikk Alta. I kapittel 2 redegjøres det for 11 områder med muligheter for utvidelse av
tilbud eller tiltak for å styrke økonomien. Det fremgår ikke av prosjektgruppas mandat
at Finnmarkssykehuset tildeles økte ressurser til gjennomføring av disse tiltakene.
Prosjektgruppa legger til grunn at Alta prosjektet videreføres som et
forbedringsprosjekt.
Forslagene som fremmes i saken er i all hovedsak tiltak som vil kunne gjennomføres
innenfor egne budsjetter ved å se på logistikk og prosesser knyttet til planlegging,
gjennomføring og evaluering.
Prosjektgruppen har kommet frem til følgende muligheter for utvidelse:












Diagnostikk
o Fjerngranskning av røntgenbilder.
o Etablering av sikker deling av røntgenbilder med primærhelsetjenesten.
o Flere kontroller bør organiseres slik at det kan gjøres ved klinikk Alta.
o «Videokontroller ortopedi» jf. Helgeland bør også kunne utvikles i
Finnmark.
Dialyse
o Øke aktivitet både med hemodialyse og peritoneal dialyse dersom behovet
for dette øker.
Kreftbehandling
o Flere cellegiftkurer kan gis ved klinikk Alta.
o Pasienter fra Kvænangen kan få tilbud ved klinikk Alta.
Infusjon
o Flere infusjoner innen gastroenterologi og revmatologi kan gis.
o Pasienter fra Kvænangen kan få tilbud ved klinikk Alta.
Fødetilbud
o Økt samarbeid med privat gynekolog i Alta.
o Tett samarbeid med kommunene om følgetjeneste for gravide.
Bedre kvalitet på pasienttransport
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o Være nøye med å samsvare timer i sykehus i forhold til hvor pasienten
bor.
o Vurdere flere bårebiler
o Vurdere muligheten for å bruke kommunale biler for pasienttransport
E-helse
o E-helsepoliklinikk
o Bruke Skype i større grad innen somatikk
Screening av tarmkreft
o Tilrettelegge for at pasienter kan bli screenet i Alta.
Netthinneundersøkelser
o Tilrettelegge for at flere pasienter kan få tatt øyebunnsbilde i Alta.
Ambulerende psykiatritilbud
Mer effektiv bruk av luftambulansetjenesten

I tillegg til dette bør det legges opp til bedre ambuleringsordninger. For eksempel bør
leger som jobber i Hammerfest ambulere flere dager i strekk for å minimere reisetid. Det
må legges opp til ulike bosteder slik at en også kan bo i Alta og ambulere til Hammerfest.
Hovedsporet for arbeidet er å utvikle tilbudet for Finnmarks befolkning gjennom
forbedringer og justeringer i aktivitet og arbeidsdeling som igjen kan gi besparelser og
merinntekter for helseforetaket. Dette vil kunne bidra til at flere tilbud kan utvikles.
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1. Innledning og bakgrunn
Helse Nord RHF fikk 16. januar 2018 og 26. februar 2018 et oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet om å utvikle spesialisthelsetjenestene i Alta. Som følge av dette
ble det utarbeidet et mandat for arbeidet. Dette ble vedtatt i styret i Helse Nord RHF 26.
september 2018. I det videre beskrives resultatene fra protokollene og mandatet.

1.1 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Nord RHF 16. januar 2018
I foretaksmøtet 16. januar punkt 3.6.8 i protokollen, ble følgende vedtatt:
Sykehusstrukturen i Vest-Finnmark
Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Dokument 8:12 S (2017–2018)
Representantforslag om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, jf. Innst. 55 S (2017–2018)
som ble behandlet i Stortinget 7. desember 2017. Det følger av Stortingets behandling at
følgende presiseringer skal legges til grunn for utvikling av
spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark:
1. Det skal etableres stedlig ledelse ved Klinikk Alta.
2. I sammenheng med at det kommer CT/MR i Alta i 2019 skal det etableres slagalarm
koblet opp mot nevrolog, slik at en kan starte trombolysebehandling ved slag i Alta.
3. Nye radiologiske tjenester i Alta skal ha tilgjengelighet og åpningstider som
tilfredsstiller befolkningens behov.
4. I forbindelse med at Helse Nord har fått i oppdrag å etablere flere hjemler for
avtalespesialister i 2017, skal flere av disse lokaliseres til Alta. Det er naturlig at nye
avtalespesialister arbeider i samarbeid med Klinikk Alta.
5. Finnmarkssykehuset skal legge til rette for at legespesialister kan etablere seg i Alta,
og at det må være mulig å arbeide delt mellom Hammerfest og Alta, uavhengig av
hvor man har bosted og fast arbeidstilknytning.
6. For å unngå unødig pasienttransport må pasienter fraktes til sykehus med riktig
behandlingsnivå, uten unødig omvei til lokalsykehus, når diagnostikk og behandling
ikke kan gis ved lokalsykehuset.
- Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF følge opp presiseringene som følger av Innst. 55 S
(2017–2018) ved utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark.

1.2 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 26. februar 2018
Sign: AGE: MT:
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder,
velkommen.
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Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til
innkallingen.
Foretaksmøtet vedtok:
Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.
Styreleder Marianne Telle og statssekretær Anne Grethe Erlandsen ble valgt til å skrive
under protokollen.
Sak 2 Dagsorden
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen spurte om det var merknader til dagsorden. Det
var ingen merknader til dagsorden.
Foretaksmøtet vedtok:
Dagsorden er godkjent.
Sak 3 Finnmarkssykehuset HF – utvikling av tjenestetilbudet ved Klinikk
Alta
Foretaksmøtet viste til regjeringsplattformen, der det går fram at Regjeringen vil
gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut
spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en
vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der.
Foretaksmøtet viste videre til protokollen fra foretaksmøtet i Helse Nord RHF 16 januar
2018, sak 3.6.8, der Helse Nord RHF ble bedt om å følge opp presiseringene som følger
av Innst. 55 S (2017- 2018) ved utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark.
Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å gjennomføre en prosess med de kommunene i
Vest-Finnmark som naturlig sogner til Klinikk Alta, for å vurdere om det er tilbud som
det er naturlig å etablere, utover det som nå ligger i planer og oppdrag gitt i
foretaksmøtet 16. januar 2018.
Foretaksmøtet la til grunn at vurderingen av nye tilbud skal skje innenfor vedtak og
rammer som er lagt for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Rammen for arbeidet er at
akuttilbudet og fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes.
I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som
bidrar til å skape trygghet og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer
raskest mulig til riktig behandlingsnivå.

1.3 Mandat/fremdriftsplan.
Mandat for samarbeidsprosjekt med de kommunene i Vest-Finnmark som
naturlig sogner til Klinikk Alta, for å vurdere om det er tilbud som det er naturlig
å etablere, utover det som nå ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16.
januar 2018
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Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styremøte 26. september 2018 å igangsette et toårig
samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino og
Finnmarkssykehuset HF. Utgangspunktet for arbeidet er foretaksprotokollen 16. januar
2018 og 26. februar 2018.
«Foretaksmøtet viste til regjeringsplattformen, der det går fram at Regjeringen vil
gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut
spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig
større del av behovet for sykehustjenester der.
Foretaksmøtet viste videre til protokollen fra foretaksmøtet i Helse Nord RHF 16 januar
2018, sak 3.6.8, der Helse Nord RHF ble bedt om å følge opp presiseringene som følger av
Innst. 55 S (2017-2018) ved utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark.
Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å gjennomføre en prosess med de kommunene i VestFinnmark som naturlig sogner til Klinikk Alta, for å vurdere om det er tilbud som det er
naturlig å etablere, utover det som nå ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16.
januar 2018.
Foretaksmøtet la til grunn at vurderingen av nye tilbud skal skje innenfor vedtak og
rammer som er lagt for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Rammen for arbeidet er at
akuttilbudet og fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes.
I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som bidrar
til å skape trygghet og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer raskest mulig
til riktig behandlingsnivå».
Arbeidet består av:
- Å vurdere om det er tilbud som det er naturlig å etablere, utover det som nå ligger i
planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. januar 2018. I arbeidet skal en spesielt se
på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som bidrar til å skape trygghet og
redusere unødig transport, slik at pasientene kommer raskest mulig til riktig
behandlingsnivå. Slik vil en kunne styrke tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester
for befolkningen. Tilbudet til pasienter som trenger og bruker helsetjenester mye
både i kommuner og sykehus bør særlig vurderes.
- Når nye lokaler står ferdig ved Klinikk Alta, skal en følge med på utviklingen i bruken
av nye tjenester og stimulere til god bruk av kapasiteten i Alta og vurdere etablering
av nye tilbud. Dette gjelder også avtalespesialister.
- Det skal etableres nødvendig samarbeid med velferdsteknologiprogrammet som
kommunene er del av.
I tillegg bes Finnmarkssykehuset HF, i samarbeid med relevante fagfolk fra kommunene,
om å lage en oversikt over:
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-

-

Retningslinjer som brukes ved for håndtering av akutte hendelser som bidrar til at
pasientene kommer raskt til relevant behandlingsnivå, hva er status, områder for
forbedring og ev tiltak.
Gi en oppdatert oversikt over faglige retningslinjer for «hvem skal føde hvor» og om
det er grunnlag for å utvikle praksis slik at flere kan føde i Alta.

Organisering av arbeidet:
Helse Nord RHF ved administrerende direktør er prosjekteier.
Det etableres en arbeidsgruppe bestående av to fagpersoner fra hver av deltakerne.
Gruppen kan underveis suppleres med relevant fagkompetanse. Det oppnevnes
brukerrepresentant til gruppen. Helse Nord RHF ved fagdirektør leder arbeidet.
Det etableres en koordineringsgruppe for arbeidet bestående av representanter fra
ledelsen i hver av de tre kommunene, Finnmarkssykehuset HF og fagdirektør i Helse
Nord RHF. I koordineringsgruppen oppnevnes også en representant fra arbeidstakerne i
Finnmarksykehuset HF og kommunene.
Rapporter fra arbeidsgruppen behandles i koordineringsgruppen, før de går videre til
Finnmarkssykehuset HF og kommunene i saker som vil kreve beslutninger der. Gruppen
rapporterer til fagdirektør hvert halvår. Det rapporteres halvårlig til styret for Helse
Nord RHF.
Styrets vedtak 26. september 2018.
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat og organisering av et toårig
samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og
Finnmarkssykehuset HF slik det er lagt frem i forslaget med følgende innspill:





Brukerne bør være representert i dette arbeidet.
Hvem som eier prosjektet (adm. direktør i Helse Nord RHF) og fremdriftsplanen
for samarbeidsprosjektet bør beskrives i mandatet.
Hvordan tilbakemelding gis fra samarbeidsprosjektet til Helse Nord RHF som har
fått oppdraget i foretaksmøte, må beskrives i mandatet.
Mandatet må oppdateres med andre føringer som er gitt i foretaksmøtet i Helse
Nord RHF både 16. januar 2018 og 26. februar 2018, jf. innledningen i sak 3.

2. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på samarbeidsprosjektet med
kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at videreutviklingen av tilbudet til den
samiske befolkningen i området er en del av samarbeidsprosjektet og at ev. nye
tilbud som utvikles gjennom dette prosjektet, vurderes videreført i andre samiske
områder.
1.3.1 Koordineringsgruppe
 Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF leder
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Eva Håheim Pedersen, foretaksdirektør Finnmarkssykehuset
Monica Nielsen, ordfører Alta
Ole I Hansen, foretakstillitsvalgt Finnmarkssykehuset

1.3.2 Prosjektgruppe














Raymond Dokmo, rådgiver Helse Nord RHF Prosjektleder
June Brita Eira, Kautokeino kommune (frem til september 2019)
Karen Marianne Gaup, Kautokeino kommune (frem til oktober 2019)
Anne Karine Gaup, Kautokeino kommune (fra november 2019).
Tuija Helena Niiranen, Kautokeino kommune (fra september 2019)
Olav Gunnar Ballo, fastlege Loppa kommune
Sirje Jærv, Loppa kommune
Kenneth Johansen, fastlege Alta kommune
Ragni Sandvik, fastlege Alta kommune
Siri Strand Pedersen, overlege Finnmarkssykehuset HF
Torben Wisborg, overlege Finnmarkssykehuset HF
Renathe Jakobsson avdelingsleder Finnmarkssykehuset
Bernt Johan Berg, Brukerrepresentant oppnevnt av Finnmarkssykehuset

I mai 2019, ble prosjektgruppa styrket med:
 Jonas Valle Paulsen Klinikksjef, Finnmarkssykehuset
Prosjektstøtte
 Jann Georg Falch, rådgiver Helse Nord RHF
 Randi Midtgård Spørck, seksjonsleder Helse Nord RHF
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2. Forslag fra prosjektgruppa
2.1 Diagnostikk Alta
Hva har vi i dag og hva kommer de nærmeste årene?
Hele tilbudet innen diagnostikk apnet i september ved Klinikk Alta. Klinikken har i
mange ar hatt konvensjonell røntgen. Ved utvidelse av tilbudet ved Klinikk Alta ble det i
forprosjektet for prosjektet Alta Nærsykehus vedtatt etablering av MR, CT, og ultralyd . I
2018 ble det vedtatt at klinikk Alta skulle ha 24/7 Slagalarm. Med dette bakteppet er det
vedtatt etablert 6 radiografstillinger, samt radiolog. Radiologen ambulerer i dag fra
Hammerfest ettersom det ikke har lykkes a rekruttere stillingen med arbeidssted Alta.
Status pr. Januar 2020
 Ansatt 6 radiografer
 Ansatt 1 radiolog i Hammerfest som ambulerer til Alta (foreløpig ikke 100%
stilling)
 Vakt for slagalarm 24/7 er under etablering
Endring de første månedene i bildediagnostikk
Oversikten under viser endringen i bildediagnostikk ved klinikk Alta fra oktober –
desember 2019, sammenlignet med samme periode aret før.
Gjelder alle undersøkelser uavhengig av opptaksområde
Labsted Alta
Labsted Hammerfest
Modalitet
Røntgen
CT
MR
US
Summert

Antall
Antall
undersøkelser undersøkelser
okt-des 2019 okt-des 2018 Endring
1569
1348
221
411
0
411
523
0
523
28
0
28
2531

1348

1183

Antall
Antall
undersøkelser undersøkelser
okt-des 2019 okt-des 2018 Endring
2682
2917
-235
1224
1423
-199
670
967
-297
683
720
-37
5259

6027

-768

Oversikten viser en økning i antall undersøkelser gjennomført ved klinkk Alta i
perioden oktober – desember 2019 sammenlignet med aret før. Økningen er ikke bare
innenfor nye modaliteter, det er ogsa en økning i konvensjonell røntgen. For Hammerfest
viser oversikten en nedgang pa 768 undersøkelser, noe som tyder pa at det ikke bare er
hentet pasienter tilbake utenfor Finnmark men ogsa internt. Totalt for Vest- Finnmark er
det imidlertid en økning pa 415 undersøkelser i perioden oktober-desember 2019
sammenlignet med aret før.
Hvilke muligheter gir det nye tilbudet innen radiologi i Alta
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Etter etablering av et diagnostisk tilbud i Alta med CT, MR og UL (ultralyd) i tillegg til
konvesjonell røntgen vil det være en overkapasitet pa utstyr i forhold til befolkningens
behov i Finnmark. Finnmarkssykehuset har na:
 5 CT,
2 i øst og 3 i vest
 3 MR,
1 i øst og 2 i vest
 6 konvensjoelle røntgen (inkl. 1 gjennomlysning)
1 i øst og 5 i vest
 3 UL (ultralyd)
1 i øst og 2 i vest
De ulike lokalitetene vil fungere som en backup for hverandre ved nedetid pa
røntgenutstyr.
Full drift av radiolgisk tilbud i Alta
Det er lagt til grunn at det radiologiske tilbudet i Alta skal ha ulik apningstid pa de ulike
modalitetene i en oppstartsfase, for deretter a vurdere behov. Det er lagt til grunn
følgende apningstid i oppstartsfasen:





MR
CT
Konvensjonell røntgen
UL (ultralyd)

4 dager pr. uke
2 dager pr. uke
5 dager pr. uke
2 dager pr. uke.

Til sammenliging har heller ikke Klinikk Kirkenes og klinikk Hammerfest fulle dager pa
alle modaliteter til enhver tid. Blant annet kjører ikke Kirkenes konvensjonell røntgen
hver dag.
Uavhengig av dette er det ansatt 6 radiografer. For a drifte utstyret i Alta i dag er det
behov for en radiograf per modalitet. I noen tilfeller er det nødvendig med en ressurs
som «gar i mellom». Dette er sammenlignbart med hvordan radiologisk avdeling driftes i
Kirkenes. Erfaringsmessig vil det ikke være nødvendig a utføre hel uke med
konvensjonell røntgen. Til sammenligning handteres ultralyd og timebok i Kirkenes av
annet helsepersonell enn radiografer. Dette er en effektiv mate a drifte radiologisk
avdeling med andre ressurser enn radiografer. UL kan handteres av annet personell enn
radiograf. I Kirkenes handteres UL av hjelpepleier.
Et eksempel pa bemanningsplan for radigrafer viser at 6 radiografer vil kunne handtere
full drift pa alle modaliterer i Alta ogsa med utvidet apningstid og aktiv tid i helgene.
Dette betyr at aktiviteten i Alta kan økes innenfor etablert kapasitet.
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Sum timer turnus,
Antall timer pr. uke, turnus radiograf
Sum stillinger turnus, radiografer

Det er ansatt en radiolog i Hammerfest som skal ambulere til Alta. Ambulering fordeles
pa flere radiologer og utgjør ca. 60%. For a handtere et økt antall undersøkelser i Alta til
den kapasiteten som utstyret gir, vil det kreve radiolog for fjerntolkning/
diagnostisering.
Kirkenes har samme MR som Alta, og fjerntolkning/diagnostisering vil med en viss
planleggingshorisont kunne utføres for MR undersøkelser utført i Alta.
Fjerntolkning/diagnostisering vil kreve ett tettere samarbeide mellom Kirkenes og Alta
opp mot MR enn hva som er tilfelle i dag. Radiolog og fagradiograf MR vil da kunne være
støttepersonell for MR drift i Alta og noe ambulering mellom Kirkenes og Alta vil da bli
aktuelt.
CT utført i Alta vil da naturlig bli fjerntolket/diagnostisert fra Hammerfest da det er
samme CT maskinleverandør i Hammerfest som i Alta.
For konvensjonell radiologi kan fjerntolkning/diagnostisering gjøres der det er ledig
kapasitet uavhengig av utstyr.
For UL (ultralyd) ma en fysisk være tilstede, robotteknikk er ikke per i dag utviklet for
diagnostisk ultralyd. Det kan utdannes senografer (radiografer med
ultralydkompetanse) men med det volumet som er pa de tre klinikkene vil ikke
pasientgrunnlaget være stort nok til at dette blir kvalitativt godt nok og av den grunn
ikke anbefales etablert tolkning/ diagnostisering av radiologiske undersøkelser som er
tatt i Alta.
Muligheter/forbedringsområder
 Radiologer er en begrenset ressurs, og her ma det ses ma mulighet for
fjerngranskning fra de to andre sykehusene. Det finnes flere muligheter. Kirkenes
sykehus og UNN har samme MR-maskin som Alta og ved god planlegging er det
mulig for radiologer disse stedene a granske bilder fra Alta. Hammerfest sykehus
har samme type CT som klinikk Alta, noe som tilsier at bilder kan granskes der.
 Primærhelsetjenesten ønsker full tilgang til Sektra fra sitt kontor, dette er pr dags
dato ikke teknisk mulig.. Primærhelsetjenesten er henvisende lege for
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radiologiske undersøkelser, radiolog er den som avgjøre hvilke modaliteter
(CT/MR/US eller konvensjonell) som skal brukes.
Utenom apningstid ma all øhjelp radiologi ga gjennom radiolog pa vakt enten ved
Kirkenes eller Hammerfest sykehus.
Kontroller, benbrudd mv. gjøres i dag ved klinikk Hammerfest. Først etter en uke,
og deretter etter fire uker. Dette bør organiseres slik at det kan gjøres ved klinikk
Alta av ambulerende ortopeder/fysioterapeuter eller gjennom at orotoped far
opp bildende i Hammerfest eller Kirkenes og gir tilbakemelding pr. telefon/skype.
Primærkommunene kan ta en større andel av oppgavene som for eksempel ut fra
funn pa radiologi, uten at pasienten henvises til klinikk. Dette skjer i dag enten
direkte pa svar fra radiologien eller en kombinasjon av svar fra radiolog og
klinikk. Dette skjer ogsa i dag i ulik grad mellom sykehusene og
primærhelsetjenesten. Full utredning av CT og MR i Alta vil kunne støtte en slik
praksis og vil derav redusere pasientens behov for a reise til sykehus.
Ortopedikontroller (for eksempel hofte/kne proteser) blir i stadig større grad
overført til fysioterapeut for oppfølging og kontroll og kun til ortoped om det ikke
er tilfredsstillende og da er det fysioterapeut som melder via fastlegen.

Utvidet apningstid og økt kapasitet kan betjenes av dagens seks radiografstillinger, under
forutsetning at nødvendig støtte-/merkantilt personell er tilstede som i Kirkenes.
Bemanning av radiografer kan handtere full drift av alle modaliteter.
Radiolog er ansatt i Hammerfest og ambulerer til Alta. Økt behov for tolking av MR-bilder
kan dekkes ved avtale med Kirkenes eller UNN som har samme MR-maskin. Hammerfest
har samme CT-maskin som Alta.
Lokaler og utstyr er nytt og tilstrekkelig for utvidet drift.
Pasientreisekostnader vil reduseres som følge av økt aktivitet i Alta. Dette er en premiss
for a kunne na malet om a redusere pasientreisebudsjettet med 15 mill.

2.2 Dialyse Alta
I dag er det fire pasienter som mottar hemodialyse (HD) i Alta. I tillegg er det en pasient
som har hjemmedialyse som kommer til Alta når han har behov for bistand.
Dialyse er en behandling som svinger mye med antallet pasienter. Det er i dag to årsverk
tilknyttet dialysen ved klinikk Alta som håndterer fire pasienter. To sykepleieressurser
vil kunne gi behandling til fem pasienter. Uavhengig av om det er en eller fem pasienter
må det være to sykepleierressurser tilgjengelig ved behandling. Klinikk Alta vil med
dagens bemanning kunne øke til fem dialysesøyler. Utstyret har kapasitet til å ta imot ti
pasienter per dag, men da må bemanningen økes.
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En økning i pasientmassen vil kreve økning i ressursbruken. Kapasiteten til dialysen vil
også variere utfra dialysehyppighet og nyrekapasiteten til pasientene.
Hjemmedialyse, peritonealdialyse (PD)
Per i dag er det få pasienter som har etablert peritonealdialyse (PD) i Finnmark generelt.
Kirkenes tilbyr PD-kontroller, men på grunn av få pasienter og relativt stor ressursbruk,
henvises disse ofte til UNN. Det planlegges per tiden oppstart av en til to pasienter for
PD i Alta området.
Muligheter/forbedringsområder:
 Klinikk Alta har kapasitet for utvidelse HD og polikliniske oppfølginger av PD
pasienter. Utvidelse av dialysebehandling skjer ved at det oppstår et behov for
slik behandling. Per i dag er det fire pasienter i Alta som får dialyse. Det
planlegges en til to PD pasienter.
 Klinikk Alta vil ved å gi opplæring til flere i dialysebehandling, bli mindre sårbar
ved en økning i antallet pasienter.
 God dialog med UNN om mulige fremtidige pasienter til dialysebehandling er
nødvendig for å kunne planlegge opplæring og mottak av både HD- og PDpasienter.
 I Vest-Finnmark er det nå ti dialysestoler. Dette betyr at dialyseavdelinger kan
bistå hverandre ved nedetid og eventuelt i ferietid.
Økning av antallet dialysepasienter (HD) handteres innenfor dagens bemanning. Økning
av antallet pasienter utover fem pasienter gir behov for to skift.
Lokalet og utstyret er nytt og tilstrekkelig for utvidet drift. Inntil ti dialysepasienter kan
handteres med to skift.
Pasientreisekostnader for PD-pasienter vil reduseres dersom tilbudet gis i Alta.

2.3 Kreftbehandling
Oversikt over kreftbehandlinger gitt ved spesialistpoliklinikken Alta:
2017
Måned
Antall behandlinger
Antall utsatt/avlyst
Januar
36
1
Februar
29
6
Mars
46
12
April
26
8
Mai
37
3
Juni
35
7
Juli
25
3
August
35
3
September
27
2
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Oktober
November
Desember

32
34
35

10
7
1

Totalt for 2017: 397 behandlinger
2018
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Antall behandlinger
45
33
25
33
46
37
31
35
24
38
40
34

Antall utsatt/avlyst
7
5
11
7
4
2
3
5
13
8
10
1

Totalt for 2018: 421 behandlinger
Utfordringer:
Heldøgnskurer gis som regel ved UNN. Noen pasienter får første oppstartskur i
Hammerfest eller på UNN. Pasientene overflyttes til Alta når det er forsvarlig.
Evalueringskurer tas i Hammerfest da ambulerende onkolog er tilstede.
De fleste pasientene tar blodprøve dagen i forveien. Magnesium er sendeprøve og vil
ikke påvirke kurene, men dette må planlegges. Noen kurer krever oppfølging av ACTH,
denne prøven må tas i Hammerfest. Her gjør onkolog ved UNN en vurdering om
pasientene må ta eller ikke trenger å ta denne prøven i forkant av kur.
Det tilbys også samtaler til kreftpasientene.
Muligheter/forbedringsområder:
Tilby mer pasientoppfølging ved å bedre kapasiteten til sykepleiere slik at de kan ta over
kurene som startes opp fra UNN eller Hammerfest. I 2018 var det totalt 497 kurer som
var/skulle vært gjennomført i Alta. Med 230 poliklinikkdager utgjør dette 2,2 pasienter
per dag.
Økt antall kurer vil kreve økte sykepleierressurser i Alta. I dag er det en 100%
kreftsykepleier stilling i Alta, fordelt på to ansatte som gir kurer. Ved en økning på 100
kurer vil det gi et behov for 2,6 kurer pr. dag. 100 flere kurer kan håndteres av 100%
stillingsressurs. Det må alltid være to sykepleiere tilstede. Med 200% stillingsressurs
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kan det gis 6-8 kurer pr. dag. For å kunne gjennomføre dette må onkolog beskrive hvilke
kurer som kan gis i Alta.
Lokalet og utstyret er nytt og tilstrekkelig for utvidet drift. Infusjonsplasser og
dialyseplasser kan benyttes fleksibelt til denne typen kurer.
Pasientreisekostnader vil reduseres. Dette er en premiss for planlagt reduksjon av
pasientreisebudsjettet med 15 mill.

2.4 Status og muligheter for utvidelse infusjon
Revmatologi:
Revmapasientene er en stor, økende og ressurskrevende pasientgruppe. For VestFinnmark er det i handlingsplan for revmatologi (2015-2019) beregnet to 100%
revmatologstillinger. Per i dag er det en ansatt en revmatolog i Hammerfest.
Revmatologen er knyttet til Finnmarksmodellen. Med to 100% revmatologer bør det
være kapasitet til å ivareta/ følge opp infusjons- og injeksjonsbehandling som skjer i
Alta kombinert med veiledning av 6 års legestudenter.
Ressursbehovet er beregnet utfra hvordan pasientene følges opp ved UNN. Der
behandler hver sykepleier 2 pasienter per dag. Det er 19 pasienter som i dag får sin
behandling i Hammerfest. Det vil være behov for 50% sykepleierressurs ved
poliklinikken i Alta dersom disse behandles i Alta.
Fordøyelse:
Ved økning i tilbudet i klinikk Alta er det vedtatt en økning med stillinger knyttet til
indremedisin. Indremedisinsk avdeling vil ha følgende ressurser:




En indremedisiner (etablert ressurs)
En indremedisiner (ny)
En allmennlege (ny)

Status
100% indremedisiner og 100% allmennlege (fordelt på fire 25%-stillinger) er ansatt per
i dag. Det har ikke lykkes klinikken å rekruttere ny indremedisiner, men
rekrutteringsprosess pågår.
I dag må fordøyelsespasientene må få behandling i Hammerfest av indremedisiner på
grunn av for liten kapasitet med en 100% indremedisiner i Alta. Når ny indremedisiner
ansettes vil fordøyelsespasientene få sin behandling i Alta. Klinikken må planlegge
støttepersonell til leger, herunder sykepleieressurser til nye legeressurser.
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Injeksjonspasientene kommer for sprøyteopplæring. Dette krever rundt en til to timer
per pasient.
Infusjoner med biologiske legemidler.
Infusjoner av biologiske legemidler har en todelt organisering:
a) En lege (hudlege/revmatolog/ gastromedisiner) beslutter i samråd med
pasienten behandlingen og følger opp effekt, blodprøver, generell
sykdomsutvikling, og gjør fortløpende vurdering om legemiddelet skal økes,
reduseres eller seponeres.
b) En poliklinikk utfører selve infusjonen. Dette skal som regel gjøres med 6 ukers
intervaller Det må her følges opp bivirkninger, mulighet for allergiske reaksjoner
osv, dette gjøres vanligvis av samme lege som gjør a).
Det er ofte samme enhet som gjør både a) og b); for eksempel at gastromedisinsk lege på
UNN beslutter det som står i a) og at poliklinikken på gastromedisin på UNN gir
infusjonen slik som det står i b).
Infusjonen kan gjøres i Alta, men det kreves at a) utføres av lege på UNN eller
Hammerfest. Lokale leger i klinikk Alta kan håndtere bivirkninger, allergiske reaksjoner
og så videre. På den måten vil antallet reiser til Tromsø eller Hammerfest kunne
reduseres vesentlig. Klinikk Alta vil da kunne få både inntekter fra kurene og i tillegg
spare pasientreiser for utgifter til reise for pasienter og ledsagere til Tromsø eller
Hammerfest.
I Kirkenes gis slike kurer på kreftpoliklinikken. En ordning der både cellegift og
biologiske infusjoner kan håndteres på en og samme
infusjonspoliklinikk/kreftpoliklinikk synes fornuftig.
Muligheter/forbedringsområder:
 I fagplanen for Vest-Finnmark er det synliggjort behov for 200% revmatologer.
Det bør ansettes en revmatolog i Alta eller Hammerfest som ambulerer motsatt
vei.
 Det er et faktum at det er en del ventetid for undersøkelse hos revmatolog.
Siden revmatologen i Hammerfest ikke ambulerer til Alta, er det nødvendig å se
på om det likevel kan være fornuftig med en ambuleringsordning. Det kan også
være nødvendig å se på hvor mange pasienter som kommer til kontroll ved
poliklinikken og nytten av en slik kontroll (egenmating).
 Vurdere bruk av allmennlegeressurser til fordøyelsespasientene og
revmapasienter.
Lokalet og utstyret er nytt og tilstrekkelig for utvidet drift. Infusjonsplasser og
dialyseplasser kan benyttes fleksibelt.
Pasientreisekostnader vil reduseres. Dette er en premiss for planlagt reduksjon av
pasientreisebudsjettet med 15 mill.
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2.5 Fødetilbud
I mandatet for arbeidet står følgende:
«Rammen for arbeidet er at akuttilbudet og fødeavdelingen Hammerfest skal bestå og ikke
svekkes.»
Seleksjonen av gravide er basert på de samlede risikofaktorer som den gravide kvinnen
har av tidligere svangerskapshistorie, tidligere sykdommer og ervervede sykdommer
under svangerskapet, samt barnets forventete helsetilstand ved fødsel.
På bakgrunn av dette er det utarbeidet seleksjonskriterier (nasjonalt), justert for lokale
forhold av regionalt fagråd for gynekologi og fødselshjelp, RL 0899 og nedfelt i
prosedyre PR0958 som er gjeldende for Finnmarkssykehuset.
Prosedyren er utarbeidet i et samarbeid mellom Hammerfest , Kirkenes og UNN og er
fundamentert på Nasjonal fødselsveielder , «Et trygt fødetilbud « og er i faglig harmoni
med den regionale prosedyren (RL 0899) for seleksjon av fødested, som er utarbeidet av
Helse Nord sitt fagråd i gynekologi. Altså en lokal , regional og nasjonal grundig
medisinsk vurdering hvor lokale hensyn er tatt.
Dette regulerer hvem som er anbefalt å føde ved de forskjellige fødeinstitusjonene.
Fødselstallene faller i hele Norge fra 2013 (1.78) til 2017 (1.62) – og i Vest Finnmark
2013 (1.86) til 2017 (1.62). Trenden er fortsatt fallende.
Med dette som utgangspunkt har vi sett på mulighetene i bruk av Alta Nærsykehus:
 Fødsler – regulert av seleksjonskriterier
 Svangerskapspoliklinikk - ambulering
 Gynekologisk poliklinikk; avtalehjemmel i Alta
 Robotultralyd
 Samhandling

Fødsler
Beredskapen med anestesilege/obstetriker/pediater er lagt til Hammerfest. Det er
derfor ikke grunnlag for å gjøre ytterligere endringer i fødetilbudet, av hensyn til
pasientsikkerheten og faglige føringer i norsk obstetrikk.
Svangerskapspoliklinikk
I dag ambulerer gynekolog ca. en dag per måned. Klinikk Hammerfest forsøker å legge
opp dette etter behov. Kostnader og effekt vurderes fortløpende. Gynekologen er
avhengig av fulle poliklinikk lister i Alta for at en skal kunne ta ressurser ut av klinikken
i Hammerfest. Finnmarkssykehuset vurderer løpende behovet og legger opp ambulering
etter beste evne.
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Gynekologisk poliklinikk
Denne ivaretas av egen avtalespesialist i Alta. Se på muligheter for samarbeid mellom
sykehuset og avtalespesialist.

Robotultralyd
Dette har vært et spennende og vellykket prosjekt som nå implementeres. Det vil gjøre
at færre gravide trenger å reise til Hammerfest og kan betraktes som en økt
tilgjengelighet av gynekolog for de gravide i Alta. Det styrker også kontakten mellom
ultralydjordmor og spesialistene i Hammerfest, noe som er viktig for jordmor. Med
robot ultralyd kan enkle problemstillinger avklares raskt for å unngå transport og
unødig engstelse hos den gravide. Det kan også være planlagte mellomkontroller
For eksempel ved vurdering av:
 Fosterleie
 Fostervann mengde
 Vekstestimeringer
 Lite liv
 Placentas beliggenhet
Det er utarbeidet en egen prosedyre PR48286 for bruka v Robotassistert ultralyd i
svangerskap.
Det er bevilget midler til opplæring. Utstyret er på plass.
Samhandling
Ved Klinikk Alta ligger fødestue og poliklinikkrom for ambulerende gynekolog i nær
tilknytning til hverandre. Dette letter samarbeidet mot fødestua. For eksempel ved
gjennomføring av CTG og hjelp til urinprøver med mer. Gynekolog vil i større grad
kunne bistå på spørsmål og veiledning.
Samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Her er det flere ting som kan gjøres enklere:
 Koordinering av blodprøver. Ved blodprøvetaking av gravide som blir henvist, vil
det være en stor fordel at gyn/føde settes på kopiliste. Det kan spare både
kommune- og spesialisthelsetjenesten for arbeid.
 Undervisning. Gynekologi/obstetrikk kurs kan gjennomføres i samarbeid med
Finnmark legeforening.
 Gynekologisk avdeling vil ved prosedyre endringer sende informasjon til
fastleger for å lette samarbeidet.
 Årlig møte mellom Alta kommune og fødestuens faglige ledelse; Medisinsk Faglig
ansvarlig og ledende jordmor, legegruppa som tilkalles i akutte situasjoner på
fødestua og avdelingsleder Klinikk Alta og Klinikk Hammerfest (viktig behov,
avdekket etter uheldig hendelse i februar).
 Årlige nyfødtrescusiteringsøvelser med barnelege for jordmødre og leger i Alta (i
henhold til veileder fra Hdir).
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Årlige øvelser i akutte obstetriske situasjoner med medisinsk fagliog ansvarlig for
fødestua, jordmødre og leger i Alta (i henhold til veileder fra Hdir).

2.6 Bedre kvalitet på pasienttransport i Finnmarkssykehuset
Prosjektgruppa har drøftet mulighetene for å bedre kvaliteten på
pasienttransporttilbudet for pasienter i Finnmark. Gruppa har tatt utgangspunkt i en
problembeskrivelse med bakgrunn i erfaringer og problemstillinger som er beskrevet av
pasienter fra Kautokeino. Prosjektgruppa mener at disse erfaringene også kan være
relevante for pasienter fra andre områder av Finnmark. Tiltakene som foreslås her skal
derfor gjelde hele Finnmark.
Problemstillingene i notatet kan oppsummeres slik:
 Informasjon til pasienter
 Samordning av transport.
 Tidspunktene for behandling bør forsøkes avstemt med transporten. Slik at en
unngår at pasienter må reise dagen før, for å rekke behandling.
 Redusere venting for pasientene.
Finnmarkssykehuset har høy samordningsgrad for pasienttransport på medisinsk
grunnlag. Pasientreisekontor har ikke god nok oversikt over pasienter som reiser på
egenhånd og som får reisen refundert i ettertid. Dette begrenser muligheten for
pasientreisekontoret å samordne transporten. Problemstillingene som prosjektgruppen
har fremmet knytter seg i stor grad til pasienter som ikke skal ha transport på medisinsk
grunnlag, men som benytter offentlig transport som buss og båt.
Bussrutene i Finnmark er betydelig bedre enn for noen få år siden. Likevel er
strekningen Kautokeino – Hammerfest ikke optimal i forhold til det å reise til
Hammerfest. Ruten fra Kautokeino til Hammerfest som følger med buss, eventuelt
kombinert med båt fra Alta:

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.

Side 106 av 226

Retur fra Hammerfest til Kautokeino er som følger:

Reiseplanleggeren viser at pasienter som reiser fra Kautokeino med buss, må starte
klokka 04.10 og vil være i Hammerfest kl. 0900. Det er mulig med retur klokka 11.00
eller 16.22. Eventuelt kan pasienter som får time kl. 15.45 reise klokka 08.45 fra
Katokeino. Returen går klokka 16.22 og det krever da at det ikke er forsinkelser i
programmet til behandler.
Reiseruten er ikke noe bedre fra Berlevåg til Kirkenes sykehus eller fra Karasjok til
Hammerfest sykehus, hvor avgang fra både Berlevåg og Karasjok er kl. 0600.
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Mangel på drosjeløyve i Loppa kommune gjør at pasienter som skal til undersøkelse
eller behandling ved Klinikk Alta, eller som skal reise langs vei til Hammerfest sykehus,
og som er avhengig av ekstraskyss, vil trenge drosje enten fra Hasvik eller Alta. Dette
innebærer betydelige ekstrakostnader for helseforetaket, ved at drosjen først må kjøre
lange avstander før selve pasienttransporten kan starte. Det vil i slike tilfeller også bli en
tilleggsreise for drosjen etter endt oppdrag.
Som følge av dereguleringen av drosjenæringer bør det vurderes å legge til rette for at
transporter til spesialisttjenesten kan skje i regi av pasientens hjemkommune,
eksempelvis ved at hjemmetjenestens biler benyttes, eventuelt også ved at personell fra
hjemmetjenesten som utfører kjøreoppdraget, kan fungere som ledsager for pasienten.
Dette vil kunne innebære innsparinger for Finnmarkssykehuset, som dermed også bør
inngå avtale med aktuell(e) kommune(r), slik at alternative transporttjenester til bruk
av drosje kan tilbys i alle kommuner tilknyttet Finnmarkssykehuset.

Forslag til tiltak:
Pasientreisene er en del av et helhetlig pasientforløp. Pasientreisekontoret besøker
hvert andre år alle fastlegekontorer, sykehus og andre institusjoner i hele fylket. Her
informeres det om regelverk og hvordan pasientreisekontoret forsøker å tilrettelegge
for god reiselogistikk for pasienter. Utfordringen er pasienter som ikke er i kontakt med
pasientreisekontoret. Disse reiser med offentlig kommuniasjon og er ikke i dialog med
pasientreiser. Det foreslås:




I innkallingsbrevene legges det inn en tekst om «dagen før du skal til behandling,
sjekk med pasientreisekontoret om de har drosjetransport til sykehuset som du kan
haike med – ring pasientreise på telefon xxxxxx»
Som følge av lange reiseavstander fra Kautokeino og rutetider som ikke er godt
avstemt med transport til å fra sykehuset vil det bli vurdert å gjennomføre et
prøveprosjekt: En vil vurdere om det er mulig å redusere ulempene for de
pasientene som er henvist til reise med offentlig transport fra Kautokeino gjennom å
utnytte kapasitene i den transporten som sykehuset setter opp (reiser med
rekvisisjon).

 Finnmarkssykehuset legger om sine rutiner for innkalling av pasienter. Timer skal
alltid sjekkes med rutegående transport til/fra sykehuset. Målet er å redusere reise
og ventetid for pasientene.

 Internt på sykehuset vil det etableres informasjonsskjermer i vestibylen, her blir det
lagt inn en tekst om at pasienter som skal til andre steder i Finnmark med offentlig
transport kan ta kontakt med pasientreisekontoret for å sjekke ledig kapasitet i
drosje. Telefon xxx.xxx
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 Informasjonen som gis til pasienter som skal til behandling oppdateres og gjøres





lettere tilgjengelig for pasienten. Dette kan gjøres gjennom:
o Nettsider
o Innkallingsbrev
o Fastlegekontorer, plakater med teksten «dagen før du skal til behandling,
sjekk med pasientreisekontoret om de har drosjetransport til sykehuset som
du kan haike med – ring pasientreise på telefon xxxxxx»
o Omsorgstjenesten i kommunene
o Transportører
Finnmarkssykehuset vurderer kontinuerlig kapasiteten på hvite biler. I
Hammerfest/Alta-området er det etablert to hvite biler. I Øst-Finnmark planlegges
det ytterligere en hvit bil.
Vurdere om dereguleringen av drosjenæringen gir rom for nye og mindre kostbare
transportløsninger.

2.7 E-helse
Finnmarkssykehusets e-helsestrategi prioriterer gode digitale løsninger for
samhandling, koordinering, kompetanseheving og kommunikasjon mellom
Finnmarkssykehuset, kommuner, fastleger, pasienter og pårørende. Dette for at
pasientforløp skal oppleves som sammenhengende og sikre gode overganger mellom
nivåene. Det er behov for å styrke tilbudet til personer med kroniske og sammensatte
lidelser og eldre. Pasientens medvirkning i behandlingsforløpet er en grunnleggende
forutsetning for å oppnå god pasientsikkerhet og behandlingsresultater.
Tall for kontroller i 2018 innen somatikken viser at kommunene Alta, Kautokeino og
Loppa får en lavere andel av sitt tilbud fra Finnmarkssykehuset enn gjennomsnittet av
kommunene i Finnmark. En større andel av pasientene fra Alta, Kautokeino kunne fått
kontroll og oppfølging I Finnmarkssykehuset istedenfor i UNN. En videre utbygging av
desentraliserte tilbudet i disse kommunene vil øke DRG-finansieringen og dermed
styrke bærekraften for Finnmarkssykehuset. Det lokale tilbudet i kommunene kan også
styrkes ved at UNN tilbyr avstandskontroller med Skype for de ca 1900 pasientene som
kontrolleres der. Hvis 10 % av pasientene i området følges opp med Skype fra UNN vil
det kunne gi NOK 0,5 Mill i sparte reisekostnader for Finnmarkssykehuset pr år.
Finnmarkssykehuset har startet arbeidet med å etablere helhetlige tjenester for de som
har størst behov for koordinerte helsetjenester. Dette dreier seg ofte om eldre med
sammensatte og kroniske lidelser (5 % av pasientene som bruker 50 % av ressursene).
Tverrfaglige team fra sykehus og kommune skal bistå sengepostene ved å styrke
tjenesten i overgangen mellom sykehus og kommune. Teamet bistår også
hjemmetjenesten og fastlegen/sykehjemslegen med observasjoner og vurderinger av
hjemmeboende/sykehjemsbeboere som er i gradvis forverring. Innen psykisk helsevern
og rus etabler Finnmarkssykehuset digitale FACT-team i Alta og Karasjok som en del av
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samarbeidet med kommunene om de mest ressurskrevende pasientene. Samlet skal
dette danne grunnlag for organisering av en e-helsepoliklinikk som også inkluderer
annen poliklinisk aktivitet. Bruk av avstandskompenserende teknologi vil benyttes
innenfor spesifikke fagområder og prioriterte utviklingsområder (eks psykiatri, kreft,
geriatri, kols, diabetes, hjerte/kar, hudlidelser etc). I den videre planleggingen vil både
kompetanse innen spesialist- og primærhelsetjenesten i Alta, Kautokeino og Loppa
kunne samarbeide med hjelp av avstandskompenserende teknologi. Dette vil bidra til at
legespesialister innen enkelte fagområder kan tilby tjenester uavhengig av hvor de er
bosatt.
Med sine geografiske avstander er Finnmark godt egnet for utprøving av nye løsninger.
Alta Kommune er en motor i utviklingen av velferdsteknologi i regionen. Alta og de
omkringliggende kommunene er derfor spesielt egnet for innføring og utprøving av
avstandskompenserende teknologi både mot Finnmarkssykehuset og UNN. Et eksempel
på dette er robotassistert ultralyd for oppfølging av gravide. Andre tjenester, som
digitale pasienttjenester og dialog fastlege-spesialist, vil innføres felles i
Finnmarkssykehuset og kan bidra til ytterligere styrking av samhandlingen.
Bemanningen vil ikke øke. E-helse vil kreve avtaler med kommunene, med de ressurser
som allerede finnes i primær og spesialisthelsetjensten.
Lokalet og utstyret er nytt og tilstrekkelig for utvidet drift. Det vil muligens kreve noe AVutstyr ute hos enkelte kommuner.
Pasientreisekostnader vil reduseres. Denne reduksjonen er beregnet til 1 mill. i 2020,
øknede til 11 mill. i 2027.

2.8 Screening av tarmkreft
Stortinget besluttet høsten 2017 at det skal innføres et nasjonalt screeningprogram mot
tarmkreft. Formålet med screeningen er å redusere forekomst og dødelighet av
tarmkreft i befolkningen som tilbys screening, ved å oppdage og fjerne forstadier til
kreft eller oppdage og behandle kreft. Screeningprogrammet er planlagt innført
nasjonalt over en periode på fem år, med oppstart i 2021. Tilbudet gis til kvinner og
menn det året de fyller 55 år. Når programmet etableres fra 2021, skal undersøkelse av
blod i avføringen (iFOBT) være standardmetode. Det skal gjennomføres en gradvis
overgang til koloskopi som standardmetode. Koloskopi gjøres én gang i livet, mens
iFOBT gjentas hvert annet år i løpet av en 10-årsperiode.
Screeningen koordineres av kreftregister som sender ut tilbud om screening og
prøverør til 55 åringene. Alle avføringsprøver vil bli undersøkt på Akershus
Universitetssykehus. Personer med positiv test vil få beskjed om det i innkallingsbrevet
til koloskopi ved lokalsykehuset/screeningsenter. Foretak som skal utføre koloskopier i
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forbindelse med screening vil bli underlagt omforente kvalitetskrav. Det samme gjelder
patologiske laboratorier som vurderer histologiske prøver.
Dette tilsvarer om lag 200 ekstra kolonoskopier for klinikk Alta fra og med 2025 basert
på prognoser fra Statistisk sentralbyrå og antall 55 åringer fra kommunene Alta, Loppa
og Kautokeino.
Med 200 kolonskopier ekstra vil dette kreve en legeressurs ytterligere 40 dager i aret. En
behandler gjennomfører fem kolonoskopier pr. dag. Kolonskopier tas enten av
indremedisiner eller kirurg. Dette er et krav om a starte forberedelsene til a øke antall
koloskopier med 50% frem til 2025. Screeningsprogrammet starter opp i 2021. Dette er
ikke behandling og utløser derfor ikke ISF, men det kan legges til grunn at
Finnmarkssykehuset vil fa en refusjon pa om lag 3.000 kroner per undersøkelse.
Lokalet er tilstrekkelig for utvidet drift. Utstyrsbehov ma vurderes.
Finnmarkssykehuset har ikke pasientreisekostnader knyttet til dette området i dag.
Dersom programmet avdekker flere med sykdom, vil behovet for behandling ved UNN
eller ved akuttsykehus øke.

2.9 Netthinneundersøkelser og øyebehandling
Helt siden 1990-tallet har det vært utført fundusfotografering i Alta. En har tidligere
konkludert med at pasientgrunnlaget i Alta er for lite til å utføre fundusfotografering.
Det er utarbeidet et anbefalt program for regelmessige netthinneundersøkelser for
diabetisk retinopati. Helseforetakene er pålagt å starte med regelmessige
netthinneundersøkelser. Dette vil øke behovet for fundusfoto med om lag 50% i forhold
til dagens aktivitet. Se program for diabetesscreening (IS-2752). Hovedpoenget er at
mange av disse pasientene er friske pasienter som kun trenger en overvåking i form av
et fundufoto som granskes. Det innebærer at bildene i stor grad kan tas der pasientene
bor og at bildene sendes for vurdering et annet sted (for eksempel UNN).

Det vil være ca. 1400 diabetes-pasienter i Finnmark som skal inn i programmet for
systematisk øyeundersøkelse, dette betyr ca 4-500 pasienter i kommunene
Alta/Guovdageaidnu/Loppa. Intervallene mellom undersøkelsene varierer, fra 6 mnd til
2 år. Hvis man antar et gjennomsnitts-intervall på 1,5 år betyr dette ca 300 pasienter per
år i Alta-regionen
Tidsbruk for pasienter ved forflytning til feks Hammerfest blir samlet sett stor og
utgiftene til pasientreiser er ca 730 kr. Pr. reise. Det anbefales å vurdere om de nye
endringene i kravene gjør det forsvarlig å etablere funduskamera i Alta. Dette er likevel
et lite volum, så dersom det finnes optiker i Alta som allerede har slikt kamera og kan
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påta seg å ta bilder som sendes til en sentral enhet vil det være god pasientbehandling
og god økonomi. Finnmarkssykehuset vil uansett løsning nyte godt av sparte
reisekostnader på om lag 300.000 kroner per år.
Alle funduskameraer i Finnmark må være kompatibelt med kamera/
bildelagringsprogram i Kirkenes, Hammerfest og UNN. Bildene skal kunne lagres i et
eksternt program og det er vesentlig at bildene til en pasient i Finnmark må kunne
hentes opp av andre enheter enn der bildet ble tatt. Dvs bilder tatt i Alta må kunne ses
av øyelegen i Hammerfest, Kirknes og på UNN.
Ved undersøkelser, eventuelt i kombinasjon med injeksjoner i øyet for behandling av
netthinneforandringer, og for andre tilstander, bør like tilstander samordnes på
listedager i Alta. Ambulerende spesialister vil dermed kunne utføre arbeid på
enkeltdager i Alta som ellers hadde gjort det nødvendig for pasientene å reise videre fra
Alta eller fra tilgrensende kommuner til Hammerfest sykehus.

2.10 Ambulerende psykiatri tjenester
Det har tidligere vært ambulering fra Voksenpsykiatrisk poliklinikk, både av psykiater
og psykiatrisk sykepleier, mens det de siste årene ikke lenger har vært ambulering i regi
av psykiater, betinget av mangel på psykiatere ved VPP i Alta.
Belastningen ved lange reiser til spesialist kan være særlig stor hos pasienter med
psykiske lidelser. Ambulering kan dermed være med på å sikre et behandlingstilbud til
psykisk syke som ellers i verste fall ikke vil kunne gis, fordi den syke ikke klarer å møte
fram hos spesialist gjennom terskelen som reisen utgjør.
For å sikre et likest mulig tilbud til psykisk syke i det området som Klinikk Alta betjener,
er det et klart mål at ambuleringen av psykiater påny kommer i gang til Kautokeino og
Loppa.

2.11 Effektiv bruk av Luftambulansetjenesten
På grunn av lange reiseavstander vil det i Finnmark, ved akuttoppdrag og oppdrag som
haster, være aktuelt å benytte ambulansefly eller ambulanse-/ redningshelikopter fra
pasientenes hjemkommuner til sykehus.
Siden bruk av luftambulanse alltid vil være en knapphetsressurs, er det viktig at bruken
er forbeholdt transporter som nødvendiggjør bruk av lufttransport. Det er dermed viktig
at det er så god tilgang til ambulansebil at det ikke av på grunn av manglende tilgang på
biltransport skapes et økt behov for bruk av ambulansefly eller ambulansehelikopter.
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Siden det er Finnmarkssykehusets ansvar å drifte ambulansebilene i egen region, mens
helseforetakene i fellesskap har ansvar for luftambulansetjenesten, kan en konsekvens
være at dagens struktur i liten grad skaper insentiver for å sikre tilstrekkelig kapasitet
for ambulansebiltjenesten, når ikke Finnmarkssykehuset selv må svare for
merkostnadene ved bruk av ambulansefly når ambulansebil ikke er tilgjengelig.
Det er viktig å skape gode insentivstrukturer for å stimulere til bruk av
transportressurser på lavest effektive omsorgsnivå. I den sammenheng er det også
viktig med en løpende evaluering av bruken av transportressurser inn mot sykehus,
inkludert interkommunale og interregionale forskjeller i bruken av transportressurser
fra pasientenes hjemkommuner til sykehus.
Målet bør være at bil benyttes der dette framstår som faglig forsvarlig, og at
luftambulanseressursene forbeholdes transportoppdrag der graden av hast i
kombinasjon med avstand til aktuelt sykehus gjør at bruk av denne ressursen framstår
som klart mest hensiktsmessig og nødvendig.
Når pasienter kan fraktes til sykehus uten behov for kontinuerlig tilsyn, kan hvite
ambulanser være et alternativ. Økt bruk av hvite ambulanser kan frigjøre
transportkapasitet både for bruk av vanlig ambulanse med to ambulansepersonell i hver
bil, og kan dermed også bidra til å frigjøre ressurser innen luftambulansetjenesten,
overfor de pasientene som trenger denne transportmåten mest.
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3. Status vedtatte planer og utredninger av
spesialisthelsetjenesten i Alta
Det foreligger to utredninger av spesialisthelsetjenesten i Alta. Den første er i regi av
Helse Nord RHF, mens den andre er utarbeidet av Finnmarkssykehuset. Vi har
gjennomgått anbefalinger fra begge rapportene og beskrevet hva som er gjennomført.

3.1 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark,
sluttrapport
3.1.1 Poliklinikk
 Økning på 84 % i forhold til dagens aktivitet for polikliniske konsultasjoner som
følge av økt desentralisering.
o Dette er under opptrapping.
 Økning fra 132 til 284 dagkirurgiske inngrep pr år.
o Dette er under opptrapping.
 Uendret tilknytningsform for spesialistpoliklinikk, men anbefaler å overføre
dialyse og cytostatikavirksomhet fra sykestue til spesialistpoliklinikk.
o Dette er gjennomført.
3.1.2 Sykestue
 Videreutvikling av dagens sykestuemodell til en hybridmodell organisert og
drevet av spesialisthelsetjenesten med 14 døgnplasser innen
spesialisthelsetjenesten, og 6 senger som er øremerket kommunal virksomhet, til
sammen 20 døgnplasser.
o Denne skal være i full drift fra høsten 2020.
 Endre organisatorisk tilknytning til foretaksorganisert, der alle 20 plassene
drives av foretaket, og kommunen kjøper 6 av disse plassene.
o Dette er gjennomført.
3.1.3 Billeddiagnostikk
 Det anbefales at det primært etableres mulighet for MR-undersøkelser sammen
med ultralydundersøkelse utført av radiolog, tillegg til å videreføre dagens
tilbudet innen konvensjonell radiologi.
 En eventuell utvidelse av tilbudet til også å omfatte CT-diagnostikk må vurderes
som en mulig implementering på et senere tidspunkt.
 Innenfor rammene av et utbyggingsprosjekt bør man tilrettelegge areal og
infrastruktur også for en CT-installasjon.
Alle tiltak er gjennomført.
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3.1.4 Fødestue
 Flertallet i arbeidsgruppen anbefaler at Alta fødestue blir driftet og organisert av
Finnmarksykehuset - klinikk Hammerfest.
 Arbeidsgruppen konkluderer med at fødetilbudet ved fødestua i Alta er av høy
kvalitet, og at de gjeldende seleksjonskriteriene følges.
 Arbeidsgruppa påpeker behov for en bedre samhandling mellom helseforetaket
og fødestua.
Alle tiltak er gjennomført.
3.1.5 Telemedisin
 Det anbefales å videreføre de tjenester som allerede er i bruk.
 I tillegg anbefales å videreutvikle videokonferanse ved sykestue og nettbasert
opplæring.
 Følgende nye tjenester bør tas i bruk: Teleortopedi, DeVaVi, Dermatologi, VAKe
og pasientkommunikasjon når dette utvikles.
Alle tiltak er gjennomført.
3.1.6 Akuttmedisin
 Arbeidsgruppen har gjennomgått den akuttmedisinske kjeden og laget forslag til
kompetanseheving og bedret samhandling.
 Arbeidsgruppen foreslår å opprette to nye observasjonsrom i tilknytning til
legevakt.
 Det er forutsatt noe reduksjon i ambulanseturer som følge av økt tilbud av
spesialisthelsetjenester lokalt i Alta, og på bakgrunn av dette vurderes det ikke et
behov for flere ambulansebiler, men gruppen anbefaler en utvidet analyse av
ambulansestrukturen i Finnmark.
Alle tiltak er gjennomført
3.1.7 Bygg
 Gruppen har gjennomført en kartlegging av bygningsmassen i verktøyet
Multimap, samt befaring og vurdering av bygningsmassen ved Alta helsesenter.
 Vurderingen viser at deler av bygningsmassen er i god stand, men at det finnes
logistiske utfordringer i forhold til effektiv pasientbehandling.
 Vurderinger av bygningsmassens fleksibilitet er lagt til grunn for estimert behov
for nybygg og rehabilitering.
Alle tiltak er gjennomført.
3.1.8 Laboratorie
 Aktivitetsendringer ved laboratoriet kun som følge av aktivitetsendringer
foreslått i de andre gruppene.
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Uendret tilknytningsform, med en fortsatt organisatorisk tredeling av lab, der
kommunen, legekontorene og foretaket har sine egne laboratorier i ett felles
lokale.
Det understrekes behov for tydelige samarbeidsavtaler mellom foretaket og
kommunen.

Alle tiltak er gjennomført.

3.2 Sluttrapport Klinikk Alta
Organisasjonsutviklingen i Klinikk Alta var eget prosjekt fra 2016 med åtte
arbeidsgrupper som leverte sine rapporter januar 2018. Sluttrapport med anbefalinger
ble behandlet i styringsgruppemøte i Finnmarkssykehuset den 21.03.18 i sak 24/2018.
Tilbud 2018:
Spesialisthelsetjeneste:
 Indremedisiner 100 %
 Ambulering innenfor følgende områder (Nevrologi, revmatologi; gynekologi,
pediatri, allergologi, hud, kirurgi, ortopedi, nefrologi og klinisk dietist)
 Røntgen (thorax og skjelett)
 Operasjoner
 Cytostatika
Alta kommune
 Dialyse 5 plasser
 Fødestue 2 føde og 2 barsel
Driftet av Alta kommune frem til 01.01.19.
 Sykestue
Etter bygging av Klinikk Alta:
 20 senger (14 spesialisthelsetjeneste og 6 kommunale)
 Det ansettes en allmennlege og en indremedisiner
 Infusjonspoliklinikk med cytostatika og dialyse
 Ny operasjonsstue (den gamle skal brukes som skiftestue)
 CT, MR og ultralyd
Utvidet ambulering med følgende mål:
 Poliklinikk skal utvides med 84 %
 200 konsultasjoner for gravide
Dagkirurgi skal økes med 115 % (har økt fra 20 til 42 operasjonsdager 2012-2016)
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3.2.1 Somatisk sengepost og fødestue
Somatisk sengepost og fødestue etableres i nybygg. Det er 20 senger i Klinikk Alta der 14
er spesialisthelsetjeneste og 6 er kommunal. Finnmarkssykehuset drifter alle senger.
Sengene bemannes etter en pleiefaktor på 1,2 som er tilsvarende medisinsk avdeling i
Klinikk Hammerfest. Økning fra en til tre legestillinger for drift av sengene (en
indremedisiner og en allmennlege) I tillegg vil det være ergo – og fysioterapitjeneste
tilgjengelig for sengepost.
Finnmarkssykehuset har overtatt drift av fødestue og personellet er
virksomhetsoverdratt. Finnmarkssykehuset leverer jordmortjeneste til Alta kommune.
Bemanningen på fødestuen ble økt i 2016 for å innfri nasjonale krav til fødselsomsorg.
Ingen økning i stillinger ved overdragelse.
3.2.2 Laboratoriemedisin
Laboratoriedrift i felles laboratorium for Alta kommune og helseforetaket, der Alta
Kommune fortsatt står for driften. Finnmarkssykehuset har kjøpt utstyr for sin drift.
Dette for å sikre kvalitet samt sikre at analysesvar kan legges direkte inn i pasientens
journal.
3.2.3 Poliklinikk, dagkirurgi, medisinsk dagbehandling, bildediagnostikk og
ultralyd
Spesialistpoliklinikk med infusjonspoliklinikk, cytostatika og dialyse. Det blir ny
operasjonsstue i Klinikk Alta i tillegg blir det nytt tilbud med CT, MR og ultralyd. Det
etableres bakvaktsordning 24/7 innenfor radiologi (CT og røntgen).
I dagens poliklinikk er det 14,8 stillinger og det vil bli en økning til 25,7 stillinger. Dette
inkluderer også ambuleringsårsverk.
3.2.4 Etablering og idriftsetting ny rusbehandlingsenhet, med 8 døgnplasser,
hvorav 2 avrusingsplasser og utvidelse av dagens døgnenhet med 5 nye
døgnplasser innen psykisk helsevern
Oppstart av rusbehandlingsenhet med seks senger er planlagt til april 2020. Når det
gjelder oppstart av avrusningsplassene er dette ikke fastsatt enda. Årsaken ligger i
behov for bygningsmessige justeringer. Dagens døgnenhet innen psykisk helsevern er
under opptrapping fra 10 til 15 døgnplasser hvorav 12 er tatt i bruk per februar 2020.
3.2.5 Virksomhetsoverdragelse
Fødestuen er virksomhetsoverdratt fra Alta Kommune til Finnmarkssykehuset 01.01.19.
Personell fra sykestuen i Alta kommune ble virksomshetoverdratt fra Alta kommune til
Finnmarkssykehuset den 1.1.19.
3.2.6 Organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid
Klinikk Alta er i dag organisert som egen avdeling i Klinikk Hammerfest. Det ble ansatt
egen avdelingsleder i Klinikk Alta i juni 2018. Det er tilsatt enhetsleder på sengepost,
fødestue og poliklinikk.
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Som en følge av etableringen av Sámi Klinihkka har administrerende direktør i
Finnmarkssykehuset igangsatt et prosjekt for å utrede og anbefale ny klinikkstruktur,
der somatisk og psykisk helsevern og rus samorganiseres og samlokaliseres. Ny
organisering vil samle somatikk og psykisk helsevern og rus i en og samme klinikk
under Klinikk Hammerfest, Klinikk Alta, Klinikk Kirkenes og Sámi Klinihkka. Det er et
mål at ny struktur iverksettes fra 01.01.20.
3.2.7 Felles Vestibyle
Det er etablert felles Vestibyle med kantine og møterom for Finnmarkssykehuset og Alta
kommune. Det var planlagt felles skranke i dette området for begge virksomheter. Det er
etablert skranke for Finnmarkssykehuset med automatisk innsjekk for pasienter.
3.2.8 Varemottak, tøy, matlevering mm
Finnmarkssykehuset og Alta kommune har felles varemottak, tøy og matlevering.
Tjenestene driftes av Alta kommune.
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4. Status på krav i foretaksprotokollene
4.1 Det skal etableres stedlig ledelse ved Klinikk Alta.
Klinikk Alta er etablert med stedlig ledelse.

4.2 I sammenheng med at det kommer CT/MR i Alta i 2019 skal det
etableres slagalarm koblet opp mot nevrolog, slik at en kan starte
trombolysebehandling ved slag i Alta.
Det er etablert en arbeidsgruppe som jobber med etablering av tilbud. Dette er et
krevende arbeid og vil ta noe tid før tilbudet er oppe og går.

4.3 Nye radiologiske tjenester i Alta skal ha tilgjengelighet og
åpningstider som tilfredsstiller befolkningens behov.
Her viser vi til vedlagte prosedyre for bakvaktordning radiograf1. Denne er publisert til
befolkningen i Vest-Finnmark. Tilbudet er det samme som i Hammerfest.

4.4 I forbindelse med at Helse Nord har fått i oppdrag å etablere flere
hjemler for avtalespesialister i 2017, skal flere av disse
lokaliseres til Alta. Det er naturlig at nye avtalespesialister
arbeider i samarbeid med Klinikk Alta.
Det er gjennomført en vurdering av hvilke nye avtalehjemler som bør opprettes i Alta,
basert på kapasitet i klinikk Hammerfest, forbruk av tjenester innen ulike fagområder
samt hvilke behov som vil øke i årene fremover. Arbeidet er gjort i samarbeid med
Finnmarkssykehuset. Så langt er det opprettet en ny avtalehjemmel innen psykisk helse.
Pasientgrunnlaget innen de fleste fagområdene er lite. Antall avtalehjemler må
balanseres mot Finnmarkssykehusets behov for å ha robuste fagmiljø med tilstrekkelig
antall spesialister for å dekke vaktordninger, samt ansvaret helseforetaket har for
utdanning av nye spesialister. Innen somatikk utpeker hudfaget seg som mest aktuelt.
Avtalehjemmel har vært utlyst tidligere uten suksess.
Det var fem avtalehjemler i 2017, nå er det seks. En av hjemlene er per tiden ubesatt, det
pågår et løpende arbeide for å få ansatt spesialist i de ledige hjemlene.

1

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html?DOCID=797840
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4.5 Finnmarkssykehuset skal legge til rette for at legespesialister kan
etablere seg i Alta, og at det må være mulig å arbeide delt mellom
Hammerfest og Alta, uavhengig av hvor man har bosted og fast
arbeidstilknytning.
Det legges til rette for at spesialister som er aktuell kan ha valgfritt bosted, og
kombinere sin stilling med jobb i Klinikk Hammerfest og Klinikk Alta.
Finnmarkssykehuset definerer hvilken spesialitet dette er aktuelt for, slik at
Finnmarkssykehuset på best mulig måte ivaretar pasientenes behov.

4.6 For å unngå unødig pasienttransport må pasienter fraktes til
sykehus med riktig behandlingsnivå, uten unødig omvei til
lokalsykehus, når diagnostikk og behandling ikke kan gis ved
lokalsykehuset.
For å unngå unødig pasienttransport må pasienter fraktes til sykehus med riktig
behandlingsnivå, uten unødig omvei til lokalsykehus, når diagnostikk og behandling ikke
kan gis ved lokalsykehuset.» er dette ivaretatt ved at 1) innleggende lege bestandig
konfererer med vakthavende sykehuslege før innleggelse, 2) det er prosedyrer for
akuttsituasjoner som hjerteinfarkt, alvorlig skade og hjerneslag, 3) AMK-sentralen
bidrar med logistikk og alternativer ved dårlig vær, stengte veier og lignende, og
disponerer også redningshelikopter med anestesilege i tillegg til ambulanseflyene med
spesialsykepleier og/eller anestesilege.
Dermed vil pasienter, der det er klart at behandlingsbehovet overstiger det lokalsykehus
kan tilby, transporteres direkte til universitetssykehuset. Dette hindrer selvsagt ikke at
noen pasienter som innlegges i Hammerfest viser seg å bli dårligere/ha tilstander som
allmennpraktikeren ikke fant ved innleggelsen, og derfor må flyttes fra lokalsykehus til
universitetsklinikk. På samme måten vil pasienter som innlegges universitetsklinikk
direkte i en del tilfeller sendes til sitt lokalsykehus dersom det viser seg at tilstanden
ikke var så alvorlig som fryktet ved innleggelsen. På denne måten fungerer de to nivå
som en enhet og sikrer at pasientene får behandling på det nivå som passer for deres
sykdom, slik at det blir best mulig bruk av kompetanse og ekspertise.

Finnmarkssykehuset har etablert, prosedyren «Slagalarm Alta» PR51267 som beskriver
arbeidsoppgaver og arbeidsflyt i Finnmarkssykehuset mellom klinikk Alta, klinikk
Hammerfest og prehospital klinikk ved melding om pasient med mistenkt hjerneslag i
Alta, slik at trombolytisk behandling kan gis så hurtig som mulig.
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Det er og etablert prosedyren «Bakvaktordning radiograf» PR39232 som beskriver
akuttmedisinske tjenestetilbudet innen radiologi, slik at vi har likeverdig radiologisk
bakvaktsordning for alle pasientene i Vest-Finnmark.

4.7 Foretaksmøtet la til grunn at vurderingen av nye tilbud skal skje
innenfor vedtak og rammer som er lagt for sykehusstrukturen i
Vest-Finnmark. Rammen for arbeidet er at akuttilbudet og
fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes.
Alle forslagene i rapporten er innenfor rammene for sykehusstrukturen i VestFinnmark. Føde og aktuttilbudet i Hammerfest videreføres som forutsatt.

4.8 I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og
medisinskteknologiske løsninger som bidrar til å skape trygghet
og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer raskest
mulig til riktig behandlingsnivå.
Det legges til rette for økt aktivitet i Alta i form av kontroller og behandling som vil
redusere behovet for pasienttransport.
Finnmarkssykehuset har utarbeidet egen E-helse strategi som prioriterer gode digitale
løasninger for samhandling, koordinering, kompetanseheving og kommunikasjon
mellom Finnmarkssykehuset, kommuner, fastleger, pasienter og pårørende.

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.

Side 121 av 226

5. Referanser
1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra
stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Terje Breivik og CarlErik Grimstad om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark – BERIKTIGET
2. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - Sluttrapport.
Styresak 72-2014 i Helse Nord RHF.
3. Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta – Poliklinikk.
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Møtedato: 13. mai 2020
Arkivnr.:
2020/228

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann, 91196023

RBU-sak 30-2020

Pasientreiser og mulighet for å ha med

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

ledsager - bekymringsmelding
Formål
RBU har fått tilsendt en bekymringsmelding vedrørende pasienters mulighet til å ha
med seg ledsager ved transport og behandling i helsetjenesten (vedlegg). Formålet med
saken er å diskutere saken, inkludert belyse kompleksiteten i problemstillingene.
Bakgrunn
Problemstillingen er sammensatt og omhandler flere regelverk.
1. Korona-regelverk knyttet til alle former for ambulansetransport
2. Pasientreiser og rettigheter for ledsagere ved transport og opphold
Når det gjelder pkt 1 er det ikke særskilte nasjonale retningslinjer for
ambulansetransport, men reglene om avstand, skjerming av kritisk personell osv
gjelder også her. Det er i tillegg restriksjoner for besøkende i sykehus. Alle Helseforetak
inkludert Luftambulansetjensten (LAT) har utarbeidet retningslinjer for prehospitale
tjenester. Det kan være lokale forskjeller mellom virksomhetenes retningslinjer,
avhengig av type transportmiddel, avstander osv.
Pkt 2 omhandler pasientreiser. Henvendelsen omhandler både dagens rettigheter i
pasientreiseforskriften og en eventuell (midlertidig) utvidelse av pasientenes og de
pårørendes rettigheter, samt en generell utvidelse av pasientreiseforskriftens
virkeområde. Pasientreiseforskriften hjemler dekning av reiseutgifter og ikke
behandlingsutgifter.
Representanter fra Helse Nord vil orientere nærmere om regelverket på RBU-møtet.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg tar orienteringen om pasientreiser og mulighet til å ha med
ledsager til orientering.
Bodø, 5. mai 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
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Vedlegg til RBU-sak 30-2020
Bekymring vedrørende muligheten for pasienter til å ha med seg ledsager.

28. april 2020
Hei
Nå kommer det meldinger om at ledsagere og pårørende ikke får være med i ambulanser,
ambulansebåter og ambulansefly, som en del av koronaberedskapen. Dette gjelder situasjoner
der det ikke er mistanke om koronasmitte hverken hos pasient eller ledsager. Men for å
redusere smittetrykket, skal færrest mulig eksponere de ansatte i ambulansetjenesten.
Det betyr at pasienter reiser alene, uten de som de er avhengige av, glad i og som de trenger
støtten til. Dette gjelder alle pasientgrupper. Fødende, barn, akutt syke, gamle, døve og
psykriatriske pasienter. Alle må reise alene. Dette er av de mest sårbare pasientgruppene.
Når pasienter blir fraktet med ambulansetjenesten, har ikke Pasientreiser ansvar for noe i
forbindelse med reisen, heller ikke for de pårørende eller ledsager. Selv om sykehuset sier at
ledsager eller pårørende er avgjørende for å kunne gjennomføre behandling, kan de ikke få
reise organisert eller dekket av pasientreiser. Da er det sykehuset/HF'et som avgjør etter
søknad i ettertid om de vil refundere utgiftene til reise eller opphold. Det er også et element
her at alle foreldreovernattingsplasser, pårørendeleiligheter og slikt er stengt på sykehusene,
så alle må finne egen innkvartering på hotell. Det er ulik praksis mellom avdelinger og
mellom sykehus omkring slik refusjon, mange steder er det ikke vanlig og noen sier de ikke
har budsjettmidler til det.
Denne situasjonen betyr at mange pårørende ikke har råd til å følge med, fordi alle billetter og
overnatting må legges ut for, og det er uklart hva som blir dekket. Det betyr også at barn blir
født uten at pappa får være tilstede i samme by. At barn er alene på sykehus. At akutt syke og
døende er uten sine nærmeste. At psykiatriske pasienter kanskje utsettes for mer tvang. At de
som har kognitive vansker forstår enda mindre. At de som trenger tolk (pga sansetap eller
språk) ikke får det.
Jeg tenker at dette er en ny situasjon, en koronatilstand, og at reglene bør endres midlertidig.
Pasientreiser bør ha ansvaret for ledsagers/pårørendes reise selv om pasienten reiser i
ambulanse. Da får vi samme regler i hele RHF'et og i hele Norge. Da sikres de svakeste
pasientene. Og penger blir ikke avgjørende for om du må være alene 1000 km hjemmefra på
et sykehus.
mvh
Gunnhild Berglen
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Møtedato: 13. mai 2020
Arkivnr.:
2020/228

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann, 91196023

RBU-sak 31-2020

Henvendelser til Pasient- og brukerombudene i

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

Nord-Norge under koronapandemien.
Orientering
Formål
Orientere Regionalt brukerutvalg om henvendelser pasient- og brukerombudene i
Nord-Norge har fått relatert til Covid-19 under koronapandemien.
Bakgrunn
Ved utbruddet av koronapandemien i Norge vedtok alle landets pasient- og
brukerombud å kode alle henvendelsene de fikk som omhandlet Covid-19 med egne
koder.
Pasient- og brukerombudet i Nordland, Runar Finvåg, vil i møtet orientere muntlig om
hvilke henvendelser som er kommet til ombudene i Nord-Norge og om det er særlige
problemstillinger som går igjen.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg takker Pasient- og brukerombudet for orienteringen.
Bodø, 5. mai 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
Vedlegg
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Møtedato: 13. mai 2020
Arkivnr.:
2020/228

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann, 91196023

RBU-sak 32-2020

Brukermedvirkning i koronapandemien.

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

Evaluering
Formål
Formålet med denne saken er at RBU skal evaluere iverksatte tiltak for å
1. sikre brukermedvirkningen i aktuell beredskapssituasjon
2. nå ut med informasjon til befolkningen
RBU inviteres til å evaluere tiltak og komme med eventuelle forbedringsforslag.
Iverksatte tiltak
Brukermedvirkning på systemnivå:
 Utsatt oppnevning av nytt RBU til august 2020
 RBU-møter og RBU-AU-møter på Skype
 Leder av Regionalt brukerutvalg har vært observatør på ukentlige statusmøter
 RBU inviteres til å komme med skriftlige innspill samlet til administrerende
direktør i forkant av statusmøtene
 Brukerrepresentasjon i utvalg, arbeidsgrupper, råd og nettverk
 Regelmessige statusrapporter fra stabsdirektør
Nå ut med informasjon til befolkningen:
 Informasjon på Helseforetakenes nettsider
 Regelmessige informasjons- og innspillsmøter med alle pasient- og
brukerorganisasjonene i Nord-Norge (3. april og 23. april. Neste møte 28 mai)
 Informasjonsskriv til pasient- og brukerorganisasjoner som organisasjonene kan
videresende til alle sine medlemmer (vedlagt)
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg vurderer at….
2. Regionalt brukerutvalg har følgende forbedringsforslag:
a.
b.
Bodø, 5. mai 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
Vedlegg
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Til deg som er medlem av en pasient- eller brukerorganisasjon i Nord-Norge

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler:
Kari Bøckmann

Sted/dato:
Bodø, 30. april 2020

Informasjon om koronapandemien (sykdommen covid-19)
Dette informasjonsbrevet er til deg som er medlem av en pasient- eller
brukerorganisasjon i Nord-Norge. Målet med brevet er å gi deg informasjon om hvor du
kan finne kvalitetssikret informasjon om koronapandemien. Vi vil samtidig forsikre deg
om at det er trygt å møte til behandling på sykehus.
For alle brukerne av helsetjenestene har pandemien medført mange endringer. Noen
tjenester har blitt digitalisert. Noen pasienter har fått utsatt behandling og
undersøkelser. Andre har blitt engstelige for å oppsøke helsetjenestene grunnet
bekymringer for smitte eller for å belaste tjenestene unødig.
Vi som bor i Norge har stilt oss bak den nasjonale dugnaden, og vi har lyktes i å bremse
spredning av koronaviruset. Det er bra. Samtidig ser vi nedgang i bruk av øyeblikkelig
hjelp og at pasienter ikke møter til oppsatte timer. Det bekymrer oss. Vårt budskap er:
Ikke nøl med å kontakte fastlege, legevakt eller sykehuset når du trenger det. Møt opp på
timene du er innkalt til. Alle helsetjenestene har svært strenge smittevernrutiner. Dette
gjør sykehuset og legekontorene til trygge steder for pasientene.
På sykehusenes nettsider finner du oppdatert informasjon om hvordan du kan
forberede deg og hvem du kan ta kontakt med hvis du lurer på noe:
https://unn.no/koronavirus/koronavirus-informasjon-til-pasienter-og-parorendebesokende
https://nordlandssykehuset.no/beredskap-koronavirus/informasjon-til-pasienter-ledsagereparorende-og-besokende
https://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus
https://finnmarkssykehuset.no/beredskap
https://helse-nord.no/beredskap-koronavirus
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I vanskelige situasjoner og kriser trenger alle god informasjon.


Oppdatert og kvalitetssikret helseinformasjon til alle finner du her:
https://helsenorge.no/koronavirus



Informasjon til befolkningen om tiltak og råd finner du her:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/



Informasjon om hvordan du kan snakke med barn og unge om pandemien finner
du her: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide



Ungdom kan lese om koronaviruset her:
https://www.ung.no/korona



Mange kommuner har også informasjon på sine hjemmesider om hvordan du kan
få hjelp og støtte i din kommune. Det finnes både offentlige tilbud og tilbud i regi
av frivillige organisasjoner.



Mange pasient- og brukerorganisasjoner har utarbeidet god informasjon om
koronapandemien tilpasset deres brukergrupper. Flere har også opprettet
hjelpetelefoner og andre støttetiltak. Informasjon om dette finner du på
organisasjonenes hjemmesider.

Helse Nord inviterer pasient- og brukerorganisasjonene i Nord-Norge til regelmessige
informasjonsmøter med administrerende direktør. Hvis du har spørsmål kan du sende
disse til ledelsen i din organisasjon.
Vi må i fellesskap fortsette den nasjonale dugnaden med å forhindre smitte. Samtidig
skal vi gradvis gå tilbake til en mer normal drift av helsetjenestene våre. Dette skal vi få
til sammen.
Takk for godt samarbeid!

Vennlig hilsen
Cecilie Daae
administrerende direktør
Helse Nord RHF
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Møtedato: 13. mai 2020
Arkivnr.:
2020/331-2

Saksbeh/tlf:
Geir Tollåli

RBU-sak 33-2020

Oppnevning av brukerrepresentanter til

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

revisjon av smittevernplan og
tuberkulosekontrollprogram (utsatt sak
22/2020)
Innledning/bakgrunn
Helse Nord RHFs smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram løper ut 2020.
Fagdirektør har bestemt at begge skal revideres. Helse Nord RHF har bedt
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) om forslag på medlemmer.
Helse Nord RHF ber med dette om forslag på en brukerrepresentant til revisjon av
smittevernplan samt en brukerreperesentant til revisjon av
tuberkulosekontrollprogram. Det kan være samme brukerrepresentant i begge
gruppene.
Det må påregnes 2-3 fysiske møter, samt noen møter over Skype. Det må også beregnes
en del skrivearbeid og lesing underveis.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalget oppnevner NN som brukerrepresentant i arbeidet med å
revidere Helse Nords smittevernsplan.
2. Regionalt brukerutvalget oppnevner NN som brukerrepresentant i arbeidet med å
revidere Helse Nords tuberkolosekontrollprogram.
Bodø, 5. mai 2020
Cecilie Daae
Adm. direktør

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.

Side 129 av 226

Møtedato: 13. mai 2020
Arkivnr.:
2020/228

Saksbeh/tlf:
Kari Bøckmann, 91196023

RBU-sak 34-2020

Høring: Håndtering av helseforskningsdata –

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

pseudonyme data i klinisk forskning
Formål
Utnevne en eller flere representanter som kan gi et høringssvar på rapporten:
Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme data i klinisk forskning.
Bakgrunn
Det er ønskelig at rapporten skal være et utgangspunkt for nasjonal harmonisering for
håndtering av helseforskningsdata, med særskilt vekt på pseudonymiserte data, dvs.
data der direkte personindentifiserende informasjon er erstattet av en kode.
Arbeidet med rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe koordinert fra Helse Sør-øst.
Høringsfrist er 19. juni.
Rapporten er ikke vedlagt sakspapirene men er sendt per mail.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Regionalt brukerutvalg oppnevner NN til å utarbeide et høringssvar på vegne av
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.
Bodø, 5. mai 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
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Møtedato: 13. mai 2020
Arkivnr.:
2019/228

Saksbeh/tlf:
diverse

RBU-sak 35-2020

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

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

Informasjon fra RBU-leder – muntlig
Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, 5. mai 2020
Cecilie Daae
adm. direktør

Vedlegg:
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
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Møtedato: 13. mai 2020
Arkivnr.:
2019/209

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

RBU-sak 35-2020/4

Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

planlagte styresaker

1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 27MAI2020 i
Bodø eller pr. Skype:
Vedtakssaker - arbeidstittel:
Samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse
Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF, oppfølging av styresak 118-2018
Ambulansehelikopterbase (permanent) i Midtre Hålogaland (SørTroms/Nordre Nordland) - lokalisering, oppfølging av styresak 127-2018
Slagbehandling i Helse Nord (trombektomi), organisering
Nordlandssykehuset HF, arealutviklingsplan Rønvik - konseptrapport
Nordlandssykehuset HF, omstillingsarbeid - forpliktende milepælsplan,
oppfølging av styresak 17-2020
Revisjon av anskaffelsesstrategi, oppfølging av styresak 101-2019
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019, inkl.
miljørapport
Sykehusinnkjøp HF - strategi 2020-2023
Veileder for utviklingsplaner, revisjon
Virksomhetsrapport nr. 4-2020
Anskaffelse AMK
Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen, rapport fra Riksrevisjonens
forvaltningsrevisjon høsten 2019
Møteplan 2021 for RHF-styret
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2019, oppfølging av styresak 152016
Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2019:
Helse Nord RHFs forvaltning av helseforskningsmidler, oppfølging av
styresak 38-2019
Tertialets forbedringspris 2019, oppsummering - oppfølging fra styremøte
27MAR2019
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 802019
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Orienteringssaker - arbeidstittel:
Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
PCI-etablering i Bodø
Adm. direktørs fullmakter - oppfølging fra styremøte 25MAR2020
Nye sykehusbygg - erfaringer fra beredskapssituasjonen knyttet til
koronapandemi, oppfølging av styresak 62-2020, sak A og sak C
Nye Hammerfest sykehus - kvalitetssikring av areal, rapport - oppfølging av
styresak 62-2020, sak C
Utdanningsstillinger ABIOK og psykisk helse, tilstrekkelig kapasitet i HFene - forberedelser og tiltak, oppfølging av styresak 62-2020, sak B

ansv.:
CD/KP
GT
KP/AER
HiR
HiR
HiR

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 15MAI2020.
b) Oversikt over aktuelle saker til dette styremøtet er ikke gjennomgått med adm.
direktør og derfor fortsatt tentativ… 😊
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 25JUN2020 i
Bodø eller pr. Skype:
Vedtakssaker - arbeidstittel:
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - status i
gjennomføringen av tiltak, oppfølging av styresak 13-2019 og styresak 712019
Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske
befolkning, rapport
Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF, tertialrapportering
Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF
Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, tertialrapportering
Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, tertialrapportering
FRESK (Fremtidens systemer i klinikken) - tertialrapportering
Felleseide HF - styrets beretning
Ledelsens gjennomgang av virksomheter 2019 - forslag til forbedring av
styringssystemet, oppfølging av styresak 21-2020
Oppdragsdokument 2020 - justering pga. koronapandemi
Regional handlingsplan for avtalespesialister - rullering, oppfølging av
styresak 70-2018
Risiko for å oppnå det økonomiske opplegget for 2020, oppfølging av
styresak 109-2019 og 110-2019

ansv.:
GT

Universitetssykehuset Nord-Norge nye Narvik sykehus - forprosjekt
Virksomhetsrapport nr. 5-2020
Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - Investeringsplan 2021-2028
Regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord - status for arbeidet, oppfølging av
styresak 158-2018
Internrevisjonsrapport 06/20, Innleie av helsepersonell
Tertialrapport nr. 1-2020

HiR
HiR
HiR

ORIENTERINGSSAKER
Nordlandssykehuset Bodø, helsehus – samarbeid med Bodø Kommune

GT
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR/ EAH
HiR
HiR

JHA
TO
ansv.
HiR

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 12JUN2020.
b) Oversikt over aktuelle saker til dette styremøtet er foreløpig ikke gjennomgått
med adm. direktør og derfor særdeles tentativ…
c) Saker som er merket i grått, sees i sammenheng og fremmes som én styresak.
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Møtedato: 13. mai 2020
Arkivnr.:
2019/209

Saksbeh/tlf:
diverse

RBU-sak 36-2020

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 5. mai 2020

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:
1. Protokoll RBU AU 080420
2. Protokoll RBU AU 300420
3. Protokoll BU Helgelandssykehuset 160320
4. Referat BU Finnmarkssykeshuset 230320
5. Protokoll UR NLSH 260220
6. Protokoll UR NLSH 280420
7. Protokoll BU NLSH 030220
8. Protokoll BU NLSH 090320
9. Protokoll BU NLSH 210420
10. Årsmelding 2019 UR NLSH
11. Årsmelding 2019 BU NLSH
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, 5. mai 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
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Protokoll AU-RBU 8. april 2020
Vår ref.:
2019/209

Referent/dir.tlf.:
Kari Bøckmann, 91196023

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:

Sted/Dato:
Bodø, 8. april 2020

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg
8. april 2020
Skype

Innkalt:
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 7-2020 Evaluering informasjonsmøte 4. april
AU er fornøyd med at Helse Nord avholder informasjonsmøter med RBU og pasient- og
brukerorganisasjonene i Nord-Norge. AU anbefaler at dette videreføres. Det er en god
ordning at spørsmål sendes inn på forhånd. Det at alle mikrofonene må slås av
underveis må understrekes.

RBU-AU-Sak 8-2020 Oppnevning prosjektgruppe personstilpasset
medisin
Vedtak:
AU-RBU oppnevner Arne Vasbotn som brukerrepresentant til prosjektgruppen
persontilpasset medisin.

RBU-AU-Sak 9-2020 Brukermedvirkning i krisen




Det er bra at HN arrangerer informasjonsmøter med RBU og alle pasient- og
brukerorganisasjonene i Nord-Norge og at leder av RBU er observatør på
statusmøtene.
Represntantene i RBU kan stille på kort varsel ved behov for innhenting av
brukersynspunkt/brukererfaringer.
Det er fint at RBU får regelmessige rapporter fra administrasjonsdirektør.
Oppdateringene er gode.
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RBU-AU-Sak 10 Saker til styremøte 29. april
Lik honorering
AU stiller seg bak at justeringen av godtgjørelser til brukerutvalgene i Helse Nord og
alle underliggende helseforetak justeres i tråd med justering av styregodtgjørelse jfr.
Styresak 26-2020. AU ber om at det igangsettes et regionalt arbeid for å harmonisere
godtgjørelsene for brukermedvirkning i helseforetakene på system- og tjenestenivå,
inkludert godtgjørelser til ungdomsråd og til brukerrepresentanter som bidrar i
pasient- og pårørendeopplæring.

RBU-AU-Sak 11 RBU-møte 13. mai
Leder bør være fysisk tilstede i Bodø for å få til en god gjennomføring av møtet.
Sakslisten må vurderes nøye med hensyn til omfang.

Bodø , den 8. april 2020
___________________
Knut Hartviksen
RBU-leder
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Protokoll AU-RBU 30. april 2020
Vår ref.:
2019/209

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:

Referent/dir.tlf.:
Kari Bøckmann, 91196023

Sted/Dato:
Bodø, 8. april 2020

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg
30. april 2020
Skype

Innkalt:
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 12-2020 Godkjenning av protokoll fra AU-RBU 8. april
Vedtak:
Protokoll fra møte i AU-RBU 8. april godkjennes

RBU-AU-Sak 13-2020 RBU-møte 13. mai. Saksliste og gjennomføring
Følgende saker er planlagt tatt opp på RBU-møte 13. mai:
Utvikling av spesialisttjenester i klinikk Alta
Anskaffelse - AMK
ØLP 2021-2024, inkl. rullering av investeringsplan
Strategi for videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen
Pasientreiser – mulighet for ledsager til sårbare pasienter
Evaluering og forbedringsforslag– brukermedvirkning og kontakt med pasient- og
brukerorganisasjoner i aktuell situasjon
Oppnevning av brukerrepresentant til fagråd smittevern
Orienteringssak om styresaker framover
Møtet avholdes på Skype og det bes om at det legges opp til regelmessige pauser.
Bodø, den 30. april 2020
___________________
Knut Hartviksen
RBU-leder
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Protokoll
Møte:
Tid:
Møtested:

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF
16. mars 2020, kl. 10.00 – 14.30
Skype- og telefonmøte

Innkalt:
Deltagere

Funksjon

Organisasjon

Tilstede

Anne Lise Brygfjeld
Per Hansen
Tove Linder Aspen
Ellen Sara Sparrok Larsen
Einar Moen
Rigmor Røberg
Åse Irene Wrålsen
Fra Helgelandssykehuset
Fred Mürer
Hulda Gunnlaugsdottir
Knut Roar Johnsen
Tove Lill Falstad
Ida Bukholm
Sigurd Finne
Trond Nilsen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

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

X
X
X
X
X
X
X

Silje Paulsen
Inviterte
Vigdis Hartmann
Marthe Lauvsnes
Runar Finvåg
Kjersti Syversen

Med. Dir.
Adm. dir
Samh.sjef/saksbeh.
Sekretariat
Fagsjef
Kvalitetssjef
Prosjektleder Drift
og Eiendom
Prosjektleder

X

Sykehusbygg
Sykehusbygg
Pasient- og
brukerombud
Rådgiver pasientog brukerombudet

X
X
X

Meldt
forfall

X
X
X
X
X
X
X

X

Saksliste:
Sak 17/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 18/2020 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 13. februar 2020
Sak 19/2020 Orientering om prosjekt ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland
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Sak 20/2020 Orienteringssaker
1. Informasjon fra BU-leder – muntlig
a. Møte i prosjekt farmasøyt i akuttmottak
b. Møte med ny direktør i Helse Nord, Cecilie Daae
2. Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig
a. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg
3. Informasjon fra Administrasjon
a. Skilting og navnepolitikk – internt notat
b. Info om koronasituasjonen
Sak 21/2020 Årsmelding 2019 fra pasient- og brukerombudet i Nordland
Sak 22/2020 Pasientsikkerhet i Helgelandssykehuset
Sak 23/2020 Ledelse og kvalitetsforbedring i Helgelandssykehuset
Sak 14/2020 Oppfølgingssak: Universell utforming i Helgelandssykehuset– oppfølging av
sak 10, 17 og 29 - 2019
Sak 24/2020 Styringsdokument for konseptfasen nye Helgelandssykehuset
Sak 25/2020 Referatsaker
1. RBU-møte 12.03.2020
Sak 26/2020 Eventuelt

Saksliste:
Sak 17/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
På grunn av koronasituasjonen i Norge er innkallingen endret til
skype/telefonmøte. Innkalling og saksliste er godkjent med de endringer som
har kommet til etter at innkalling ble sendt ut.

Sak 18/2020 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 13. februar 2020
Vedtak:
Protokoll fra brukerutvalgsmøtet den 13. februar er godkjent

Sak 19/2020 Orientering om prosjekt ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland
Samarbeid om ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland er et prosjekt for alle
kommunene på Helgeland, Helgelandssykehuset HF og VID. Nå er det etablert en modell for
prosjekt. Målet er oppstart høst 2021 med ca. 20 studenter. Prosjektet er vesentlig for
rekruttering av fagfolk. Studiested for utdanningen skal være i Sandnessjøen De som skal
starte opp skal ha et arbeidsforhold og støtte fra sin arbeidsplass. Er nå i forprosjektfase.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjon til orientering
1. Brukerutvalget støtter forslaget om å være referansegruppe for prosjektet.
2. Prosjektleder holder brukerutvalget informert om arbeidet. Brukerutvalget
ber om at det sendes gode sakspapirer i forkant av møte.
3. Dersom prosjektet får finansiering til å ha brukerrepresentant inn i
arbeidet, vil det bli oppnevnt en representant.

Sak 20/2020 Orienteringssaker
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1. Informasjon fra BU-leder – muntlig
a. Møte i prosjekt farmasøyt i akuttmottak
b. Møte med ny direktør i Helse Nord, Cecilie Daae
2. Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig
a. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg
3. Informasjon fra Administrasjon
a. Skilting og navnepolitikk – internt notat
b. Info om koronasituasjonen
1. Prosjekt farmasøyt i akuttmottak. BU-leder orienterte om arbeidet og sin rolle. Møte
med ny direktør i HN, Cevilie Daae. Opptatt av helhetsbildet samt utfordringer for
helsevesenet i framtiden.
2. Operasjonsprosjektet er i gang. Koronasituasjonen fører til utfordringer. Planen er
enda ikke ferdig.
Samisk representant orienterte fra nasjonalt møte for samiske representanter som
ble holdt i Tromsø i høst. Mange felles problemstillinger ble løftet fram.
3. Skilting og navnepolitikk: Info om internt notat fra kommunikasjonsavdelingen til
administrasjon om behov for retningslinjer for skilt- og navnepolitikk i foretaket.
Koronasituasjonen i Helgelandssykehuset HF: Sammenlignet med influensa fører
Covid-19 til flere intensivpasienter. Dette gir betydelige utfordringer for
helseforetakene. Den rammer luftveiene og mange trenger støttende behandling for
pust. Det fører til viruslungebetennelse som igjen kan føre til
bakterielungebetennelse.
Ingen pasienter er innlagt ved Helgelandssykehuset pr. i dag. Regner med at alle
sykehus kommer til å motta pasienter etter hvert som pandemien utvikler seg i
landet. Hele organisasjonen har dette som sitt primære fokus nå. Det er laget en
beredskapsplan som det jobbes etter nå. I tillegg til katastrofeledelse er det
opprettet en operativ ledelse fra intensiv og mottakelse. Den ledes av Siri Tau Ursin,
ledelse for prehospitale tjenester. Strategisk ledelse er i stor grad den samme som
sykehusledelsen og ledes av administrerende direktør.
Vi har nå gul beredskap. Det vil si at det er satt krisestab. Det avholdes daglige møter.
Elektiv virksomhet er redusert for å være godt forberedt. Helse Nord er også i gul
beredskap. Planlagte behandlinger og operasjoner er utsatt i 4 uker. Pasienter
kontaktes pr. telefon og gis informasjon. Strenge karantenebestemmelser fra
kommunene gir betydelig konsekvenser for driften av Helgelandssykehuset da mange
ansatte er i karantene i sine hjem.
Alle som legges inn med Covid-19 skal isoleres. Pasientene kan isoleres sammen
(kohort isolering) på sykehuset og det har Helgelandssykehuset planer for.
Luftambulansen har mindre kapasitet for frakting av pasienter på grunn av
smitteregime. Det er utstrakt samarbeid i hele regionen når det gjelder utstyr til
behandling og smittevern. Det samme gjelder nasjonalt. Ingen foretak skal hamstre
på bekostning av andre foretak.
De største utfordringene for helseforetakene er personellsituasjonen. Det ses på økt
muligheter for bruk av vikarer. Man kan gi dispensasjon av vikarer fra
karantenebestemmelsene for å sikre bemanning. Den praktiseres strengt.
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Spørsmål fra BU: Har vi mange utenlandske helsearbeidere som velger å reise hjem?
Svar: Ikke mange, men noen. Svenske leger har fått oppfordringer om å ikke reise ut
av landet.
Kan det blir aktuelt å skrive ut psykiatriske pasienter?
Svar: Ja, det gjelder alle pasienter, men det må vurderes nøye og skje i dialog med
kommunene. Gjelder særlig innen somatisk helse dersom kapasiteten settes under
press. For psykiatriske pasienter er det et sent tiltak som iverksettes.
Orientering om skiltprosjekt
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
1. Brukerutvalget bemerker at ved utskriving av pasienter som får avbrutt sin
behandling innen psykisk helse bør oppnevnes en primærkontakt som pasient og
pårørende kan ta kontakt med.

Sak 21/2020 Årsmelding 2019 fra pasient- og brukerombudet i Nordland
Hovedtrekkene i årsmeldingen, tall og statistikk:
641 nye henvendelser i 2019. Små tall i forhold antall behandlinger totalt. På landsbasis
kommer det inn 15 000 nye henvendelser. Tallene viser trekk for hva pasienter tar kontakt
med pasient- og brukerombudet for. Flest henvendelser gjelder for spesialisthelsetjenesten.
Helgelandssykehuset fikk 70 henvendelser (40-14-17).
Det tas kontakt innen kirurgi, hjerte, lunge og gastro, onkologi, psykisk helsevern. Behandling
står ikke i samsvar med forventninger og komplikasjoner. Noen henvendelser handler om
medisinering og diagnostikk. Dårlig informasjon og kommunikasjon med behandler går igjen
i de fleste henvendelser, også på nasjonalt nivå.
Spørsmål og kommentarer fra BU:
Hva gjør vi i brukerutvalget når vi får tilsendt enkeltsaker som vi ikke får avsluttet?
Rådet er å være tydelig på at brukerutvalget ikke tar enkeltsaker, men at de må kontakte
pasient- og brukerombudet. Ombudet skal bistå i slike problemstillinger.
Informasjon og kommunikasjon er ei utfordring. Hva gjøres?
Problemet er at det snakkes ikke samme språk og det sjekkes i for liten grad om pasient har
forstått informasjonen som blir gitt av lege og helsepersonell.
Kommunikasjon er mer på dagsorden nå. Det gjennomføres kommunikasjonskurs internt i
foretak og kommuner. Det fokuseres mer på det også i utdanningene, men her er det stort
forbedringspotensiale.
Prosjekt og nasjonale endringer
Pasient og brukerombudet har inngått et prosjekt med ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
HF. Prosjektet retter seg mot ungdom i alderen 16 – 24 år. Utgangspunktet var at det kom
for få klager fra ungdom, derfor tok de kontakt med ungdomsrådet. Helsetjenesten er
generelt dårlig på sosiale medier. Bufetat har en tjeneste, ung.no, som 90 % av
ungdommene kjenner til. Det tar pasient- og brukerombudet i bruk nå. Ungdom vil ha
mulighet for å melde saker raskt. Ungdom vil også kunne melde anonymt. I samarbeid med
brukerombudet i Finnmark skal man også ta tak i tiltak for samisk ungdom.
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Brystkreftprosjekt: Trippeldiagnostikk skal innføres.
Pårørende og manglende klagerettigheter: Pårørende har få selvstendige klagerettigheter.
Klagene kan gis på vegne av pasienten etter samtykke. En sak kom for retten og er av
prinsipiell karakter. Bruker var ikke samtykkekompetent og kunne ikke gi fullmakt til å skrive
klage. Han manglet også verge. Nærmeste pårørende hadde ikke klagerett på vegne av
pasienten. Retten har slått fast at nærmeste pårørende har rett til å klage likevel. Dette er
uklart og saken er sendt inn til helse- og sosialdepartementet. Klagerettighetene ved dødsfall
er faktisk klarere for pårørendes rettigheter.
I 2020 er det lovfestet at det skal være et nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud
på tvers av ombudskontorene. De skal behandle prinsipielle saker. Ombudskontoret skal
lokaliseres til Bergen. Regionale ombudskontor vil bestå selv om noen fylker har slått seg
sammen.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. De støtter at tiltak på nett
må settes på dagsorden for å nå ut til ungdom. Brukerutvalgets samiske
representant er positiv til å bli kontaktet ang. samisk ungdommer spesielt.
Kulturforskjeller følger også ungdommer i stor grad, ikke bare den eldre
befolkning.

Sak 22/2020 Pasientsikkerhet i Helgelandssykehuset
Opp mot 12 % av pasienter i helseforetak opplever uønskede pasienthendelser. Klarer vi å
redusere pasientskader med 10% så har vi oppnådd veldig mye. Det er ikke samsvar mellom
legenes meldte problemer og pasientenes meldte problemer. Gjennomsnittlig 33% av
sakene som fikk medhold i NPE var ukjente i lokale helseforetak.
Ingen av sakene som hadde fått medhold i NPE som tilhørte Helgeland var kjent i
Helgelandssykehuset! Melding skal føre til praksisendring. Hvordan skal vi få til det når
sakene ikke er kjent lokalt?
På helgelandssykehuset jobbes det for å oppnå:
- Bedre meldekultur
- Lage systemer som gjør at pasienter selv skal kunne melde uønskede hendelser
Systematisk gjennomgang av meldingene som innkommer
- Iverksetting av kvalitetstiltak i forbedringsprosesser
Dette henger sammen med kvalitetsutvikling og kvalitetsregister. Nasjonale kvalitetsregister
skal tas på alvor og føre til praksisendringer.
Vedtak:

Brukerutvalget takker for orienteringen og informasjonen tas til etterretning.
Brukerutvalget ser fram til at dette arbeidet blir iverksatt og vil gjerne være
med i arbeidet på en systematisk måte. Minimum to ganger pr. år ønskes
fagsjefen inn i brukerutvalgsmøtene.

Sak 23/2020 Ledelse og kvalitetsforbedring i Helgelandssykehuset
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Orientering om ledelse og kvalitetsforbedring – styringssystem ledelse og
kvalitetsforbedring. Dette er et styringssystem i Helgelandssykehuset. Systemet
Gjennomgang av hvordan ledelse og ansatte skal jobbe med planlegging, gjennomføring,
evaluering og korrigering for å jobbe med kvalitetsforbedring i egen avdeling. I paragraf 7 e)
om brukermedvirkning vises det hvordan brukernes erfaringer skal jobbes med pasient,
bruker og pårørendeerfaringer.
Det skal komme et elektronisk verktøy fra Helse Nord IKT hvor pasienter skal kunne melde
egne erfaringer elektronisk. Det knyttes også direkte til pasientjournal.
Vedtak:

Brukerutvalget ønsker velkommen et nytt elektronisk egenmeldingsskjema
der pasientens tydelige tilbakemelding kan gis. Venter i spenning på at
systemet kommer i bruk. Kvalitetssjef ønskes velkommen tilbake med konkret
informasjon.

Sak 14/2020 Oppfølgingssak: Universell utforming i Helgelandssykehuset– oppfølging av
sak 10, 17 og 29 - 2019
Vedtak:
Brukerutvalget går igjennom punktene i befaringen hver for seg. Sender
prioriteringer til BU-leder innen 2. mai. Det tas opp i AU-møtet og bearbeides
til endelig prioritering som sendes til prosjektleder.

Sak 24/2020 Styringsdokument for konseptfasen nye Helgelandssykehuset
Presentasjon fra sykehusbygg. Vedlegges protokollen. Prosjektgruppe for
styringsdokumentet er nedsatt i Helgelandssykehuset bestående av hovedsakelig direktører.
Ny prosjektdirektørstilling skal lyses ut. Det er laget en mini-konkurranse for å rekruttere via
rekrutteringsbyrå. Den nye stillingen blir lyst ut som prosjektsjef.
Vedtak:

Brukerutvalget takker for informasjonen som tas til orientering. Det er
ønskelig med ny orientering for brukerutvalget før styringsdokumentet
vedtas.

Sak 25/2020 Referatsaker
1. RBU-møte 12.03.2020
Vedtak:
Informasjon tas til orientering

Sak 26/2020 Eventuelt
Vedtak:
Ingen saker på eventuelt
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF

REFERAT
23. mars 2020

Beate Juliussen
23.03.2020

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
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

Per Roar Kjørsvik

Medlem

Meldt forfall

Tove Hardersen

Medlem

Til stede

Tom-Kristian Tommen Hermo

Medlem

Til stede

Tor-Magne Olsen

Medlem

Til stede

Else Marie Isaksen

Medlem

Til stede

Fra administrasjonen møtte:
Beate Juliussen

Administrasjonssjef

Harald G. Sunde

Medisinsk fagsjef, deltok på sak 04/2020

Kristine Brevik

Kvalitets- og utviklingssjef, deltok på sak 05, 06, 08/2020

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Sak 01/2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt
møteplan mandag 23. mars 2020 på telefon kl. 09.00-11:30.
Saksnummer
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020

11/2020

Sakens navn
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra BU møte 16. desember 2019
Referat fra AU BU møte 9. mars 2020
Medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset HF, Harald G. Sunde orienterer om korona
pandemien.
Årlig melding 2019, kvalitets og utviklingssjef Kristine Brevik
Oppdragsdokumentet 2020, kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik
Årsrapport 2019 fra Pasient- og brukerombudet, og fokusområder fremover
Pasientsikkerhetsuka 2020
Orienteringssaker
Referatsaker
1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 20.02.2020
2. Årsmelding 2019 Ungdomsrådet
3. Øre-nese-halsspesialist situasjonen i Finnmark 2019, brev fra HLF
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering
Eventuelt

Vedtak: Innkalling og saksliste vedtatt.

Sak 02/2020

Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget
16. desember 2019
Vedtak: Referatet fra møte i 16. desember 2019 godkjennes.

Sak 03/2020

Referat AU-møte 9. mars 2020
Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 9. mars 2020 til
orientering.

Sak 04/2020

Medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset HF orienterer
om korona pandemien
Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.
Beredskap
Pandemiutvalget satt i slutten av januar. Katastrofeledelsen satt 11.
mars i grønn beredskap. Hevet til gul beredskap 16. mars.
Katastrofeledelsen møter hver dag. Pandemiutvalget møtes to ganger i
uken.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.

Organisasjonsnummer
983 974 880

Side 150 av 226

Side 4

Beskyttelsesutstyr og legemidler
Finnmarkssykehuset har pr i dag nok utstyr, men det kan bli en
utfordring fremover. Legemiddel situasjonen er bra.
Personell
Finnmarkssykehuset har pr 23. mars 59 ansatte i karantene. Ingen med
påvist smitte. Kurs, møter og konferanser som ikke er absolutt
nødvendig er avlyst. 110 personer har meldt seg til
Finnmarkssykehuset om at de kan jobbe dersom det er behov.
Pasientinformasjon
SMS sendes til alle planlagte pasienter en uke før time med anbefaling
om å ta kontakt for å utsette timen hvis de er syke eller har vært i
høyendemiske områder.
Opplæring ansatte
Opplæring i og påminning om basale smittevernrutiner.
Opplæring i påkledning av beskyttelsesutstyr gitt. Øvelser er
gjennomført.
Informasjon
Det er opprettet en beredskapsside på www.finnmarkssykhehuset.no –
her legges det ut oppdatert informasjon fortløpende.
Bygninger
Skallsikring forsterket. Økt renhold iverksatt.
Smittetriagering Hammerfest og Kirkenes
Det vil bli opprettet smittetriagering i Hammerfest og Kirkenes. Det vil
si at alle som skal inn på sykehuset må innom disse postene for
klarering for å komme inn til time. Dette for å unngå smitte.
Spørsmål:
Har kommunene lov til å innføre egne regler om karantene for de som
kommer sørfra eller andre kommuner?
Svar: Dette er en sak mellom kommunene, departementet og
fylkesmannen. Viktig at strategisk personell får komme inn og jobbe,
men at dette gjøres på en sikker måte
Spørsmål:
Er det vurdert respirator til Klinikk Alta? Hjemmerespirator?
Svar: Covid-19 syke som trenger respirator må legges inn i Hammerfest
eller Kirkenes.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Spørsmål:
Hvordan vil det bli med den elektive driften med et så langt
tidsperspektiv som en ser nå?
Svar: Det vil være en del poliklinisk drift, og en vil gjennomføre så
mange konsultasjoner som mulig over skype både i somatikken og
innen psykisk helsevern og rus. De som er syk og trenger innlegging vil
få dette. Tilbudet til barn, kreftsyke, gravide og fødende vil gå som
normalt.
Vedtak:
Informasjon vedrørende koronapandemien tas til orientering.

Sak 05/2020

Årlig melding 2019
Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet i saken.
Vedtak:
1. Årlig melding 2019 tas til orientering.

Sak 06/2020

Oppdragsdokumentet 2020
Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet i saken.
Spørsmål:
Vil de økonomiske tiltakene som iverksettes påvirke
pasientbehandlingen?
Svar: tiltakene som settes inn skal ikke gå ut over
pasientbehandlingene.
Spørsmål:
Vil staten dekke de ekstra kostnadene som foretaket får med tanke på
korona epidemien?
Svar: det er forespeilet at staten vil dekke ekstra kostnadene.
Spørsmål:
Kvalitetsutvikling, pkt. 4.1.4: I samsvar med Regional utviklingsplan
etablere lokale ressursgrupper for samisk språk og kultur.
Ressursgruppene skal være en ressurs for samiske pasienter og ansatte.
Vil det være en brukerutvalgsrepresentant i ressursgruppen?
Svar: Sámi Klinihkka har ansvaret for å løse dette tiltaket. Det er en
forutsetning at det er brukerdeltakelse i gruppa.
Spørsmål:
Samhandling primærhelsetjenesten, pkt. 5.4. Gjennomføre tiltak for å
ivareta samhandling om samiske pasienter i helsefellesskapene.
Hva gjør Finnmarkssykehuset med dette punktet?
Svar: Nasjonal helse– og sykehusplan (2020-2023) kom i november
2019. Et viktig element er etablering av «helsefellesskap» i de 19

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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helseforetaksområder. Vedtaket om å etablere Helsefelleskapene, kan
sees på som en videreføring og videreutvikling av nåværende
overordnet og lokale faglige samarbeidsutvalg med kommunene (OSO
og LFSO). Helsefellesskap er beskrevet med tre nivå, med
partnerskapsmøte, strategisk samarbeidsutvalg og faglig
samarbeidsutvalg. Helsefellesskapene skal ha særlig fokus på barn og
unge, personer med alvorlige psykiske lidelser, skrøpelige eldre og
personer med kroniske lidelser. Samarbeidsavtaler som er inngått
mellom kommunene i Finnmark og Finnmarkssykehuset HF dekker de
11 områdene foretaket er pålagt å ha avtaler innenfor. Avtalene er
evaluert og reforhandlet i gjennom 2016, 2017 og 2018. Det er iverksatt
et forprosjekt for å utrede muligheten for å etablere digitale FACT-team
i Finnmark og for samisk befolkning i Norge. Her vil det etableres
fleksible, oppsøkende team i samarbeid med kommuner til oppfølging
av personer med alvorlige psykiske lidelser. Skype4B bli et viktig
hjelpemiddel i prosjektet.
Spørsmål:
Tilstrekkelig kvalifisert personell, pkt. 7.2.7: I samsvar med Regional
utviklingsplan 2035 utrede strategier for å beholde og rekruttere
ansatte med samisk språk og kulturforståelse. Hvordan ivaretar
Finnmarkssykehuset dette?
Svar: Det er viktig for Finnmarkssykehuset å beholde og rekruttere
samisk personell. I alle utlysninger på ledige stillinger legges det vekt
på samisk språk og kultur kompetanse. Det er også laget kurs som alle
ansatte må gjennomføre for å få opp kompetansen på samisk språk og
kultur.
Vedtak:
Oppdragsdokumentet 2020 tas til orientering.

Sak 07/2020

Årsrapport Pasient- og brukerombudet 2019
Vedtak:
Årsrapport 2019 for pasient- og brukerombudet tas til orientering.

Sak 08/2020

Pasientsikkerhetsuka 2020
Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet i saken.
Vedtak:
1. Administrasjonssjefen kontakter de ulike
brukerutvalgsrepresentantene når nytt brukerutvalg utnevnes for
å få representanter til klinikkenes programkomiteer.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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2. Brukerutvalgsmedlemmene deltar på pasientsikkerhetsdagen i
den klinikken hvor det er mest hensiktsmessig.
3. En Brukerutvalgsrepresentant holder et innlegg på 10 minutter på
den enkelte klinikk om tema forberedt sammen med den lokale
programkomiteen.

Sak 09/20

Orienteringssaker
1. Muntlig informasjon fra BU leder:
• Prosjekt vurdering av permanent ambulansehelikopter i
Kirkenes. Leder og nestleder i BU har vært med i
arbeidsgruppa på dette arbeidet. Har gitt innspill fra
brukerperspektivet. Rapporten er ikke ennå klar. Den sendes til
departementet fra Helse Nord.
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:
• Bjørnar Leonardsen: Transport til Sámi Klinihkka når en
kommer med buss til Karasjok. Får ikke dekt taxi fra
hotellet/der bussen stopper og til klinikken. I 20-30
kuldegrader er det ikke mulig å gå. Kan Pasientreiser ordne
med felles transport/taxi fra buss til klinikken og retur til
bussen? Annen måte å løse det på?
Svar fra Pasientreiser: Pasientreiser har vært i kontakt med
Troms og Finnmark fylkeskommune for å få de til å etablere
busstopp ved Sámi Klinihkka, de har forespørselen til
behandling. Som en midlertidig løsning dekker Pasientreiser
taxi fra hotellet til Sámi Klinihkka, men pasientene må kontakte
Pasientreiser før de starter reisen.
•

•
•
•

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Bernt Berg har deltatt i samarbeidsprosjekt med kommunene
Alta, Loppa og Kautokeino og Finnmarkssykehuset vedrørende
tilbud på Klinikk Alta. Dette prosjektet er ferdig og rapporten
er klar.
Bernt Berg har deltatt i pilotprosjektet møtekjøring
(ambulanse). Prosjektet er satt i gang.
Bernt Berg har deltatt i prosjektgruppen for overordnet
struktur i Finnmarkssykehuset. Dette prosjektet er ferdig og
iverksatt.
Else Marie Isaksen har deltatt som RBU representant i
prosjektet for strategisk videreutvikling av
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Dette
prosjektet er nå avsluttet og rapporten vil bli sendt ut på
høring etter at det har vært oppe i RBU.

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF
• Møtekjøring med personellbytte er stoppet grunnet
pandemien. All annen møtekjøring begrenses til et minimum.
• Administrasjonssjef Beate Juliussen informerte om innstilling
til nytt Brukerutvalg 2020-2022.
Vedtak:
1. Informasjon fra brukerutvalgsleder, brukerutvalgets medlemmer
og ledelsen i Finnmarkssykehuset HF tas til orientering.
2. Brukerutvalget vil følge opp uttalelsen fra fylkeskommunen om at
det jobbes med å etablere busstopp ved Sámi Klinihkka.

Sak 10/2020

Referatsaker
1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 20.02.20
2. Årsmelding 2019 Ungdomsrådet
3. Øre-nese-halsspesialistsituasjonen i Finnmark 2019, brev fra HLF.
o ØNH lege kkn flytter til Alta 1. juni. Vet ikke om
koronasituasjonen gjør noe med dette tidspunktet.
o Sami klinihkka – ønh spesialist, ambulerende. Tenkt å
ansette fast i karasjok? Ikke planlagt fast. Får to ønh leger i
løpet av to år, kommer til hft. Disse snakker samisk,
ambulering karasjok.
Vedtak:
1. Referatsakene tas til orientering.

Sak 11/2020

Eventuelt
1. Det bes om at referatene fra brukerutvalget for SANKS sendes til
administrasjonen slik at BU kan få disse med som referatsak.
2. Det er ønskelig med en sak om generellt tolketilbud i
Finnmarkssykehuset til neste møte. Eksempelvis døvetolk, andre
språk enn samisk, osv.

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
Brukerutvalget Helgelandssykehuset
SANKS Brukerråd

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
NHF Nord-Norge

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Protokoll møte i Ungdomsrådet 26. februar 2020
Sted: Lærings- og mestringssenteret (LMS), Kursrom 1.
Tid: 15:30 – 19:30.
Deltakere:
Marie Dahlskjær
Lars-Herman Nordland
Sofie Jonette Berg
Viktoria Linea Høybakk
Sarah Gjerstad
Danielle Johanna Hansen
Nikolai Raabye Haugen
Bendik Laumann Vedal
Susanne Regine Inga
Mathias Klæboe
Trine-Lise Antonsen
Fra Nordlandssykehuset:
Sissel Eidhammer
Randi Angelsen
Jorunn Brendeford
Anniken Evjen
Hedda Beate Soløy-Nilsen
Kirsti Jørgensen
Tone Johnsen
Marianne Røbekk Sivertsen
Monica Strand Gjeset

Til stede
X
X
X

Leder
Nestleder

Meldt forfall

X
X
X
X
X
X
X
X

Saksbehandler/koordinator
Kommunikasjonssjef
Enhetsleder Lærings- og
mestringssenteret
Rådgiver Lærings- og mestringssenteret
Klinikksjef
Kontaktperson PHR
Kontaktperson HBEV
Kontaktperson PHR
Kontaktperson Barneklinikken

X
Sak 08/2020
Sak 04/2020
Sak 04/2020
Sak 05/2020
X
X
X
X

Saksliste
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møte 4. desember 2019
Bli-kjent runde
Kurs gjennom Lærings- og mestringssenteret (LMS)
Arbeidsgruppe overganger barne- til voksenorienterte grupper
Oppfølging for gode overganger – plakat/hefte
Etablering av ungdomsrom på Nordlandssykehuset
Ungdomsrådet på sosiale medier
Helgesamling april 2020
Regional helgesamling 2020
Møteplan 2020
Budsjett 2020
Oppdrag, oppnevnelser og forespørsler gjennomført siden sist
Oppdrag og forespørsler
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Saksnr.

Saksfremstilling

01/2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvarlig
/vedlegg

Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes.
02/2020

Godkjenning av referat fra møte 4. desember 2019
Vedtak:
1. Referat fra møte 4. desember 2019 godkjennes.
2. Referatet sendes på e-post til alle i ungdomsrådet.

03/2020

Bli-kjent runde
Det ble gjennomført en bli-kjent runde i forbindelse med ny koordinator og ny
kontaktperson PHR. Alle oppga en låt, og Lars-Herman vil lage en Spotify-liste
av låtene.

04/2020

Kurs gjennom Lærings- og mestringssenteret (LMS)
Jorunn Brendeford, Enhetsleder LMS og Anniken Evjen, Rådgiver på LMS ble
invitert for å drøfte muligheten for å etablere et kurs rettet mot ungdom på
Lærings- og mestringssenteret (LMS).
Under diskusjonen kom følgende momenter frem:
• Ungdomsrådet har savnet et uavhengig diagnosespesifikt kurs med
temaer som angår ungdom.
• Det er ønskelig med et to-dagers kurs på dagtid.
• Det må være fokus på rettigheter, kanskje særlig rettighetene man har i
overgangen fra barne- til voksentjenester.
• Noen ønsket at kurset skal foregå et annet sted enn sykehuset, eventuelt
ha sosiale aktiviteter utenfor sykehuset.
• Rekruttering blir sentralt for arbeidsgruppen å jobbe med.
Vedtak:
1. Det settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe for at det opprettes et
kurs for ungdom forankret i Lærings- og mestringssenteret.
2. Nikolai Raabye Haugen og Marie Dahlskjær oppnevnes som
brukerrepresentanter til arbeidsgruppen.

05/2020

Arbeidsgruppe overganger barne- til voksenorienterte tjenester
Det skal settes ned en gruppe fra Psykisk helse og rusklinikken som skal se på
hvordan vi kan bedre overgangen fra barne- til voksenorienterte tjenester
innenfor psykisk helse og rusklinikken. Målet med gruppen er å lage rutiner for
å bedre overgangen fra barne- til voksenorienterte tjenester.
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Arbeidsgruppen består av:
Ingeborg Finne Bakke, psykologspesialist VOP
Anette Ludvigsen, psykologspesialist VOP
Marianne Sivertsen, klinisk konsulent VOP og klinikkens representant i
ungdomsrådet
Gro Ytterstad, enhetsleder RKT (regionalt behandlings- og kompetansesenter
spiseforstyrrelser voksne, poliklinikk)
Toril Lassemo, seksjonsleder poliklinikk BUPA
Trond Andreassen, enhetsleder Akuttenhet for ungdom BUPA
Camilla Kaspersen, enhetsleder fagteam(spis) BUPA
Ingebjørg Lien fra Akutt, Psykolog, psykiatrisk avdeling fra BUP - Voksen
Psykiatrisk
Ungdomsrådet har følgende innspill til arbeidsgruppen:
• Viser til 7 prinsipper for gode overganger, bygg på disse.
• Det må være fleksibilitet i systemet med tanke på alder og fleksibilitet i
systemet er sentralt.
• Det er altfor tilfeldig hvordan overgangen praktiseres i dag.
• Se til ungdomspoliklinikk på Revma.
• Forberedelse: Forskjell på å bli fortalt at du skal over på
voksenavdeling, og det å bli forberedt på overgangen.
• Få beskjed i god tid, gjerne 6 måneder i forkant.
• Implementeringen av rutinene må jobbes med.
Vedtak:
1. Ungdomsrådet oppnevner følgende to representanter fra ungdomsrådet
til å sitte i gruppen: Lars-Herman Nordland og Danielle Johanna
Hansen.
06/2020

Oppfølging prinsipper for gode overganger – plakat/hefte
Arbeidsutvalget foreslår at prinsippene for gode overganger (utarbeidet ved
ungdomsrådene Helse Nord) skal utarbeides som en plakat/muligens også hefte
som kan spres både digitalt og ved opptrykk.
Innspill som kom frem i diskusjonen:
• Viktig å se på hvordan vi får frem undertekstene til prinsippene i plakatform.
Vedtak:
1. Ungdomsrådet ønsker at det skal utarbeides en plakat for de 7
prinsippene for gode overganger fra barne- til voksenorienterte tjenester.
2. Videre arbeid delegeres til Arbeidsutvalget og koordinator, som vil
samarbeide med Nordlandssykehusets grafiske designer.
3. Utkast skal deles med ungdomsrådet på helgesamlingen i april.
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07/2020

Etablering av ungdomsrom på Nordlandssykeshuset
Ungdomsrådet har de siste årene tatt opp at de ønsker at det skal etableres et
ungdomsrom i Nordlandssykehuset (Bodø – sentrum). Da Ungdomsrådet
møttes til helgesamling 6. – 8. april 2018 og i siste møte 4. desember 2018, ble
dette diskutert, og det ble gjort vedtak om at vi skulle rette en formell
henvendelse til sykehuset om dette. Henvendelsen ble sendt til administrerende
direktør, Paul Martin Strand, desember 2019. Ungdomsrådet ønsker svar fra
ledelsen om hvor man står i saken.
Vedtak:
1. Ungdomsrådets arbeidsutvalg følger opp arbeidet knyttet til etablering
av ungdomsrom og ledelsen inviteres til neste møte.

08/2020

Ungdomsrådet på sosiale medier
Diskusjon om hvorvidt Ungdomsrådet skal opprette egne sider på Instagram og
Facebook, eller bruke de allerede eksisterende kanalene til
Nordlandssykeshusets Instagram og Facebook-side.
Innspill som kom frem i diskusjonen:
• Ungdomsrådet ønsker at det i større grad skal legges ut innlegg fra
Ungdomsrådet på Nordlandssykeshuset sine sosiale plattformer,
herunder nettsiden, Facebook og Instagram.
• Det er ønskelig at prinsippene for gode overganger/10 råd til
helsepersonell deles på en kreativ måte, f.eks. «Ungdomsrådets
fredagsråd».
• Konkrete innspill til Nordlandssykeshuset Instagramside:
- Nordlandssykeshuset bør bruke «storyen» på Instagram mer aktivt.
Her kan man lage et fast punkt som heter «Ungdomsrådet».
- Ungdomsrådet kan ta Instagram-take-over når de har kveldsmøter og
samlinger.
- Det er viktig at Nordlandssykeshuset har bildebeskrivelse på
Instagram for å sikre universell utforming.
Vedtak:
1. Ungdomsrådet inviteres til å ta en mer aktiv rolle i delingen av sitt
arbeid gjennom nettside og sosiale medier.
2. Marie Dalskjær vil være bindeleddet mellom Ungdomsrådet og
kommunikasjonsavdelingen i det videre arbeidet.
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09/2020

Helgesamling april 2020
Følgende ble diskutert:
•

Tid: 17. april, klokken 18.00 til 19. april klokken 15.00.

•

Sted: Bodø, Thon Hotell.

•
-

Forslag til saker:
Implementeringen av prinsippene for gode overganger
Ungdomsrom
Omvisninger, f. eks barneavdelingen
E-læringsverktøy, få kursing med Kari Bøchmann
Beate Sørslett knyttet til oppdragsdokumentet/forventninger
Andre saker som må tas oss

•

Forslag til sosialt: Lazer-tag eller Escape room.

•

Mat: Spise ute en kveld, enten fredag eller lørdag.

Vedtak:
1. Arbeidsutvalget begynner planleggingen, og tar med seg innspillene
som kom frem i møtet.
10/2020

Regional helgesamling Høst 2020
Ungdomsrådet diskuterte regional helgesamling med de andre ungdomsrådene,
høsten 2020.
Innspill som kom frem i diskusjonen:
• Ungdomsrådet ønsker at samlingen skal gjennomføres i Finnmark.
• Ungdomsrådet har følgende innspill til tema:
- Felles rutiner for hvordan man driver god brukermedvirkning på
systemnivå.
- Enkle tips til hver enkelt lege for hvordan sikre god brukermedvirkning.
Vedtak:
1. Arbeidsutvalget og koordinator tar innspillene videre.

11/2020

Møteplan vår 2020
Ungdomsrådet vedtar følgende møteplan for våren 2020:

•
•

17. til 19. april: Helgesamling.
3. juni (kl. 15:30 til 19:30): Ungdomsrådsmøte.

Vedtak:
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1. Ungdomsrådet tar møteplanen for våren 2020 til orientering.
12/2020

Budsjett 2020
Marie Dahlskjær ga en orientering om regnskapet for 2019 og forslaget til
budsjett for 2020.
Vedtak:
1. Ungdomsrådet tar regnskapet 2019 til orientering.
2. Ungdomsrådet godkjenner AU sitt forslag til budsjett.

13/2020

Oppdrag og oppnevnelser gjennomført siden sist
Oppdrag

Representanter fra
Ungdomsrådet
Marie Dahlskjær
Nikolai Raabye Haugen
Danielle Johanna Hansen

Pasientsikkerhetskonferansen,
11. februar 2020
Undervisning medisinstudenter
13. februar 2020
Presentasjon av årsmelding styret Marie Dahlskjær
ved NLSH, 18. februar 2020
Brukermedvirkning forprosjekt
Nikolai Raabye Haugen
læring og mestring - interregional
oppnevning
HIPPO-prosjektet – tekst til
Marie Dahlskjær
nettsiden for ungdom
Forbedringsprosjekt QI: Hindre
tvang i forbindelse med
blodprøvetaking
Høringsuttalelse sendt til Bodø
kommune, i samarbeid med
Brukerutvalget, om ny
handlingsplan for universell
utforming (busstrase
hovedinngangen ).

Marie Dahlskjær
Sofie Jonette Berg
Arbeidsutvalget,
Marie Dahlskjær
Lars-Herman Nordland

Vedtak:
1. Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering.
14/2020

Oppdrag og oppnevnelser siden sist
Oppdrag
a) Forbedringsutdanningen QI-Nord:
Barn som pårørende (søsken) til
alvorlig-, og kronisk syke barn.

Representant(er) fra
Ungdomsrådet
Oppnevnt, navngis ikke
av personvernhensyn.
Kontakt koordinator for
spørsmål

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling og saksdokumenter.

Side 161 av 226

b) Foredrag sykepleierstudenter om
brukermedvirkning,
20. april, kl. 11.40 – 12.20,
Campus Rønvik.

Lars-Herman Nordland
og Danielle Johanna
Hansen

c) Samhandlingskonferansen
Svolvær: 9.- 10. juni. Helst fokus
på samarbeid
kommune/spesialisthelsetjeneste.

Marie Dalskjær og
Danielle Johanna
Hansen

d) Invitasjon til å teste ut "Ung
livsmestring", et digitalt
mestringsverktøy for unge voksne
(Ahus). Dette er nettbasert og
gjennomføres når en selv ønsker.

Flere var interessert,
invitasjonen sendes ut
på ny på e-post

Vedtak:
1. Ungdomsrådet vedtar forslagene slik de foreligger.
15/2020

Aktuelle referater
•

Referat fra møte i Brukerutvalget, 3. februar 2020.

Vedtak
1. Ungdomsrådet tar referatet til orientering.
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Ungdomsrådet
Saksbehandler:
Sissel Eidhammer

Protokoll møte i Ungdomsrådet 28. april 2020
Sted: Skype.
Tidspunkt: 14:00 til 16:15.
Til stede

Deltakere:
Marie Dahlskjær
Lars-Herman Nordland
Sofie Jonette Berg
Viktoria Linea Høybakk
Sarah Gjerstad
Danielle Johanna Hansen
Nikolai Raabye Haugen
Bendik Laumann Vedal
Susanne Regina Inga
Mathias Klæboe
Trine-Lise Antonsen

Leder
Nestleder

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fra Nordlandssykehuset:
Sissel Eidhammer
Tonje Elisabeth Hansen

Saksbehandler/koordinator
Fagsjef

Bente Fridtjofsen

Sosionom, Hode- og bevegelsesklinikken

Alexandra Laura Silbermann

Psykisk helse og rusklinikk

Hilde Elisabeth Normann

Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet

Stian Molvik

Rådgiver, Regional kompetansetjeneste
for arbeid og psykisk helse
Kontaktperson PHR
Kontaktperson PHR
Kontaktperson HBEV
Kontaktperson Barneklinikken

Kirsti Jørgensen
Marianne Røbekk Sivertsen
Tone Johnsen
Monica Strand

Meldt
forfall

X
Sak
18/2020
Sak
19/2020
Sak
21/2020
Sak
21/2020
Sak
21/2020
X
X
X
X

Saksliste
16/2020
17/2020
18/2020
19/2020
20/2020
21/2020
22/2020
23/2020
24/2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møte 26. februar 2020
Covid-19 pandemi
Tverrfaglig ungdomspoliklinikk revmatologisk avdeling
Etablering av ungdomsrom NLSH
Individuell jobbstøtte (ISP) og Koordinerende Enhet (KE)
Møteplan 2020
Aktuelle referatsaker
Tilbakemeldinger om møtet
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Saksnr.
16/2020

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes.

17/2020

Godkjenning av protokoll fra møte 26. februar 2020
Vedtak:
1. Referat fra møte 26. februar 2020 godkjennes.

18/2020

Covid-19 pandemi
Tonje Elisabeth Hansen, Fagsjef Nordlandsykehuset, ga en orientering om sykehusets
arbeid ifm Covid-19. For videre lesning anbefaler hun styresak 031-2020, lenke til saken
her.
Spørsmål fra ungdomsrådet:
Spørsmål: Hvem er i risikogruppen?
Svar: Personer over 65, personer som røyker og personer med nedsatt immunforsvar.
Spørsmål: Funn fra Frankrike om at røykere kan være mindre disponert for
sykdommen?
Svar: Ingen funn som bekrefter dette, personer som røyker er i risikogruppen.
Spørsmål: Hvordan ligger vi an med tanke på å få en vaksine klar?
Svar: Vanskelig å vite, men man håper i løpet av 2020. Men det betyr ikke at vaksinen
vil være klar til bruk.
Spørsmål: Kan du si noe om pasienter og oppmøte?
Svar: I midten av mars så vi at folk ikke dukket opp til timene sine og mange som burde
ha vært på sykehuset møtte ikke opp. Nå begynner det å ta seg opp igjen med oppmøte.
Spørsmål: Mange timer blir utsatt. Hva skjer etterpå?
Svar: Nå trappes det opp og vi prøver å bake inn etterslepet, vi tror at mai/juni blir
roligere. Tatt i bruk mye videokonsultasjoner.
Vedtak:
1. Ungdomsrådet takker for orienteringen.
2. Ungdomsrådet er bekymret over at pasienter ikke møter opp til timen, og
anbefaler at sykehuset kan bli endre bedre på å dele informasjon om at det ikke er
farlig å møte opp på sykehuset.
3. Ungdomsrådet ser på økningen i antall video-konsultasjoner som blir
gjennomført, som veldig positiv.
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19/2020

Tverrfaglig ungdomspoliklinikk revmatologisk avdeling
Bente Fridtjofsen ga informasjon om arbeidet med å etablere tverrfaglig
ungdomspoliklinikk ved revmatologisk avdeling. Bakgrunnen for prosjektet var
utfordringer knyttet til å nå ungdommer, og man så behovet for å arbeide systematisert
med dette. Det er nå opprettet en tverrfaglig sykepleierdrevet ungdomspoliklinikk som
har rutiner for å følge opp ungdom i overgangen fra barn til voksen. Marie Dahlskjær har
sittet i arbeidsgruppen for prosjektet, og ungdomsrådets arbeid med prinsipper for gode
overganger og innspill generelt har vært særlig viktig. Planlegger nå et kurs gjennom
lærings- og mestringssenteret, og ønsker innspill fra ungdomsrådet på dette.
Spørsmål fra ungdomsrådet:
Spørsmål: Hvor mange ungdommer gjelder dette?
Svar: Vanskelig å hente ut tall, men man anslår mellom 250 og 300 ungdom.
Vedtak:
1. Ungdomsrådet er veldig fornøyd med arbeidet som gjøres, og er veldig positive
til at det jobbes med overgangen fra barn til voksen. Håper dette kan inspirere
andre avdelinger.
2. Ungdomsrådet synes det er veldig positivt at ungdom tilbys oppfølging ut i fra
den enkeltes behov.
3. Ungdomsrådet ser positivt på at man tilbys samtaler med en sosionom, da det er
mange som ikke kjenner til hvilke rettigheter de har.
4. Bente Fridtjofsen inviteres igjen for å diskutere videre, særlig spørsmål knyttet til
kurs gjennom LMS.

20/2020

Etablering av ungdomsrom på Nordlandssykehuset
Ungdomsrådet har de siste årene tatt opp at de ønsker at det skal etableres et
ungdomsrom i Nordlandssykehuset (Bodø – sentrum). Flere sykehus i Norge har dette,
blant annet A-hus, UNN og Oslo Universitetssykehus. Ungdomsrådet har sendt formell
henvendelse til ledelsen om dette. Nå ønsker arbeidsutvalget at ungdomsrådet skal
diskutere saken igjen.
Følgende innspill kom frem i diskusjonen:
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomsrommet bør være i sentrum, men det må ikke være rett ved inngangen,
så lenge informasjonen om hvor rommet er, er god.
Kan heller ikke være for bortgjemt, da faren er at rommet ikke blir brukt.
Informasjon om rommet er helt sentralt.
Kanskje kan man låne nøkkel fra resepsjonen?
Dersom barne- og ungdomsklinikk opprettes vil det være naturlig at rommet
ligger der.
Et alternativ kan være i nærheten av/tilknytning til Lærings- og mestringssenteret
(LMS).
Ønskelig at det settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette videre.

Vedtak:
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1. Ungdomsrådet anser det som veldig viktig at det etableres et ungdomsrom ved
NLSH, og vil prioritere dette arbeidet.
2. Arbeidsutvalget følger opp innspillene og skal se på hvordan arbeidet kan
organiseres videre.
21/2020

Individuell jobbstøtte (IPS) og Koordinerende Enhet (KE)
Stian Molvik, ga en kort presentasjon av Koordinerende Enhet. Alexandra Laura
Silbermann, Psykisk helse og rusklinikk og Hilde Elisabeth Normann, Rådgiver seksjon
for pasientsikkerhet ga en kort presentasjon av IPS.
•
•

Her kan dere lese mer om IPS her.
Les mer om Koordinerende enhet her.

Power Point-presentasjonen som ble holdt sendes ut til ungdomsrådets medlemmer.
IPS og KE ønsker et samarbeid. Det er ønskelig å jobbe mer med hva samarbeidet skal
gå ut på og hva som forventes av ungdomsrådet.
Vedtak:
1. Ungdomsrådet takker for informasjonen, dette var nytt tema for mange.
2. Arbeidsutvalget gjennomfører et møte med representantene fra IPS og KE for å
diskutere videre hvordan er samarbeid kan se ut.
22/2020

Møteplan 2020
På grunn av covid-19 pandemien blir den regionale samlingen som skulle ha vært i
oktober utsatt til våren tidlig 2021. Arbeidsutvalget ønsker innspill om å gjennomføre
møter med de andre ungdomsrådene i Helse Nord gjennom digitale flater.
Innspill fra Ungdomsrådet til regionale møter over digitale flater:
• Positive til møter på digitale flater.
• Ønsker gjerne formøte med eget ungdomsråd (kan være lettere å snakke i
mindre grupper)
• Ønsker muligheten til å diskutere og ta opp saker oss imellom.
• Innspill til saker å ta opp:
1. Diskutere erfaringer og innspill fra de andre ungdomsrådene.
2. Diskutere felles retningslinjer for brukermedvirkning.
3. En guide til hvordan jobbe med ungdomsrådet.
Generelt innspill:
• Flere i ungdomsrådet har mye tid, og ønsker å jobbe med saker som er mulig
digitalt. Kan vi opprette arbeidsgrupper? Her kan kontaktpersonene i
ungdomsrådet bistå de ulike gruppene.
Vedtak:
1. Arbeidsutvalget tar innspillene videre og lager en plan for arbeid og møtedatoer
for 2020.
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23/2020

Aktuelle referater
•

Referat fra møte i Brukerutvalget, 9. mars 2020.

Vedtak:
1. Ungdomsrådet tar referatet til orientering.
24/2020

Tilbakemeldinger om møtet
•
•
•
•
•

Det tekniske fungerte OK, fint møte.
Mange saker, men liten tid til å diskutere ordentlig.
Vi bør ha flere møter over Skype, som varer kortere.
Ønskelig med møter på ettermiddagen, da flere er på jobb på dagtid.
Synd at man ikke kan se ansiktet til alle samtidig.
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Protokoll møte i Brukerutvalget 3. februar 2020
Sted: Møterom 38, 4. etasje, G-fløya, Bodø.
Tid: 10.00 til 13.30.
Tilstede

Deltagere:
Barbara Priesemann – leder
Paul Daljord – nestleder
Ole André Korneliussen
Sarah Isabel Dahl
Ivar Martin Nordgård
Mai Helen Walsnes
Kitt-Anne Jorid Hansen
Inga Karlsen
Marie Dahlskjær
Marit Madsen (vara)
Fra Nordlandssykehuset:
Paul Martin Strand
Beate Sørslett
Petter Román Øien
Sissel Eidhammer
Tonje Elisabeth Hansen
Trine Kaspersen
Bernt Toldnes
Eystein Præsteng Larsen
Harald Stordahl

X
X
X
X
X
X
X

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

X
X
X

Administrerende direktør
Medisinsk direktør
Saksbehandler/sekretær
Saksbehandler/sekretær
Fagsjef
Avdelingsleder senter for klinisk støtte
og dokumentasjon (SKSD)
Drifts- og eiendomssjef
Rådgiver
Klinikksjef Prehosp klinikk

X
Sak 04/2020
X
X
Sak 05/2020
Sak 06/2020
Sak 07/2020
Sak 08/2020
Sak 13/2020

Saksliste

01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020
15/2020
16/2020
17/2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat møte 3. desember 2019
Virksomhetsrapport for november 2019
Ansvar sykehus/fastlegene
Presentasjon av resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer
Økning ikke-møtt gebyr
Forslag til handlingsplan for kollektiv 2020 – 2023 Bodø Kommune
Høring om forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten
Oppnevning av brukerrepresentant arbeidsgruppe
Oppnevning av brukerrepresentant til forbedringsprosjekt
Årsmelding 2019
Oppnevning av nytt brukerutvalg 2020-2022
Brukerrepresentant til arbeidet med revidering av ambulanseplan for region Vesterålen
Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter
Møteplan vår 2020
Referatsaker/eventuelt
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Saksnr.
01/2020

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedlegg/ansv.

Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes.
02/2020

Godkjenning av referat fra møte 3. desember 2019
Vedtak:
1. Referat fra møte 3. desember 2019 godkjennes.

03/2020

Virksomhetsrapport for november 2019

Paul Martin
Strand,
administrerende
direktør

Orientering v/ administrerende direktør Paul Martin Strand.
Vedtak
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
04/2020

Ansvar sykehus/fastlegene
Brukerutvalget ønsket en redegjørelse fra medisinsk direktør knyttet til
Helseministerens uttalelser om at sykehusene gir oppgaver til fastlegene
som sykehusene selv bør utføre. Aktuell lenke:
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/01/13/gir-sykehusenebeskjed-far-ikke-skyve-administrativt-arbeid-over-pa-fastlegene/.

Beate Sørslett,
medisinsk
direktør

Medisinsk direktør Beate Sørslett orienterte om at det ved noen tilfeller
har vært en problemstilling ved Nordlandssykehuset. Det har derfor blitt
satt i gang et arbeid for å bedre rutinene.
Vedtak:
1. Brukerutvalget takker for orienteringen.
05/2020

Presentasjon av resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer

Tonje Elisabeth
Hansen, fagsjef

Fagsjef Tonje Elisabeth Hansen presenterte deler av NLSH sine resultater
fra de nasjonale kvalitetsindikatorene. Videre ble nettsiden
www.kvalitetsregistre.no presentert, som er et medisinsk kvalitetsregister
som samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av
pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
06/2020

Økning ikke-møtt gebyr
Avdelingsleder SKSD Trine Kaspersen orienterte om de nye endringene i
økningen av ikke-møtt gebyret. I 2019 var det 9359 personer som ikke
møtte til avtalt time på Nordlandssykehuset.
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Fra nyttår gikk gebyret for å ikke møte opp fra 351 kroner til 1053 kroner.
Dersom pasienter ikke møter opp til avtalt poliklinisk time i sykehus, og
lar være å melde fra tidligere enn 24 timer før timen, kan pasienten i dag
avkreves for fraværsgebyr.

støtte og
dokumentasjon

Etter spørsmål fra Brukerutvalget ble det klarhet i at gebyr ikke skal
kreves ved fravær grunnet værforhold eller sykdom, og at det skal utøves
skjønn.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
07/2020

Forslag til handlingsplan for kollektiv 2020 – 2023 Bodø Kommune
Bodø kommune har, i samarbeid med NFK, lagt forslag for
handlingsplanen for kollektivplan for Bodø 2020– 2023 ut på høring og
offentlig ettersyn. Frist for innspill til planen er 09.02.2020.

Bernt Toldnes,
Drifts- og
eiendomssjef

Drifts- og eiendomssjef Bernt Toldnes orienterte om høringssvaret som er
i utarbeidelse av Nordlandssykehuset.
Vedtak
1. AU får fullmakt av Brukerutvalget til å sende inn innspill til
handlingsplanen, innen 09.02.2020.
2. Brukerutvalget ønsker at det i innspillet skal gjøres klart at vårt
primære ønske er at det skal bygges et busstopp med busstrasé
utenfor hovedinngangen av Nordlandssykehuset.
08/2020

Høring om forslag til alternativ regulering av pasientforløp i
spesialisthelsetjenesten
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til alternativ
regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten. Dette vil innebære
endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

Eystein
Præsteng
Larsen,
Rådgiver

Juridisk rådgiver Eystein Præsteng Larsen ga en presentasjon av forslaget
som er på høring.
Vedtak
1. Brukerutvalget anser ikke at forslaget vil føre til bedring av
pasienters rettsikkerhet når det gjelder oppstart av behandling.
2. AU får fullmakt av Brukerutvalget til å svare på høringsuttalelsen.
09/2020

Oppnevning av brukerrepresentant arbeidsgruppe
Jamfør strategisk utviklingsplan skal det etableres en arbeidsgruppe med
aktører fra sykehuset og kommunen hvor målet er å få til en god og
tverrfaglig oppfølging av pasienter med ulike typer kroniske sår, både
innad i sykehuset og ut i kommunene. Hele pasientforløpet fra henvisning
til behandling skal sees på, i tillegg til samarbeid mellom klinikker, behov
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for kompetanseheving, muligheter for lokal oppfølging og eventuelle
telemedisinske løsninger. Det blir ikke være mye møtevirksomhet, og
mye av kommunikasjonen vil foregå over mail eller telefon.
Vedtak
1. Brukerutvalget gir AU i oppdrag å finne en representant til
arbeidsgruppen.
10/2020

Oppnevning av brukerrepresentant til forbedringsprosjekt
Brukerutvalget bes om å oppnevne en brukerrepresentant til
forbedringsprosjektet «Riktig opplæring til rett tid, gitt av de rette
folkene». Prosjektet er ett av flere i forbedringsutdanningen QI Nord, kull
4 og er et samarbeid mellom Læring- og mestringssenteret og Revmatisk
poliklinikk. Prosjektet skal se på hvordan revmatisk poliklinikk kan
systematisere opplæring av pasienter med revmatoid artritt (leddgikt) slik
at opplæringen blir en integrert del av behandlingsforløpet for denne
pasientgruppen på revmatisk poliklinikk.
Vedtak
1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentant til prosjektet. Av
personvernhensyn gjengis ikke navn.

11/2020

Årsmelding 2019

Barbara
Priesemann,
leder
Brukerutvalget

Gjennomgang av brukerutvalgets årsmelding for 2019.
Vedtak
1. Brukerutvalgets årsmelding godkjennes med merknader som er
fremkommet i møtet. Disse vil bli oversendt koordinator per epost.
12/2020

Oppnevning av nytt brukerutvalg 2020-2022
Barbara Priesemann orienterer om prosessen knyttet til å rekruttere til nytt
brukerutvalg.

Barbara
Priesemann,
leder
Brukerutvalget

Vedtak
1. Brukerutvalget tar leders orientering til etterretning.
2. Sekretariatet bes om å legge til rette for at samisk representasjon
ivaretas.
13/2020

Brukerrepresentant til arbeidet med revidering av ambulanseplan for Harald Stordahl,
region Vesterålen
klinikksjef
Prehosp klinikk
Viser til styresak fra styremøte i NLSH, 2019-105 Mulige modeller for
organisering av ambulansetjenesten i NLSH (se vedlegg 8).
Styret legger til grunn at ambulanseplanen skal bidra til å opprettholde og
videreutvikle høy faglig standard, gi en jevn fordeling av ressursene
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mellom de geografiske områdene og være tilpasset de økonomiske
rammeforutsetningene. Styret ber om at det utarbeides kort og
mellomlangsiktige planer for hver av regionen Vesterålen, Lofoten og
Salten. Styret ber om at forslag til region Vesterålen forelegges styret
senest juni 2020. Det er ønskelig at det skal sitte en brukerrepresentant i
arbeidsgruppen som skal jobbe med revideringen av ambulanseplanen for
region Vesterålen.
Vedtak:
1. Brukerutvalget oppnevner Paul Daljord som brukerrepresentant til
arbeidet med revidering av ambulanseplan for region Vesterålen.
14/2020

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker

Paul Martin
Strand,
administrerende
direktør

Administrerende direktør orienterte om saken knyttet til
kostnadsoverskridelse i forbindelse med ombygging av B-fløyen.
Vedtak
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
15/2020

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter
•

Ivar Martin Nordgård har deltatt på oppstart av SEPREP i
Svolvær. Dette var særlig vellykket.

•

Kitt-Anne Jorid Hansen har deltatt på 3 møter i Klinisk etikk
komite (KEK) siden sist møte i Brukerutvalget.

Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
16/2020

Møteplan vår 2020
•
•
•
•
•

3. februar, tidspunkt 10.00 til 14.00.
9. mars, tidspunkt: 12.00 til 16.00.
3. april, tidspunkt: 12.00 til 16.00.
20. mai, tidspunkt: 12.00 til 16.00.
8. juni, tidspunkt: 12.00 til 16.00.

Barbara
Priesemann,
leder
Brukerutvalget

Vedtak
1. Brukerutvalget tar møteplanen til orientering.
17/2020

Referatsaker/eventuelt
•
•
•

Referat møte i ungdomsrådet 4. desember 2019.
Protokoll møte i regionalt brukerutvalg 11. november 2019.
Protokoll ekstraordinært møte i regionalt brukerutvalg 16.
desember 2019.
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Vedtak:
1. Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.
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Protokoll møte i Brukerutvalget 9. mars 2020
Sted: BOO-SEN-G04.027, Bodø.
Tid: 11.00 til 16.00. Formøte for Brukerutvalgets medlemmer fra 11.00 til 12.00.
Tilstede

Deltagere:
Barbara Priesemann – leder
Paul Daljord – nestleder
Ole André Korneliussen
Sarah Isabel Dahl
Per Dalhaug (vara)
Mai Helen Walsnes
Kitt-Anne Jorid Hansen
Marit Madsen (vara)
Inga Karlsen
Marie Dahlskjær

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

X
Tilstede via Skype
X
X
X
X
X

Fra Nordlandssykehuset:
Paul Martin Strand
Sissel Eidhammer
Marit Barosen

Administrerende direktør
Saksbehandler/sekretær
Økonomisjef

Beate Sørslett
Tonje Elisabeth Hansen
Hilde Elisabeth Normann

Medisinsk direktør
Fagsjef
Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet

X
X
Sak 20/2020 og
21/2020
Sak 22/2020
Sak 23/2020
Sak 24/2020

Bjørnar Hansen

Assisterende klinikksjef Psykisk helse og
rusklinikk – NLSH
Avdelingsleder Senter for drift- og eiendom

Otto Larsen

X
X
X

Sak 25/2020
Sak 26/2020

Saksliste

18/2020
19/2020
20/2020
21/2020
22/2020
23/2020
24/2020
25/2020
26/2020
27/2020
28/2020
29/2020
30/2020
31/2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat møte 3. februar 2020
Virksomhetsrapport for januar 2020
Årlig melding 2019 for Nordlandssykeshuset HF
Oppdragsdokument 2020 Nordlandssykeshuset HF
Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene
Corona-situasjon
Ventetid og stengt påsken 2020 Vesterålen distriktspsykiatriske senter
Brukerrepresentant Konseptfase Rønvik psykisk helse og rus
Budsjettoverskridelse byggetrinn 2 Bodø somatikk
Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter
Referatsaker/eventuelt
Flytting av møte april 2020
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Saksnr.
18/2020

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedlegg/ansv.

Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes.
19/2020

Godkjenning av protokoll fra møte 3. februar 2020
Vedtak:
1. Protokoll fra møte 3. februar 2020 godkjennes.

20/2020

Virksomhetsrapport for januar 2020

Marit Barosen,
økonomisjef

Marit Barosen gjennomgikk virksomhetsrapporten for januar 2020 ved
Marit Barosen, økonomisjef.
Brukerutvalget hadde følgende innspill/kommentar:
• Registrerer høyt sykefravær ved Nordlandssykeshuset. Vil
det kunne være aktuelt å samarbeide med andre Helseforetak
i regionen for deres erfaringer knyttet til å senke
sykefraværet?
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten til orientering.
21/2020

Årlig melding 2019 for Nordlandssykeshuset HF

Marit Barosen,
økonomisjef

Gjennomgang av årlig melding 2019 for Nordlandssykeshuset ved Marit
Barosen, økonomisjef. Årlig melding 2019 er sykehusets rapportering
knyttet til oppfølgingen av Oppdragsdokument 2019.
Brukerutvalget hadde følgende innspill/kommentarer:
• Mulig tallfeil knyttet til punktet om verdig transport av psykisk
syke, knyttet til antall utdannede helsepersonell (side 5).
• Ikke ønskelig at lavt antall pasienter innen pakkeforløp
kreftbehandling som blir behandlet innenfor standard forløpstid.
• Registrerer forskjell i behandling av trombolyse mellom Bodø og
Lofoten/Vesterålen.
• Uheldig at det er økning i antall korridorpasienter.
• Det er varierende erfaringer med brukerrepresentasjon til
forskningsprosjekter, det er ønskelig at dette følges opp.
• Brukerutvalget er bekymret over at Nordlandssykehuset fortsatt
har et høyt forbruk av bredspektrede antibiotika som vil gjøre det
vanskelig å nå målet om å senke bruken med 30 % sammenlignet
med 2012.
Vedtak:
• Brukerutvalget anser at årlig melding samsvarer med bestillingen
gjennom oppdragsdokumentet.
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•

22/2020

Brukerutvalget vil følge med på utviklingen knyttet til de
områdene der målene i oppdragsdokumentet ikke er nådd.

Oppdragsdokument 2020 Nordlandssykeshuset HF

Vedlegg 5

Gjennomgang av Oppdragsdokumentet 2020 for Nordlandssykehuset
ved medisinsk direktør, Beate Sørslett. Hovedinnretningen i kravene har
pekt i samme retning de siste årene.

Beate Sørslett,
Medisinsk direktør

Diskusjon om hva Brukerutvalget skal fokusere på i 2020.
Brukerutvalget hadde følgende innspill/kommentarer:
- Ønsket mer informasjon knyttet til tolker knyttet til den samiske
befolkningen? Ble her orientert om at alle får tilbud om tolk, og
at det i størst grad er telefontolk som benyttes.
- Hvordan er tilbudet til tolketjenester for døve og døvblinde?
Dette punktet vil tas opp på neste møte.
Diskusjon knyttet til hva Brukerutvalget skal ha fokus på i 2020.
Vedtak:
1. Brukerutvalget skulle sett at kravene knyttet til
brukermedvirkning i Oppdragsdokumentet 2020 for
Nordlnadssykehuset HF hadde vært mer ambisiøse, og hatt
punkter knyttet til opplæring av brukermedvirkere og
brukermedvirkning i prosjekter.
2. Etter diskusjon ble det vedtatt at Brukerutvalget i 2020 skal ha
særlig fokus på følgende saker:
a) Pakkeforløp innen kreftbehandling og psykisk helsevern.
b) Helsepersonells kompetanse i involvering og opplæring av
voksne pårørende.
c) Helsepersonells kompetanse i kulturforståelse.
d) Rutiner for gode overganger fra barn til voksen i sykehus.
e) Pasientreiser: Retten til å ha med ledsager, særlig for voksne
som har dette behovet.
23/2020

Nordlandssykehusets beredskap Corona

Vedlegg 6

Orientering ved fagsjef Tonje Elisabeth Hansen om arbeidet knyttet til
Nordlandssykeshusets beredskap knyttet til Coronavirus.

Tonje Elisabeth
Hansen, fagsjef

•
•

Situasjonen følges nøye og en rekke tiltak settes i verk.
For oppdatering følges informasjonen som er lagt ut på
nettsiden: www.fhi.no, Folkehelseinstituttet.

Vedtak:
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1. Brukerutvalget takker for orienteringen.
24/2020

Årsrapport regional kompetansetjeneste for klinisk
pasientsikkerhet

Hilde Elisabeth
Normann, rådgiver
seksjon for
pasientsikkerhet

Hilde Elisabeth Normann, Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet
presenterte årsrapporten for regional kompetansetjeneste for klinisk
pasientsikkerhet.
Det kom frem flere spørsmål knyttet til pasientsikkerhet, som det ikke
ble anledning til å diskutere i dybden.
Vedtak:
1. Brukerutvalget takker for orienteringen.
2. Brukerutvalget ønsker at seksjon for pasientsikkerhet inviteres på
et senere tidspunkt for å diskutere aktuelle tiltak for å øke
pasientsikkerheten ved Nordlandssykehuset.
25/2020

Ventetid og stengt påsken 2020 Vesterålen distriktspsykiatriske
senter
Sak omtalt i Bladet Vesterålen (19.02.2020) knyttet til lang ventetid ved
distriktspsykiatriske senter i Vesterålen.

Assisterende
klinikksjef Psykisk
helse og rus,
Bjørnar Hansen

Brukerutvalget ønsket en redegjørelse på hva som gjøres for å sikre at
pasienter med behov for psykiatrisk behandling får den oppfølgingen de
har krav på. I tillegg ønsket Brukerutvalget en orientering om hvorfor
Distriktspsykiatrisk senter, DPS Vesterålen er stengt i påsken, 3 uker i
sommeren og i julen.
Assisterende klinikksjef Psykisk helse og rus, Bjørnar Hansen ga en
orientering om situasjonen i Vesterålen: Det er en økning i antall
pasienter som søker hjelp innen psykisk helsevern. Det er for mange
søkere ut fra mulighetene som finnes. Det er mangelfullt tilbud i
kommunene. Hovedansvaret for forebygging og lettere psykiske lidelser
ligger til kommunene. Det har blitt etablert aksjonspoliklinikk for å gi
pasienter et tilbud. Det satses på AAT/FACT-team i kommunene.
Vedtak:
1. Brukerutvalget er bekymret over situasjonen for pasientene i
Vesterålen.
2. Brukerutvalget oppfordrer til å intensivere samarbeidet med
kommunen for å bidra til at situasjonen bedrer seg.
26/2020

Brukerrepresentant Konseptfase Rønvik psykisk helse og rus
Otto Larsen, avdelingsleder Senter for drift- og eiendom orienterte om
prosjektet: Sykehusbygg HF har blitt leid inn til å lage en idestudie.
Saken behandlet i Nordlandssykeshuset. Det er nå laget en rapport fra
dette arbeidet. Dermed ble det bestemt at man skulle begynne
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konseptfasen Rønvik psykisk helse og rus. Saken skal behandles i
styremøtet i desember 2020. Her vil sykehusbygg HF engasjeres. På
nåværende tidspunkt er det flere alternativer som diskuteres:
1. Pusse opp eksisterende bygg.
2. Lage et tilbygg.
3. Nyetablering av et helt nytt sykehus, der hvor det i dag er en
fotballbane.
Informasjon knyttet til videre arbeid: Arbeidet vil i stor grad foregår via
Skype. Vil bli noen fysiske møter. Utgangspunktet er at arbeidsgruppen
skal begynne i mars.
Innspill fra Brukerutvalget:
• Brukerutvalget støtter at det tenkes bredt i begynnelsen av
arbeidet og at ingen alternativer utelukkes.
• Det er ønskelig at brukerrepresentanten skal sitte i
prosjektgruppen og ikke i referansegruppen.
• Brukerutvalget ønsker mer informasjon knyttet til tidsbruk og
kommunikasjon.
• Det er ønskelig at brukerrepresentanten som oppnevnes kan
være med på så tidlig tidspunkt som mulig.
• Det er viktig at ungdomsrådet involveres i arbeidet.
Vedtak:
1. Brukerutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne
brukerrepresentant og innhente den nødvendige informasjonen
fra prosjekteier for å kunne oppnevne vedkommende.
2. Brukerutvalget ønsker at innspillene som kom frem i diskusjonen
tas hensyn til i det videre arbeidet.
27/2020

Budsjettoverskridelse byggetrinn 2 Bodø somatikk
Byggeprogrammet for Nordlandssykeshuset HF går med overskridelse
på 330 millioner kroner i forhold til eksisterende kostnadsramme.
Brukerutvalget ønsket at administrerende direktør kunne gi:

Paul Martin Strand,
administrerende
direktør

a) En generell orientering om saken.
b) Svar på i hvilken grad dette vil gå ut over pasienttilbudet ved
Nordlandssykeshuset.
c) Oppfølging av brukerrepresentasjon knyttet til videre prosess,
jamfør vedtak i styremøte i Helsenord, sak 17-2020, punkt 6:
Styret ber adm. direktør videre om å legge frem en forpliktende
milepælsplan for omstillingsarbeidet i Nordlandssykehuset HF
innen april 2020, herunder omdisponering av 120 mill. kroner.
Styret forventer at tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes
representanter involveres i arbeidet med denne milepælsplanen,
og at denne drøftes formelt, før den kommer til behandling i
styremøte i Helse Nord RHF.
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Paul Martin Strand, administrerende direktør orienterte om saken.
Vedtak:
1. Brukerutvalget takker for orienteringen.
2. Brukerutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å følge opp
brukerutvalgets involvering av arbeidet med milepælsplanen.
28/2020

Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker
Marie Dahlskjær, leder av ungdomsrådet, presenterte ungdomsrådets
hovedarbeid:
•
•
•
•
•

Marie Dahlskjær,
leder av
ungdomsrådet

Implementeringen av prinsippene for gode overganger fra barnetil voksenorienterte tjenester.
Innføringen av et ungdomsrom ved sykehuset.
Profilering og utnyttelse av sosiale medier for å fremme vårt
budskap.
Eget kurs for ungdom ved LMS som er uavhengig av diagnose.
Samling med ungdomsrådet i april der vi skal jobbe mer med
disse sakene.

Vedtak:
1. Brukerutvalget takker ungdomsrådets leder for orienteringen og
setter stor pris på ungdomsrådets arbeid.
29/2020

Brukerutvalget orienterer om aktuelle saker/oppdrag/oppnevnelser
siden sist
Gjelder

Status/orientering

a) Oppnevning av
brukerrepresentant
arbeidsgruppe sår
(oppfølging sak 09/2020)

AU har ikke lyktes med å
finne en brukerrepresentant,
og har bedt aktuell klinikk
om å forsøke å finne en
kandidat.

b) Høring om forslag til
alternativ regulering av
pasientforløp i
spesialisthelsetjenesten

Arbeidsutvalget følger opp
innen fristen, som er den
15. mars.

c) Presentasjon av
årsmelding styremøte 18.
februar, 2020

Barbara Priesemann

d) Høringsuttalelse til Bodø
kommune angående ny
handlingsplan for
universell utforming.

Høringsuttalelse sendt til
Bodø kommune. Saken fikk
medieomtale, lenke her.
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e) Klinisk etikk komite
(KEK)

Kitt-Anne Jorid Hansen
orienterte om arbeidet i
KEK.

f) Brukerrepresentant
ambulansestrukturen i
Vesterålen

Paul Daljord orienterte om
arbeidet knyttet til
ambulansestruktur
Vesterålen.
• Ambulansestasjonene i
Bø, Øksnes og Andøy
opprettholdes og utvikles
ved dagens stasjoner
• Hjemmevaktordningen må
avvikles og erstattes med
ordinære vakter/vakt på
vaktrom
• Nordlandssykehuset og
kommunene i Vesterålen
utvikler et fremtidig godt
samarbeid når det gjelder
akutt-tjenesten, herunder
etablering av lokale kutthjelpere og kommunale
øyeblikkelig hjelp plasser
med døgntilbud.

g) Driftsrådet i Pasient- og
pårørendetorget

Sarah Isabel Dahl orienterte
om arbeidet i driftsrådet i
pasient- og pårørendetorget:
•

•

•

Diskusjon om å
utvide tilbudet, men
rådet har landet på å
beholde
åpningstiden med en
dag i uken (onsdag).
Sliter med
rekruttering, har
begynt med
temakvelder for
frivillige. Skal
gjennomføres igjen i
juni.
Skal følge opp punkt
i strategisk
utviklingsplan om at
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•

pasienter skal få
beskjed om
brukerorganisasjone
ne ved utskriving.
Løftet
problemstilling om
representasjon i
rådet ved
oppnevning av nytt
brukerutvalg.

Forslag til vedtak:
1. Brukerutvalget takker for orienteringene.
2. Brukerutvalget er i utgangspunktet positive til videreføring av
oppnevnelser, i tilfeller der den oppnevnte brukerrepresentant
ikke lenger skal fortsette i Brukerutvalget, forutsatt at
kommunikasjonen mellom den oppnevnte og brukerutvalget er
god.
3. Brukerutvalget anbefaler at Brukerutvalget som skal oppnevnes i
april tar opp dette til diskusjon.
30/2020

Referatsaker/eventuelt
Gjelder

Hvem

a) Forslag fra pasient ved
NLSH: Det finnes en
«trim-bok» i 9. etasje,
hvor ansatte kan skrive
seg inn når de går trapper
og får trim. Forslaget
gjelder at det skal komme
en lignende bok for
pasienter og pårørende.
Her ville man f.eks. ved
full bok eller en gang pr
mnd./kvartal ha trukket ut
en vinner som fikk en
premie/oppmerksomhet.

Forslag fra en pasient gitt til
ansatt Remi Helland, som
har videreformidlet
forespørselen gjennom
Idebanken.

b) Henvendelse til
brukerutvalget vedrørende
Hørselshemmede i Indre
Salten

Eldrerådet, Fauske
kommune

Vedlegg 12

Forslag til vedtak:
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a) Brukerutvalget støtter forslaget og ønsker at det skal
gjennomføres. Brukerutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å
følge opp forslaget.
b) Brukerutvalget vil undersøke omfanget nærmere og ta opp saken
på neste møte i Brukerutvalget.
31/2020

Flytting av møte april 2020
Styret ved Nordlandssykeshuset har flyttet sitt møte i april fra den 15. til
den 27. For å kunne behandle sakene som skal opp i styremøtet, foreslår
Arbeidsutvalget at Brukerutvalgsmøtet som skulle ha vært den 3. april
flyttes til den 21. april.
Vedtak:
1. Møtet i Brukerutvalget som skulle ha vært den 3. april flyttes til
den 21. april.
2. Det sendes ut varsel om flytting av møte til alle i Brukerutvalget.

Til neste møte:
• Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene
• Status for tilbudet om tolk for døve og døvblinde ved Nordlandssykehuset
• Brukermedvirkning knyttet til punkt 3.1 i Oppdragsdokumentet: 150 nye
behandlingsbeskrivelser skal publiseres på foretakets nettside
• Organiseringen av møtene i Brukerutvalget: Hvordan sikre at vi oppfyller vårt mandat?
• Henvendelse til Brukerutvalget vedrørende Hørselshemmede i Indre Salten
• Brukermedvirkning i forskningsprosjekter, hvordan er status?
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Brukerutvalget
Saksbehandler:
Sissel Eidhammer

Protokoll møte i Brukerutvalget 21. april 2020
Sted: Skype.
Tid: 12:00 til 14:15.
Tilstede

Deltagere:
Barbara Priesemann – leder
Paul Daljord – nestleder
Ole André Korneliussen
Sarah Isabel Dahl
Ivar Martin Nordgård
Mai Helen Walsnes
Kitt-Anne Jorid Hansen
Marit Madsen (vara)
Marie Dahlskjær

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

Fra Nordlandssykehuset:
Sissel Eidhammer

Saksbehandler/sekretær

Meldt
Forfall

X
X
X
X
X
X
X
X
Deltok fra 13:00

X

Saksliste

33/2020
34/2020
35/2020
36/2020
37/2020
38/2020
39/2020
40/2020
41/2020
42/2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat møte 9. mars 2020
Orientering om Covid-19
Erfaringer/tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende ifm Covid-19
Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter
Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
Oppnevninger
Referatsaker/eventuelt
Evaluering av perioden
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Saksnr.
33/2020

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste
Grunnet spredning av covid-19 ble møtet i Brukerutvalget omgjort fra et fysisk møte til et
Skype-møte.
Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes.

34/2020

Godkjenning av protokoll fra møte 9. mars 2020
Vedtak:
1. Protokoll fra møte 9. mars 2020 godkjennes.

35/2020

Orientering om Covid-19
Utgikk: Tonje Elisabeth Hansen måtte melde forfall i siste liten grunnet en akutt oppstått
sitasjon og Brukerutvalget fikk derfor ingen orientering.
Vedtak:
1. Brukerutvalget ber om å få tilsendt en kort skriftlig orientering om Covid-19.

36/2020

Erfaringer/tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende ifm Covid-19
•
•
•
•
•
•
•
•

Flere erfarer at det er vanskelig å fange opp erfaringer/tilbakemeldinger fra sine
miljøer, da all aktivitet i organisasjonene er avlyst/utsatt.
Få tilbakemeldinger kan også tyde på at det ikke er så store utfordringer.
Psykiatri: Tidlig utskriving av pasienter og inntaksstopp av pasienter innenfor
psykiatrien har ført til at pasienter blir sendt hjem for tidlig, og vi får rapporter om
tilbakefall.
Allmenpsykiatrisk døgnpost er stengt i forbindelse med korona-epidemien. Sak fra
nestleder. Følger opp i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO).
Bekymring rundt rusmisbrukernes situasjon.
Enkeltsak om kansellert flyavgang med Widerøe ifm transport til kontroll på
sykehuset i Bodø. Her fikk pasienten ikke beskjed fra Widerøe om kansellert avgang.
Restriksjoner for ledsagere: Kan særlig være utfordrende for personer som kan ha
vanskeligheter med å kjenne til sine egne rettigheter og medvirke i behandlingen.
Innspill fra ungdomsrådet: De tilbakemeldingene vi har er positive, og de som har
vært i kontakt med sykehuset har fortalt om kreative, digitale løsninger.

Forslag til vedtak:
1. Brukerutvalgets medlemmer holder kontakt med sine brukerorganisasjoner og er
lydhør ovenfor erfaringer.
37/2020

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
Utgikk.
Vedtak:
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1. Brukerutvalget aksepterer direktørens prioritering i forbindelse med pandemien.
38/2020

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker
Mai-Helen Walsnes:
• Skal på møte i forskningsprosjekt "Likeverdige helsetjenester - uansett hvor du
bor?" 25. mai, over Skype.
Kitt-Anne Hansen:
• Alle møter i Sykehusapotek Nord har blitt utsatt. Brukerrepresentanten har blitt
informert om tiltakene som har blitt satt i verk i forbindelse med covid-19.
• Har hatt krisemøte i Klinisk Etisk Komite (KEK) og komiteen forbereder seg på
eventuelle henvender.
Paul Daljord:
• Ambulanseplan Vesterålen: Fornøyd med arbeidet og positiv til at sykehuset har
besluttet at man skal gå over til stasjonsvakt.
Ivar Martin Nordgård:
• Møte i FACT: 16 pasienter tatt inn, og det skulle bli gjennomført møte i februar for å
ta inn flere. Usikker på om arbeidet nå er lagt på is.
Kommentar fra BU-leder etter Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)-møtet 24.4.2020: FACTarbeidet er prioritert, ikke minst grunnet pandemien (Orientering fra PHR-klinikksjefen).
Sarah Isabel Dahl:
• Møtene på Lærings- og mestringssenteret er avlyst inntil videre.
Barbara Priesemann:
• Brukerrepresentant i et forskningsprosjekt HNF 1532-20, som har fått midler: Ansatt
en doktorgradsstipendiat. Første møte som skulle vært 22.4.2020, er avlyst.
•

Paul Daljord og Barbara Priesemann deltok på et Skype-møte mellom
brukerorganisasjonene, brukerrepresentantene og direktøren i Helse Nord om Covid19. Direktøren ga en oppdatering og svarte på spørsmål. Nyttig møte. Ble enig om at
det skal være status-møter ca. annenhver uke.

Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Sykehusapoteket inviteres til neste møte for å orientere om arbeidet med covid-19.
39/2020

Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker
•
•

Helgesamlingen som skulle ha vært i april har blitt utsatt til høsten.
Skal ha et møte over Skype den 28.04.2020 hvor Tverrfaglig ungdomspoliklinikk
revmatologisk avdeling og ungdomsrom er blant sakene.

Vedtak:
1. Brukerutvalget takker for orienteringen.
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40/2020

Oppnevninger
Gjelder

Oppnevninger

a) Ungdomsrådet har over tid savnet et
uavhengig diagnosespesifikt kurs med temaer
som angår ungdom. Dette ble tatt opp som sak
på møte i ungdomsrådet 2. februar 2020. Etter
diskusjon ble det bestemt at det skal settes ned
en arbeidsgruppe som skal jobbe for at det
opprettes et kurs for ungdom, forankret i
Lærings- og mestringssenteret.

Nikolai Raabye Haugen og
Marie Dahlskjær fra
ungdomsrådet oppnevnes som
brukerrepresentanter til
arbeidsgruppen.

b) Det skal settes ned en gruppe fra Psykisk helse
og rusklinikken som skal se på hvordan vi kan
bedre overgangen fra barne- til
voksenorienterte tjenester innenfor psykisk
helse og rusklinikken. Målet med gruppen er å
lage rutiner for å bedre overgangen fra barnetil voksenorienterte tjenester.

Lars-Herman Nordland og
Danielle Johanna Hansen fra
ungdomsrådet oppnevnes som
brukerrepresentanter til
arbeidsgruppen.

c) Forbedringsutdanningen QI-Nord: Barn som
pårørende (søsken) til alvorlig-, og kronisk
syke barn.

Marte Sofie Tønder Dahlskjær
oppnevnes som
brukerrepresentant til
prosjektet.
Marie Dahlskjær og Sofie
Jonette Berg fra ungdomsrådet
oppnevnes som representanter
til prosjektet.

d) Forbedringsprosjekt QI: Hindre tvang i
forbindelse med blodprøvetaking

e) Forskningsprosjekt: «Telemedical evaluation
of surgical patient. A pilot study evaluating
safety, feasibility and financial implications».
Søknad sendt til Helse Nord, avventer svar.

Jan Arntzen oppnevnes som
brukerrepresentant.

Vedtak:
1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentantene slik de er oppgitt i saksfremlegget.
2. Brukerutvalget følger opp brukerrepresentantene i henhold til prosedyren om
brukerrepresentasjon i prosjekter og utvalg.
3. Marie Dahlskjær oppnevnes som kontaktperson for oppnevningene for a) til og med
d).
4. Kontaktperson for Jan Arntzen opprettes dersom prosjektet innvilges.
41/2020

Referatsaker/eventuelt
•
•

Årsmelding pasient- og brukerombudet 2019.
Oppfølgingssaker brukerutvalget.

Vedtak:
1. Referatsakene tas til orientering.
2. Det nye Brukerutvalget oppfordres til å invitere Pasient- og brukerombudet for
gjennomgang av årsmelding for 2019.
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42/2020

Evaluering av perioden
Fra Brukerutvalgets mandat: Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset skal evaluere egen
virksomhet minst en gang i løpet sin funksjonsperiode.
Dette fungerer
• Direktørens deltakelse på møtene i Brukerutvalget gjør at dialogen og samarbeidet
med direktøren fungerer godt.
• Sykehusets tilrettelegging: God tilrettelegger rent praktisk og vi blir fulgt opp av
sekretær.
Dette kan bli bedre
• Funksjonen å være et Rådgivende organ for styret kan bli bedre. Her er det ønskelig å
se på rutiner for hvordan Brukerutvalget kan gi tilbakemeldinger i saker som angår
pasienter og pårørende.
• Samarbeidet mellom medlemmene i Brukerutvalget og brukerorganisasjonene har
potensiale for å bli bedre. Her har vi blitt flinkere, men vi sliter fortsatt med å få
tilbakemeldinger fra organisasjonene.
• Kommunikasjonen med brukerrepresentanter som ikke er del av Brukerutvalget kan
også jobbes med. Her bør rutinene ses på.
Andre innspill
• Digitaliseringen av helsetjenestene (pasientbehandling) – Her må Brukerutvalget
være mer orientert om digitaliseringen av tjenestene. Her må vi sørge for at
pasientrettighetene og pasientsikkerheten ivaretas.
• Mange saker tas kun til orientering. Kunne ønske at vi oftere formulerte våre
synspunkter.
• Formøtene går ofte fort, og vi får ikke diskutert alle saker.
• Protokollene kan bli mer utfyllende.
• Kan bli mange sakspapirer, og vanskelig å komme gjennom alt.
Nordlandssykehuset har som mål å bli lendende på brukermedvirkning innen 2030 (jf
strategisk utviklingsplan). Hva må til for å oppnå dette?
• Bli mer inkludert i råd, utvalg, prosjekter fra starten av og at man får brukt sin
stemme, ikke at man bare blir et navn på papiret.
• Få frem hvor viktig det er med brukermedvirkning til de forskjellige avdelingene på
sykehuset.
• Få inn flere erfaringskonsulenter ved Nordlandssykehuset.
Vedtak:
1. Brukerutvalget ser forbedringsmuligheter for sitt arbeid og skal jobbe med dette.
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Årsmelding 2019
Ungdomsrådet, Nordlandssykehuset HF
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1. Forord

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) forutsatte at alle helseforetak skal ha egne
ungdomsråd, noe som også ble fulgt opp i Helse Nord RHFs oppdragsdokument for 2016.
I mandatet for Ungdomsrådet heter det at rådet skal være et foretaksovergripende organ
og skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning i alle klinikkene og stabene.
Ungdomsrådet skal gi konkrete råd om forbedring av tjenester til ungdom på Nordlandssykehuset, dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom og
fremme generelle problemstillinger for ungdom i sykehus, på nasjonalt nivå og i samråd
med andre ungdomsråd.
Etter at Ungdomsrådet ble opprettet, har det hatt en svært viktig
funksjon i Nordlandssykehuset.
Blant annet gav Ungdomsrådet oss
mange gode og viktige innspill i utarbeidelsen av Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og
bidrar med sin erfaring og kunnskap
til å gi vår virksomhet økt legitimitet, relevans og troverdighet
i møte med pasientene, og da
særlig barn og ungdom.
Etter hvert er de ansatte godt
kjent med at vi har et aktivt og engasjert Ungdomsråd. En av Ungdomsrådets viktigste
oppgaver er å være rådgivende organ og høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å
utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Vi registrerer at våre ansatte
tar kontakt med og involverer Ungdomsrådet for innspill, tilbakemeldinger og samarbeid.
Det er imidlertid også gledelig for oss at vårt
Ungdomsråd gjør seg bemerket både ellers i
regionen og nasjonalt.
Takk for de bidragene dere har gitt oss i 2019 –
vi ser frem til fortsettelsen!
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4/ Ungdomsrådet

2. Ungdomsrådets sammensetning til 19. juni 2019

Leder:		
Emma Lovise Larsen (Norsk Epilepsiforbund)
Nestleder:
Matilde Mørk Pedersen
Medlemmer: Marie Dahlskjær (Norsk Revmatikers barne- og ungdomsgruppe,
		BURG)
		
Sofie Jonette Berg (Forening for hjertesyke barn)
		
Einar Steinholt
		
Viktoria Linea Høybakk
		
Jens Jensen (Søvnforeningen)
		
Sarah Gjerstad (Hørselshemmedes landsforbund Ungdom - HLFU)
		
Lars-Herman Nordland (Mental Helse ungdom)
		
Danielle Johanna Hansen (Mental Helse ungdom)
		
Mathias Klæboe
Koordinator:			
Kari Bøckmann			

Stab. Direktør

Kontaktpersoner i klinikkene:
Kirsti Jørgensen			
Tone Johnsen			
Monica Gjeset Strand		
Karin Charlotte Brekken		

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Hode- og bevegelsesklinikken
Barneklinikken
Medisinsk klinikk
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3. Nytt ungdomsråd fra 20. juni 2019

Leder:		
Marie Dahlskjær (Norsk Revmatikers barne- og ungdomsgruppe)
Nestleder:
Lars-Herman Nordland (Mental Helse ungdom)
Medlemmer: Sofie Jonette Berg (Forening for hjertesyke barn)
		
Viktoria Linea Høybakk
		
Jens Jensen (Søvnforeningen)
		
Sarah Gjerstad (Hørselshemmedes landsforbund Ungdom - HLFU)
		
Danielle Johanna Hansen (Mental Helse ungdom)
		
Mathias Klæboe
		
Nikolai Raabye Haugen (Landsforeningen for Nyrepasienter og 		
		
transplanterte og Unge funksjonshemmede)
		
Bendik Laumann Vedal (Norges Handikapforbunds Ungdom
		
og CP-foreningen)
		
Susanne Regina Inga (Samisk representant)
		
Trine-Lise Antonsen
Koordinator:			
Petter Román Øien		
Fagavdelingen
Kontaktpersoner i klinikkene:
Kirsti Jørgensen og 		
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Marianne Røbekk Sivertsen		
Tone Johnsen			
Hode- og bevegelsesklinikken
Monica Gjeset Strand		
Barneklinikken
Karin Charlotte Brekken		
Medisinsk klinikk
Ola Haneseth			
Kirurgisk klinikk

Du kan lese mer om ungdomsrådet på nordlandssykehuset.no/ungdomsradet
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6/ Ungdomsrådet

4. Ungdomsrådets arbeid

Ungdomsrådet gjennomførte i alt fire møter i 2019. I tillegg hadde ungdomsrådet to helgesamlinger i 2019 - én intern 29.–31. mars og en nasjonal
helgesamling (Camp revolution) for alle ungdomsrådene, 13.–15. september i
Trondheim. På den nasjonale samlingen i Trondheim ble det også
gjennomført en regional samling for alle ungdomsrådene i Helse Nord.

Helgesamling med Ungdomsrådet i Bodø.
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4.1. Saker til behandling
Ungdomsrådet behandlet 31 saker i 2019, herunder:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prinsipper for gode overganger fra barne- til voksenorienterte tjenester
Oppdragsdokument for 2019
Bedre digitale pasienttjenester i Helse Nord
Implementering av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
Hippo-prosjektet
Nordlandssykehuset Værsågod
Nordlandssykehuset i Stormen
Utredning vedrørende ny Barne- og ungdomsklinikk i Nordlandssykehuset
Opprettelse av barneverninstitusjon i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFETAT).
• Ungdomsrom på barneavdelingen

Nikolai Raabye Haugen

Einar Steinholt

Fra venstreRegionalt
Mathilde MørkBrukerutvalg
Pedersen og Emma13.05.20
Lovise Larsen.
- Innkalling
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8/ Ungdomsrådet

4.2. Foredragsvirksomhet
Representanter fra ungdomsrådet har delt sine erfaringer og bidratt med
brukerperspektivet gjennom flere foredrag:
• Undervisning av 6. års medisinstudenter, 2. januar: Sofie Jonette og
Lars-Herman Nordland
• Regional pasientsikkerhetskonferanse: Emma Lovise Larsen,
Marie Dahlskjær og Danielle Johanna Hansen
• Undervisning av praksisstudenter sykepleie, 23. april: Lars-Herman Nordland
• Innlegg på styremøte om årsmelding og prinsippene for gode overganger,
24. april: Lars-Herman Nordland og Marie Dahlskjær
• Foredrag under lederkonferanse N-BUP i Trondheim, 8. og 9.mai: Matilde
Mørk Pedersen, Lars-Herman Nordland og Danielle Johanna Hansen
• Deltakelse på Nordlandssykehusets samhandlingskonferanse i Svolvær,
10. og 11. juni: Danielle Johanna Hansen, Lars-Herman Nordland og Matilde
Mørk Pedersen
• Paneldebatt med helseminister Høie under den Nasjonale pasientsikkerhetskonferansen 26.-27. september 2019: Nikolai Raabye Haugen
• Markering av Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober: Lars-Herman
Nordland
Hovedfokus i foredragene har vært brukermedvirkning, kommunikasjon med
ungdom, prinsipper for gode overganger og hva som er viktig for ungdom i
møte med helsevesenet.

Ungdomsrådet forteller om sitt arbeid på nasjonal helgesamling i Trondheim.
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4.3. Deltagelse i utvalg, møter etc.
• Brukerutvalget: leder av ungdomsrådet
• Kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg (KVAM) i Kirurgisk klinikk: Marie Dahlskjær
• Pasient- og brukerombudet: Danielle Johanna Hansen, Lars-Herman
•
•
•
•
•
•

Nordland, Marie Dahlskjær og Trine-Lise Antonsen
Arbeidsgruppe vedrørende ny Barne- og ungdomsklinikk i
Nordlandssykehuset: Marie Dahlskjær og Danielle Johanna Hansen
Revmatologisk ungdomspoliklinikk og barneavdelingen, 22. mai: Marie
Dahlskjær
Akuttenhet for ungdom - besøk av KvIP (Kvalitet i institusjonsbehandling i
psykisk helsevern), 22. oktober: Danielle Johanna Hansen
Konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan, 28. og 29. oktober:
Marie Dahlskjær
Arbeidsmøte om digitale pasienttjenester for ungdom, 11. november:
Marie Dahlskjær og Mathias Klæboe
Fellesmøte i Tromsø for brukerutvalg og ungdomsråd i Helse Nord,
14. november: Marie Dahlskjær

Danielle, Lars-Herman og Mathilde på samhandlingskonferansenRegionalt
2019.
Brukerutvalg 13.05.20

Sofie og Viktoria på Helsesista i Stormen.
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4.4. Nasjonal helgesamling for ungdomsrådene
13.–15. september deltok 10 representanter fra ungdomsrådet på en
nasjonal helgesamling i Trondheim. Samlingen av alle landets ungdomsråd
(med unntak av Helse Vest) var den første landskonferansen siden ungdomsrådene ble etablert. Her fikk ungdomsrådet knyttet kontakter og diskutert
aktuelle problemstillinger. Særlig viktig var hvordan de ulike ungdomsrådene
jobber med overgangen fra barn til voksen. Felles ønsker fra
ungdomsrådene var blant annet:

•
•
•
•
•

At det etableres egne ungdomsavdelinger (15-25 år)
At alle sykehus får egne ungdomsrom
Å bedre samarbeidet mellom skole/sykehus/kommune
At det legges bedre til rette for å bruke ny teknologi
At det må arrangeres ungdomsvennlige aktiviteter på sykehuset, som kino
eller spillkveld

Alle deltakerne på Camp Revolution, i Trondheim.

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling
Side
og197
saksdokumenter.
av 226

Årsmelding 2019 /11

Gode overganger fra barne- til voksenorienterte tjenester er et arbeid
ungdomsrådet har jobbet kontinuerlig med. Vi vil nå presentere prinsippene
for gode overganger fra barne- til voksenorienterte tjenester, utarbeidet av
ungdomsrådene ved Nordlandssykehuset, UNN og Finnmarkssykehuset.

Medlemmer av ungdomsrådet på helgesamling i april.
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Marie Dahlskjær på helgesamling i april.
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5. Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til
voksenorienterte tjenester i Helse Nord

Livet vårt er kanskje ikke helt forutsigbart, men det er viktig at behandlingen
vår er det. Går ting galt i ungdomstiden drar vi gjerne med oss problemer
over i voksen alder. Overgangen fra barn til voksen i sykehuset må derfor ikke
gå galt. For å sikre trygge og gode overganger må helsepersonell ta
utgangspunkt i ungdommens særskilte behov, og helsetjenestene må ha gode
systemer og rutiner, og kunnskapsrike medarbeidere.

Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til
voksenorienterte tjenester i Helse Nord
Forberedelsene må begynne tidlig
Ungdom må få medvirke
Ungdom og pårørende må ha god tilgang på informasjon
Tjenestene må ta utgangspunkt i ungdommens behov og være
fleksible
5. Helsepersonell må ha kunnskap om ungdommens behov
6. Det må være godt samarbeid mellom sykehus, kommune og skole
7. Å ta vare på de pårørende er å ta vare på pasienten
1.
2.
3.
4.
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5.1. Forberedelsene må begynne tidlig
Ungdommen må tidlig få kunnskap om hva som skal skje i overgangen til voksenorienterte tjenester. Ungdom må gjennom hele prosessen føle seg trygg, bli
ivaretatt, sett og hørt. Forutsigbarhet og god forberedelse gir kontroll, samtidig
som det legger grunnlaget for god medvirkning og mestringsfølelse.
Dette prinsippet kan møtes ved å:
• Å starte dialogen om overgangen i god tid før den er forventet å skje
(minimum 6 md.). Informasjon må gjentas flere ganger og ungdom må gis
mulighet til å velge videre behandling når dette er aktuelt.
• Å møte ny behandler før oppstart sammen med gammel behandler
(overføringssamtale).
• Å sikre at ny behandler har kunnskap om pasientens sykdomshistorie.
• Å sørge for at helsepersonell har kunnskap om pasientens aktuelle hjelpemidler, og at disse er på plass før pasienten kommer (teleslynge, telefontolk,
fysisk tilrettelegging mv.).
• Å tilby omvisning på den nye enheten.
• Å unngå ventetid på oppstart av voksenorienterte tjenester.
• Involvere pasientens pårørende, når ungdommen ønsker det og spesielt hvis
ungdommen har kommunikasjonsvansker.

5.2. Ungdom må få medvirke
Ungdom trenger å være med på å bestemme over egen behandling. Det gjør
at vi føler at vi kan mestre livet, og det gir oss eierskap til egen sykdom. Vi
ønsker å ta ansvar. Vi ønsker at helsepersonell alltid skal ta utgangspunkt i
spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Men gi oss tid til å bli trygg. Det er først
når ungdom blir trygge at reell medvirkning er mulig.
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Dette prinsippet kan møtes ved å:
• Å gi informasjon om mulige behandlingsvalg, både skriftlig og muntlig.
• Å ha god informasjon på nettsidene deres.
• Å ha en diskusjon om hva andre skal få vite om meg og hvem jeg vil ha med
meg på hva.
• Å ta hensyn til skole og fritid når dere setter opp timer til behandling.
• Å legge til rette for medvirkning, uavhengig av funksjonsnivå.
• Å spørre oss om hva vi synes om behandlingen.
• Å ha systemer og en brukervennlig klageinstans slik at ungdom kan få mulighet
til å bytte behandling om vi ikke syns det fungerer godt nok.

5.3. Ungdom og pårørende må ha god tilgang på informasjon og opplæring
Å ha kunnskap om sykdommen gjør det lettere å forstå seg selv og andre og gir
ungdom større mulighet til å ta kontroll over eget liv og helse. Det kan være
vanskelig å finne fram til nødvendig informasjon selv, og ofte enda vanskeligere
å forstå den. Helsepersonell er ansvarlige for å forklare de forskjellige tilbudene
og tjenestene til pasienten på en måte de forstår og kan forholde seg til. Informasjonen må tilpasses språkbakgrunn, alder, funksjonsevne og modenhetsnivå.
Hele familien trenger informasjon og opplæring.
Dette prinsippet kan møtes ved:

• Å utvikle en sjekkliste med nødvendig informasjon for pasienter som fyller
•
•
•
•
•
•

18 år (taushetsplikt, egenandel, tilbud om ledsager og tilknytting til avdeling).
Å tilby kunnskap om tjenester og tilbud for ungdom og voksne, og ha denne
informasjonen enkelt tilgjengelig på sykehusets nettside.
Å ha en oversiktlig journalføring.
Å gi pasienten god opplæring om rettighetene de har, og hva de har krav på.
Å ha samtaler med ungdommen om forhold som er viktig for ungdom,
inkludert seksuell helse.
Å gi informasjon om pasientorganisasjoner.
Å utvikle lærings- og mestringskurs for ungdom.
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5.4. Tjenestene må ta utgangspunkt i ungdommens behov og være
fleksible
Sykehus må tilby en helhetlig og fleksibel behandling som tar utgangspunkt i
ungdommens særskilte behov. Det betyr blant annet at ungdom som trenger
hjelp må tilbys hjelp fort. Som ungdom har en ikke tid til å vente flere måneder på å få hjelp. Et ungdomsliv er kort, voksenlivet er lengre. Det er så mye
man har lyst å gjøre, og så mye man kan gå glipp av. Det er heller ikke greit å
måtte være på sykehuset når du egentlig skulle vært på skolen. Du går glipp
av fag, du går over fraværsgrensa og du blir mange ganger så utmattet av
behandlingen at du ikke har noe å gjøre på skolen etterpå.
Dette prinsippet kan møtes ved:

• Alltid å ta utgangspunkt i ungdommens perspektiv og ikke tro at du vet hva
ungdom trenger, spør!

• Å tilby behandling på ettermiddagstid og opprett ungdomspoliklinikker (for
eksempel 15-25 år)

• Å ha egne ungdomsrom (aktivitetsrom som ikke ser sykt trist ut)
• Å utvide aldersgrensen på barneavdelingen og prioriter å legge inn flere
ungdommer på samme rom (men spør først)

• Å tilby kontaktlege/kontaktperson
• Å ha psykiatriske sykepleiere i somatiske helsetjenester
• Å få lov å ha med seg pårørende eller sykepleier man kjenner med i samtaler med lege helt til en føler seg komfortabel med å være alene

”

Vi skulle gjerne sluppet å ha noe med dere å gjøre i
det hele tatt. Men når det først er sånn at vi trenger
dere, så er det viktig at dere hjelper oss sånn at
sykdommen tar så liten plass som mulig i livene
våre. Da trenger vi å møte en helsetjeneste som ser
akkurat det og hjelper oss med akkurat det.
Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling
Side
og202
saksdokumenter.
av 226

16/ Ungdomsrådet

• Å ha en brukervennlig klageinstans i tilfelle man ikke har kjemi med ny

behandler. Det er ikke lett for ungdom å klage på behandlingen mens du
ser behandleren i øynene.

• Å ha et mestringsfokus samtidig som en behandler sykdommen/sympto-

mene. Helsepersonell må sette seg inn i pasientens liv også utenom det
medisinske. Snakk med oss om fortid, nåtid og muligheter i framtiden. Ikke
ha fokus på bare en kroppsdel eller ett symptom av gangen og det som
skjer i behandlingsrommet her og nå. Se helheten. Se den enkelte.

5.5. Helsepersonell må ha kunnskap om ungdommens behov
Ungdomstiden er helt spesiell. Vi utvikler oss raskt, vi modnes og forandres
fra dag til dag. Alt er i endring, og spesielt i overgangen til voksenorienterte
tjenester er det mye som skal endres på en gang. Da kan det lett bli for
mye for mange, og i verste fall kan man falle ut av både behandlingen og
systemet. Ungdom bør slippe å stå alene med helt nye behandlere i et helt
nytt system. Hvis helsepersonell opplæres til å tenke på ungdom som en egen
pasientgruppe, og er oppmerksom på hvordan man kommuniserer godt med
ungdom, kan man unngå at kravene som stilles til ungdom oppleves som for
store, og forhåpentligvis unngå at behandlingen oppleves som for stressende
til å fortsette.
Dette prinsippet kan møtes ved:
• Å ha kunnskap om å samtale med ungdom, inkludert samtaler om
seksualitet og seksualtekniske hjelpemidler

• Å kunne fortelle om rettighetene ungdom har på en måte som er forståelig
og hjelpsom

• Å ha kunnskap om at det å ikke få ha med seg foreldrene sine til behandlingen kan være en stor bekymring
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”

Jeg er så mye mer enn bare sykdommen
min. Jeg er venn, datter, kjæreste,
skuespiller, hundeeier, arbeidstaker og
skoleelev.
Mathilde, 18 år, Ungdomsrådet NLSH HF

5.6. Det må være godt samarbeid mellom sykehus, kommune og skole
For ungdom som mottar tjenester fra flere instanser er det viktig at disse har
en helhetlig tilnærming og god kontakt med hverandre. Tjenestene må ha
god kunnskap om hverandre, samarbeidskultur, gjerne felles møtepunkt og
kursing. Det er trygt for ungdom om de forstår at helsepersonell samarbeider
godt på tvers av enheter/klinikker og at helsepersonell fra voksenmedisinen
har god kjennskap til de som jobber i BUP/barneavdelingen (både hvem de er,
og hvilke tilbud som finnes). Det er forvirrende når helsepersonell sier og
mener forskjellige ting om hva som feiler deg, hva som er lurt å gjøre, og
hvilken behandling du skal ha. Ved overgangen fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester bør kontakten opprettholdes og informasjon videreformidles, etter samtykke fra ungdommen. Helsepersonell bør snakke med
ungdom også om ulempene ved å ikke dele noe informasjon.
Dette prinsippet kan møtes ved å:
• Å gi skole og kontaktlærer informasjon om diagnose og behandling fra
sykehuset, i samarbeid med pasienten
• Å ha tydelige rutiner for gode overganger
• Å avholde et overføringsmøte mellom involverte instanser, eventuelt ha en
ansvarsgruppe
• Å tilby fast koordinator/kontaktperson når pasienten har sammensatte
behov
• Å utarbeide behandlingsplaner som evalueres regelmessig på et språk
ungdom kan forstå
• Å snakk sammen først og deretter med ungdommen (og deres nærmeste)
dersom behandlere i barne- og voksenmedisinen har forskjellige meninger
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5.7. Å ta vare på pårørende er å ta vare på pasienten
Ingen er viktigere for oss enn våre nærmeste. Det er de som er glade i oss,
deler hverdagslivet med oss, kjenner oss best og berøres av sykdommen. Det
er viktig at familien skjønner hva ungdom trenger og hvordan de kan hjelpe
på en god måte. Noen ganger tar foreldre/familien over oppgaver og avgjørelser som vi bør ta selv.
Dette prinsippet kan oppnås ved å:

• Å spørre hvordan ungdommen ønsker å involvere familien sin. Noen vil
ikke ha dem med, andre trenger dem. Ungdom må få velge

• Å tilby familiesamtaler
• Aktivt å etterspørre hvordan familie påvirkes av situasjonen, og hvilke
behov de har, inkludert søsken.

• Å utvikle eget informasjonsmateriell rettet mot foreldre og søsken

6. Økonomi
				2018			
Lønnskostnader			
kr 44 336,-		
Tjenestereiser og kurs		
kr 115 014,-		
Andre driftskostnader		
kr 8 214,-		
Sum				
kr 167 664,-		

2019
kr 92 356,kr 254 475,kr 13 765,kr 363 596,-
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7. Hilsen fra leder og nestleder

Som leder og nestleder er vi ekstra stolte over vårt dyktige ungdomsråd og
vi er stolte over alt det gode og viktige arbeidet vi har fått til i 2019. I 2019
skjedde det mange nye endringer for oss, vi fikk inn fire nye flotte og dyktige
ungdommer til ungdomsrådet og vi fikk ny koordinator.
2019 har vært et spennende år, hvor vi har holdt foredrag for studenter,
helsepersonell, deltatt på konferanser, blant annet BUP-konferansen, og
bidratt inn i prosjekter med vårt ungdomsperspektiv. I tillegg har vi deltatt på
den aller første nasjonale samlingen for ungdomsrådene i landet. Ekstra kult
er det også at våre 10 råd til helsepersonell har blitt delt på Helsedirektoratet
sine nettsider.
Noe av det vi vil trekke frem er vårt arbeid hvor vi har hatt spesielt fokus på
overgangen fra barne- til voksenorienterte tjenester. Vi har vært opptatt av at
ungdom har andre behov enn voksne og barn, og at vi vil bli sett på som en
egen pasientgruppe. Derfor er vi veldig stolte over at vi, sammen med de
andre ungdomsrådene i region Nord, har utarbeidet 7 prinsipper som vi
mener må til for å sikre en god overgang fra barn til voksen.
Vi jobber kontinuerlig for å fremme budskapet om at vi er mer enn bare
sykdommen vår. Vi er venn, arbeidstaker, skoleelev, musikkentusiast, søsken,
datter, sønn. Det er disse delene av livet vi ønsker å bruke tiden og kreftene
våre på. Husk derfor alltid at ungdom er så mye mer enn bare sykdommen. Vi
trenger å møte en helsetjeneste som ser dette, og som hjelper oss å huske på
dette, også når vi har dager som er ekstra tunge og vanskelige.
Vi i ungdomsrådet vil takke alle vi har jobbet sammen med i året som har gått.
Vi setter pris på at vi i større grad har blitt spurt om råd, blitt bedt om å sitte i
relevante utvalg og at vi får lov til å bruke våre erfaringer for å gjøre sykehuset
bedre. Vi er også ekstra takknemlige for at hele ungdomsrådet vårt fikk dra på
den aller første nasjonale helgesamlingen i Trondheim. Tusen takk for det.
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På vegne av hele ungdomsrådet ønsker vi spesielt å takke fantastiske
Kari Bøckmann, som har vært vår koordinator siden ungdomsrådet startet opp
i 2017. Vi vil også takke Petter Øien, som var vår koordinator det siste halvåret.
Vi er heldige som har hatt dere.
I 2020 ser vi frem til videre samarbeid, vi ser frem til å stå på for å bli enda mer
brukt rundt omkring på hele sykehuset. Vi skal også fortsette å sette fokus på
gode overganger. Vi gleder oss til et nytt, innholdsrikt og spennende år!
Med vennlig hilsen Marie Dahlskjær og Lars-Herman Nordland,
Leder og nestleder i Ungdomsrådet

Leder i ungdomsrådet: Marie Dahlskjær

Nestleder i ungdomsrådet: Lars-Herman Nordland
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8. Vedlegg
8.1. Mandat for ungdomsrådet
Ungdomsrådet ved NLSH HF
Hjemmel
Nasjonal helse- og sykehusplan
(2016-2019) forutsetter at alle helseforetak skal ha egne ungdomsråd.
Oppdragsdokumentet for 2016 fra
Helse Nord RHF gav foretakene i oppgave å opprette ungdomsråd.
Mandat er utarbeidet på bakgrunn av
innhentet dokumentasjon og erfaringer fra ungdomsråd ved andre HF.
Mandatet er diskutert i brukerutvalget 21/3 og på direktørens utvidede
ledermøte 4/4-17.
Mandat for opprettelse av ungdomsråd ble vedtatt av styret i
Nordlandssykehuset 25.04.17 (sak
034-2017).
Mandat/ Formål
Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ og skal arbeide for
ungdoms brukermedvirkning i alle
Nordlandssykehusets klinikker. Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom på Nordlandssykehuset.

dom som pasientgruppe har særskilte
behov og at ungdom har rett til å bli
hørt.
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for
sykehuset i arbeidet med å utvikle og
opprettholde gode helsetjenester for
ungdom.
Ungdomsrådet skal:
• fremme brukerperspektivet som
ungdom i Nordlandssykehuset,
med spesielt fokus på ungdom
med langvarige helseutfordringer
og de utfordringene denne
gruppen har.
• gi konkrete råd om forbedring av
tjenester til ungdom på Nordlandssykehuset.
• dele sin erfaringskunnskap som
brukere til nytte for annen
ungdom.
• fremme generelle problemstillinger for ungdom i sykehus, på
nasjonalt nivå, i samråd med andre
ungdomsråd.

Sammensetning
Ungdomsrådet skal bestå av 9-11
ungdommer i alderen 12-25 år. Det
Ungdomsrådets oppgaver bygger på
er et mål å sikre en bred represenprinsippet om at pasientens behov
tasjon (kjønn, alder, diagnosegrupskal være førende for struktur og
per, geografi, etnisk bakgrunn mv.).
innhold i tjenestene, at systematisk
Ungdomsrådet bør ha representanter
innhenting av brukerkunnskap skal
fra hhv. somatikk, habilitering, rus og
brukes i forbedringsarbeid, at ungpsykiatri. Det er et ønske at minst en
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representant har samisk bakgrunn.
Ungdommene bør ha personlige
erfaringer fra møte med Nordlandssykehuset og være villige til å dele sin
erfaringer.
Medlemmene kan med fordel ha
erfaring fra ulikt organisasjonsarbeid,
men det er ikke et krav om organisasjonstilknytning.
Konstituering
Ungdomsrådets medlemmer sitter i 2
år, med mulighet for re-oppnevning i
2 år. Det er ønskelig at ikke hele rådet
skiftes ut samtidig.
Det inngås en skriftlig avtale med
rådsmedlemmene. Rådsmedlemmer
under 16 år må ha samtykke fra foresatt til å sitte i rådet.
Rådet oppnevnes av styret i Nordlandssykehuset. Direktør gis anledning til å oppnevne 2-4 rådsmedlemmer utenom styrets behandling.
Ungdomsrådet for perioden 20172019 ble oppnevnt i styret 15.05.17
(sak 041-2017).
Ungdomsrådet har sitt første møte
19. juni 2017.
Organisering
Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer skal eies av rådet selv.
Koordinator skal legge til rette for
rådets arbeid.

Koordinator for ungdomsrådet har følgende oppgaver: Bistå Ungdomsrådets
leder/nestleder, blant annet gjennom
faste samarbeidsmøter.

1. Være kontaktperson for interne og

eksterne henvendelser.
2. Utarbeide årsplan, innkalling til
møter, saksliste og forberedelse av
saker, skrive referat
3. Ha ansvar for rekruttering av nye
rådsmedlemmer.
4. Planlegge program og avvikling av
helgesamlinger. Delta som ansvarlig
leder.
5. Sørge for egnet metodikk tilpasset
aldersgruppen.
6. Rapportere ungdomsrådets virksomhet.
7. Bistå Ungdomsrådet ved ulike
representasjons- og kommunikasjonsoppgaver.
Koordinator sitter i direktørens stab.
I tillegg oppnevnes fem kontaktpersoner i klinikkene. Kontaktpersonene
bistår med rekruttering til ungdomsrådet og to av dem deltar på
helgesamlingene.
• Psykisk helse og rus (1 i BUPA og 1
i psykisk helsevern for voksne)
• Kvinne/barnklinikken
• Hode- og bevegelsesklinikken
• Medisinsk klinikk
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Sakslister og referat/protokoll sendes
rutinemessig mellom Brukerutvalget
og ungdomsrådet.

• Leder og nestleder møter på

Leder av ungdomsrådet har fast plass
i Brukerutvalget med forslags-, taleog stemmerett.

• Godtgjøring for møter og reise-

Deltagelse og godtgjøring
• Ungdomsrådet har 5 kveldsmøter
og 1-2 helgesamlinger pr. år.

og eksterne oppdrag.
formøter med koordinator
(arbeidsutvalg).

kostnader følger egne retningslinjer.

• Ved eksterne oppdrag skal opp-

dragsgiver dekke reise og eventuell
godtgjøring.

• Rådsmedlemmer kan inviteres til

frivillig deltakelse på andre interne

Kontaktinformasjon
Koordinator: Sissel Eidhammer, sissel.eidhammer@nlsh.no,
telefon 924 89 015
Leder: Marie Dahlskjær, marie-15@hotmail.com,
telefon 404 79 290
Nestleder: Lars-Herman Nordland, larsnord98@hotmail.com,
telefon 905 89 763
Kontakt koordinator for oppdatert informasjon.
Relevante linker
• DS5389 Brukermedvirkning NLSH
• Oppdragsdokumentet for 2016 (kapittel 3)
• Regjeringens strategi for ungdomshelse (2016-2021)
• Unge funksjonshemmede og AHUS. Ungdomsråd i helseforetak hvorfor og
hvordan (2015)
• Barneombudets fagrapport 2013 – Helse på barns premisser
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1. Forord
Brukerutvalget har siden det ble etablert i 2004 vært et rådgivende organ for styret
og direktøren, et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende og et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner i Nordlandssykehuset.
I Strategisk utviklingsplan for Nordlandssykehuset står pasienten plassert øverst.
Dette synliggjør hva som til enhver tid skal være vårt fremste fokus. Som det også
fremgår av figuren, er brukermedvirkning beskrevet som del av Nordlandssykehusets
strategiske grunnmur. Den strategiske grunnmuren inneholder områder som er helt
nødvendig for at vi skal kunne utvikle oss, og Brukerutvalget bidrar i aller høyeste
grad til dette.
I løpet av 2019 har Brukerutvalget
gitt Nordlandssykehuset viktige
synspunkter og innspill i en rekke
saker. Dette gjelder blant annet
oppfølging av Strategisk utviklingsplan, omorganisering av klinikker,
revidering av ambulanseplan og
pasientsikkerhetssatsing i foretaket.
I tillegg ønsker jeg å trekke frem
betydningen Brukerutvalget har hatt
innen psykisk helse og rus, der pakkeforløp, kliniske samhandlingsgrupper, redusert og riktig bruk av tvang
og ambulante akutteam kan nevnes
som viktige og sentrale saker.
Brukerutvalget vårt består av engasjerte og
kunnskapsrike personer. I 2019 ble én av dem,
Inga Karlsen, hedret særskilt for sin innsats da
hun ble tildelt Helse Nords brukerpris. Vi er
oppriktig stolte over Inga og det faktum at hun
er en del av vårt Brukerutvalg!
Jeg takker for innsatsen i 2019 og ser frem
til et nytt og viktig arbeid i 2020!

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling
Side
og214
saksdokumenter.
av 226

4 / Brukerutvalget

2. Oppnevning og sammensetning
Brukerutvalget oppnevnes på nytt hvert andre år. Nytt brukerutvalget ble oppnevnt i
april 2018.
Nordlandssykehuset har som mål å ha et bredt sammensatt brukerutvalg med hensyn
til sykdom/funksjonsnedsettelse, kjønn, alder, geografi og etnisk tilhørighet. Ved oppnevning av brukerutvalget for perioden 2018-2020 sto sykehuset overfor utfordringer
knyttet til kontinuitet og alderssammensetning.
Ved oppnevning var det vurdert at kriteriene var oppfylt og at forslaget sikret hensynet til kontinuitet og fornyelse. Nytt brukerutvalg ble oppnevnt av Nordlandssykehusets styre 24. april 2018 (Sak 25/2018).
Brukerutvalget fra 24. april 2018:
Leder: 		 Barbara Priesemann
		
				
		
Vara: Gunnar Olsen

Samarbeidsforumet av 		
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
SAFO

Nestleder:		 Paul Daljord
				
		
Vara: Helge Jenssen
				

Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon (FFO)
FFO - Landsforeningen for
pårørende innen psykiatri (LLP)

Medlemmer:		 Ole André Korneliussen
		
Vara: Petra Brattøy

Mental Helse
Mental Helse

		 Ivar Martin Nordgård
		
Vara: Per Dalhaug

Prostataforeningen
Kreftforeningen

		 Kitt-Anne Jorid Hansen
				
		
Vara: Stian Mikal Munkvold

Rusmisbrukernes interesseorganiasjon (RIO)
RIO

		 Sarah Isabel Dahl
				
		
Vara: Nikolai Raabye Haugen
				
				

FFO - Norges Astma- og
Allergiforbund (NAAF)
FFO - Landsforeningen for 		
nyrepasienter og
transplanterte (LNT)
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Medlemmer:		 Mai-Helen Walsnes
		
Vara: Andreas Johan Moan

Nordland eldreråd
Nordland fylkes eldreråd

		 Inga Karlsen
		
Vara: Marit Madsen

Samisk representant
Samisk representant

		 Emma Lovise Larsen
				
		 Marie Dahlskjær
				
		
Vara: Lars-Herman Nordland
				

Ungdomsrådsrepresentant, 		
til og med april 2019
Ungdomsrådsrepresentant,
fra og med april 2019
Ungdomsrådsrepresentant,
fra og med april 2019

		 Paul Martin Strand
		
Vara: Beate Sørslett

Adm. dir., NLSH HF
Med. dir., NLSH HF

Rådgiver/psykologspesialist Kari Bøckmann var sekretær for Brukerutvalget frem
til sommeren 2019. Seksjonsleder for forskning, Petter Øien, overtok deretter
oppgaven og hadde den ut året.
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3. Brukerutvalgets arbeid
Brukerutvalgets mandat er å være et rådgivende organ for styret og direktøren i
saker av strategisk karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende i
Nordlandssykehusets virksomhetsområde.

Utdrag fra Nasjonal Helse- og sykehusplan 2020-23.

3.1 Møter

I 2019 gjennomførte Brukerutvalget til sammen ni møter og behandlet 112 saker.
Brukerutvalget har lagt sine møter slik at styrets saker alltid står på sakskartet. Arbeidsutvalget (AU), bestående av leder, nestleder og sekretær, har avholdt telefonmøter i forkant for å forberede brukerutvalgsmøtene. Alle møtene ble gjennomført
i Bodø, hvorav ett i Rønvik.
Administrerende direktør deltok på samtlige møter.
I 2019 ble E-læringskurs for brukerrepresentanter gjort tilgjengelig1 . Brukerutvalgets medlemmer ble pålagt å gjennomføre kurset.

https://kurs.helsesorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/
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Fast innslag på alle brukerutvalgets møter er aktuelle orienteringer fra administrerende direktør, brukerutvalgets leder og øvrige medlemmer.
Møtedatoer er tilgjengelig i aktivitetskalenderen og referat/protokoll legges ut
på Nordlandssykehusets hjemmeside www.nordlandssykehuset.no

3.2 Saker

Av saker som ble behandlet i 2019 nevnes:
• Oppfølging av strategisk utviklingsplan
• Gjennomgang av virksomhetsrapporter
• Budsjettprosess og omstillingsutfordringer for Nordlandssykehuset
• Oppdragsdokumentet 2019
• Omorganisering trinn 1:
Utredning av samorganisering av alle operative fag og Akuttmedisinsk 		
klinikk til en Kirurgisk klinikk (KIR)
• Omorganisering trinn 2:
Utredning av 1) hvordan gjenværende deler (medisinske fagområder) 		
av Hode- og bevegelses klinikken skal organiseres og 2) utredning 		
rundt mulig etablering av en Barne- og ungdomsklinikk.
• Brukermedvirkning i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
• Kurativ strålebehandling av prostatakreft
• Revidert ambulanseplan for Nordlandssykehuset
• GTT (kartlegging av pasientskader) ved Nordlandssykehuset
• Videreføring av arbeidet i pasientsikkerhetsprogrammet
• Pakkeforløp i Psykisk helse og rusklinikken
• Kliniske samhandlingsgrupper i Psykisk helse og rusklinikken
• Redusert og riktig bruk av tvang – orientering om Tvangsbegrensningsloven
• Venterom i Vesterålen
• Tilbudet til ME-pasienter
• Innføring av pakkeforløp i Psykisk helse- og rusklinikken
• Ultralydapparat på barnemedisin
• Ambulant akutteam i Psykisk helse- og rusklinikken
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3.3 Brukerrepresentasjon i styrer og utvalg

Brukerutvalget er fast representert i Nordlandssykehusets styre, Overordnet
samarbeidsorgan (OSO), Klinisk etikk komité (KEK) og Forskningsutvalget.
Styre, organ, utvalg				Deltaker(e)
Styret Nordlandssykehuset HF			
Barbara Priesemann
						Paul Daljord (vara)
Overordnet samarbeidsorgan (OSO)		
Barbara Priesemann
						Paul Daljord (vara)
Klinisk etikk-komité (KEK)			

Kitt-Anne Jorid Hansen

Fellesmøte med Regionalt brukerutvalg og
Paul Daljord
brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord
Forskningsutvalget				

Helge Jenssen

Brukerutvalget Sykehusapotek Nord		
						

Kitt-Anne Jorid Hansen
Mai-Helen Walsnes (vara)

Brukerrepresentasjon til styringsgruppen for
Ivar Martin Nordgård		
tverrfaglig utdanningsprogram i regi av Senter Paul Daljord (vara)		
for psykoterapi og psykososial rehabilitering 					
ved psykoser (SEPREP)		

3.4 Deltagelse på konferanser
• Regional brukerkonferanse i Bodø (16. og 17. oktober)
• Samhandlingskonferanse i Svolvær (11. og 12. juni)
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3.5 Samarbeid med andre brukerutvalg i regionen
Brukerutvalgets nestleder deltok på fellesmøte i Tromsø 14. november
mellom Regionalt brukerutvalg (RBU) og brukerutvalgene i helseforetakene.

4. Psykisk helse- og rusklinikken
Gjennom hele året har Brukerutvalget hatt fokus på psykisk helse. Et av utvalgsmøtene ble avviklet i Psykisk helse- og rus klinikken i Rønvik. I løpet av året har
en rekke saker vært på agendaen, herunder:
Innovasjonsprosjektet Persontilpasset medisin
Persontilpasset legemiddelbehandling av pasienter i psykiatrien kan gi store
gevinster for pasienter/pårørende og for sykehus. Farmakogenetisk testing sikrer
langt større treffsikkerhet i legemiddelbehandling av behandling av pasienter. I
tillegg bedrer det kvalitet, pasientsikkerhet samt at det gir mer effektiv og tidsbesparende behandling. PHR-klinikken fikk i juni 2019 innvilget støtte til dette
innovasjonsprosjektet av Helse Nord.
Regional seksjon for spiseforstyrrelser
Seksjonen består av en døgnpost og en poliklinikk, hvor sistnevnte har en kompetansetjeneste knyttet til seg (Regional behandlings- og kompetansetjeneste
for voksne).
Status for innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken
Klinikken har hatt en pågående prosjektperiode på ett år knyttet til innføring av
pakkeforløp. Pakkeforløpene omfatter alle behandlingsopplegg i spesialisthelsetjenesten (diagnosespesifikke og generelle). Denne ble avsluttet i løpet av våren
2019. Brukerrepresentant var involvert i prosjektet. Pakkeforløpene kan ut fra et
brukerperspektiv sees på både som en serviceerklæring og som en samarbeidsreform der en tar utgangspunkt i pasientens behov for sammenhengende og
helhetlige tjenester.
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Klinisk samhandlingsgruppe i PHR-klinikken
PHR-klinikken har inngått samarbeid med Bodø kommune om etablering av klinisk
samhandlingsgruppe relatert til lokalbasert rus- og psykiatrisk helsesamarbeid. Avtalen er knyttet til pasientbehandling og overganger mellom
avtalepartene. Samarbeidsavtalen er utarbeidet som et tillegg til innholdet i Overordnet samarbeidsavtale.
Erfaringskonsulenter i PHR-klinikken
Brukerutvalget fikk presentert anbefalingene for bruk av erfaringskonsulenter
innen psykisk helsevern. Man ser på muligheten for å iverksette utdanningsforløp
for de som skal bli erfaringskonsulenter.
Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2019
PHR-klinikken deltok i markeringen av verdensdagen for psykisk helse 10. oktober
2019. Ungdomsrådet deltok aktivt i arrangementet.
Orientering om Tvangsbegrensningsloven
Brukerutvalget ble orientert om NOU 2019:14 – Forslag til felles regler om tvang
og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten2.

2

”

Pakkeforløpene kan ut fra et brukerperspektiv sees på
både som en serviceerklæring og som en samarbeidsreform der en tar utgangspunkt i pasientens behov for
sammenhengende og helhetlige tjenester.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-14/id2654803/
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5. Praktisk tilrettelegging for pasienter ved Nordlandssykehuset
Arbeidet med å få flyttet busstrasé og laget bussholdeplass foran sykehuset har
vært et uttalt mål for brukerutvalget i flere år og har derfor vært på agendaen
gjentatte ganger. Brukerutvalget har jevnlig etterspurt oppfølging i denne saken.
Brukerutvalget er også kontaktet av flere organisasjoner og enkeltpersoner som
har bedt om bedre forhold for pasientene. En løsning i saken avhenger av at
Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Nordlandssykehuset kommer til
enighet.

6. Brukermedvirkning i prosjekter, forskning og arbeidsgrupper
Med hensyn til personvern oppgis ingen navn på brukerrepresentanter som er
oppnevnt til prosjektarbeid og forskning i denne årsmeldingen. Ta kontakt med
rådgiver for brukermedvirkning ved eventuelle spørsmål.
Prosjekt, tiltak, prosess eller annet
• Tverrfaglig utdanningsprogram i regi av Senter for psykoterapi og psykososial
rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
• Fag-/ kursutviklingsdag – pårørende av mennesker innen psykisk helse og rus
i Lofoten
• Arbeidsgruppe knyttet til Ambulante Akutteam ved Salten DPS
• Arbeidsgruppe for samorganisering av Hode- og bevegelsesklinikk og
Medisinsk klinikk
• Samhandlingsprosjekt e-Konsultasjon mellom Bodø kommune og
Nordlandssykehuset
• Arbeidsgruppe HelseIarbeid-klinikken
• Driftsrådet Pasient- og pårørendetorget
• Hepatitt C (HCV) - prosjekt

Regionalt Brukerutvalg 13.05.20 - Innkalling
Side
og222
saksdokumenter.
av 226

12 / Brukerutvalget

7. Økonomi

Regnskap 			
2018				2019
Lønnskostnader 		
kr 337 786,-			
kr 262 345,Tjenestereise + kurs		
kr 132 730,-			
kr 127 359,Andre driftskostnader		
kr 14 034,-			
kr 9 559,Sum				kr 484 550,-			kr 399 262,		
Brukerutvalget driver sin virksomhet innenfor gitt budsjett.

8. Oppsummering/evaluering

Kontakten mellom brukerutvalget og brukerorganisasjonene er blitt bedre i
2019 og flere saker er tatt opp som følge av innspill fra organisasjoner og enkeltpersoner. Dette er vi meget godt fornøyd med og er et samarbeid vi ønsker
å arbeide videre med i 2020, kanskje gjennom å ha regelmessige møter med
organisasjonene. Samarbeidet med Ungdomsrådet har fungert godt men kan
med fordel intensiveres gjennom flere felles møtepunkt.
Videre ser vi en økning i sykehuset når det gjelder brukerrepresentasjon i prosjekter som omhandler forskning og tjenesteutvikling. Også dette er vi meget
fornøyde med.
For å få bedre kunnskap om hvordan pasientene på Nordlandssykehuste har
det, ser vi at brukerutvalget bør etterspørre resultater fra pasientundersøkelser.
Saker vi vil vektlegge i 2020:
• Innføring av pakkeforløp i psykisk helse- og rusbehandling
• Frivillig arbeid i sykehuset
• Pasientinformasjon, både i brev, telefonkontakt og på nordlandssykehuset.no
Brukerutvalget vil takke for godt samarbeid med ulike instanser og enkeltpersoner i 2019.
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Det har vært inspirerende for Brukerutvalget å møte fagfolk med stort
engasjement og evne til å føre kunnskap inn i utvalget.
Brukerutvalget ser det som en stor styrke at administrerende direktør møter
fast i BU og både gir og mottar viktige innspill.
Med vennlig hilsen
Barbara Priesemann			
(Leder)					

Paul Daljord
(Nestleder)

Bodø 24.01.2020
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Følg oss på:
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