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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 
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Møtedato: 20. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 13.9.2017 
 

RBU-sak 45-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til 
å vedta følgende saksliste for møtet, den 20. september 2017: 
 

Sak 45-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 46-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale 

brukerutvalget 7. juni 2017 
Side 3 

Sak 47-2017 Oppdragsdokument 2018 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt 
brukerutvalg 

Side 10 

Sak 48-2017 Regional anskaffelse innen psykisk helsevern, oppnevning 
av brukerrepresentant 

Side 11 

Sak 49-2017 Avansert behandling av pasienter med hjerneslag 
(mekanisk trombektomi), prosjektmandat og oppnevning 
av brukerrepresentant 

Side 12 

Sak 50-2017 Regional utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025, 
status i arbeidet - informasjon 

Side 21 

Sak 51-2017 Utviklingsplan 2035, forprosjekt - 
prosjektdirektiv/mandat, informasjon 

Side 38 

Sak 52-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 Side 42 
Sak 53-2017 Orienteringssaker Side 46 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig   
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig   
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

a) Spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen i Norge/Samisk helsepark 

b) Hjerterehabilitering vs. LMS-kurs, ref. brev fra LHL-
klinikkene Skibotn 

c) Kvalitetsutvalg private rehabiliteringsinstitusjoner, 
status og planer fremover, jf. RBU-sak 42-2017/2 
Orienteringssaker, første strekpunkt ad. 
informasjon fra RBUs nestleder Gunn Strand 
Hutchinson, kulepunkt nr. 3. 

  

 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 
planlagte styresaker 

Side 47 

Sak 54-2017 Referatsaker Side 49 
 1. Referat fra møte i brukerutvalget ved 

Nordlandssykehuset HF 12. juni 2017 
  

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

  

Sak 55-2017 Eventuelt Side 62 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 13. september 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø, 13.9.2017 
 

RBU-sak 46-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 7. juni 2017 
 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 7. juni 2017 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 7. juni 2017 til 
godkjenning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 7. juni 2017 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 13. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/8/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 7.6.2017 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 7. juni 2017 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 20. september 2017 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Gunvor Einvik varamedlem - møtte for Olav B. Johnsen Fylkeseldrerådene 
Saskia Mennen varamedlem - møtte for Kari Sletten Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF  
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 
Siv C. Høymork kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF  

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Olav B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem 

Ingen varamedlem kunne møte i hans 
fravær. 

Fylkeseldrerådene 

 
 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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I forbindelse med dette RBU-møtet ble det avholdt tematimer om Mine Pasientreiser- 
informasjon og forventningsavklaring til bruk av helsenorge.no og Regionale fagplaner – 
gjennomgang/informasjon.  

 
 

RBU-sak 37-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 38-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

11. mai 2017 
Sak 39-2017 Traumetilbudet innen psykisk helsevern i Helse Nord - 

organisering 
Sak 40-2017 Møteplan 2018 - Regionalt brukerutvalg 
Sak 41-2017 Legemiddelsamstemming – informasjon om prosjektet og 

invitasjon til oppnevning av brukerrepresentant 
Sak 42-2017 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
Sak 43-2017 Referatsaker 
 1. Protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 4. mai 2017 
 2. Brev fra brukerutvalget ved Helgelandsykehuset HF av 5. mai 

2017 vedrørende nye regler for pasientreiser 
 3. Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 30. mars 2017 
 4. Helse Nord RHFs samlede innspill til Avinor vedr. den nye 

flyterminalen i Tromsø, jf. RBU-sak 34-2017 Orienteringssaker, 
RBU-leders muntlige orienteringer, strekpunkt nr. 8 (RBU-
møte 11. mai 2017) 

Sak 44-2017 Eventuelt 
A. Nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom 

med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade - prosjekt, 
oppnevning av brukerrepresentant 

B. Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - 
organisering av tilbudet i Helse Nord - status, jf. RBU-sak 36-
2017, sak A 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
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RBU-sak 38-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i det 
Regionale brukerutvalget 11. mai 2017 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 11. mai 2017 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 39-2017 Traumetilbudet innen psykisk helsevern i 

Helse Nord - organisering 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om evalueringen av 

organiseringen av traumetilbudet innen psykisk helsevern i Helse Nord til 
orientering.  

 
2. RBU foreslår å invitere paraplyorganisasjonene FFO og SAFO til å vurdere hvilke 

brukerorganisasjoner som er aktuelle til å delta under dialogmøtet om organisering 
av traumetilbudet innen psykisk helsevern i Helse Nord i tillegg til: 
a. RIO 
b. Marborg 
c. Kreftforeningen 

 
3. RBU oppnevner RBU-leder Arne Ketil Hafstad som deltaker i dialogmøtet (med RBUs 

nestleder Gunn Strand Hutchinson som varamedlem).   
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RBU-sak 40-2017 Møteplan 2018 - Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
1. Møteplanen 2018 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som 

følger: 
 

dato  tidspunkt møtested 
31. januar 2018 10.15 - 15.00 Tromsø 
19. februar 20181 tidspunkt avtales nærmere Bodø 
7. mars 2018 09.00 - 14.00 Bodø 
16. mai 2018 09.00 - 14.00 Bodø 
7. juni 2018 09.00 - 14.00 Bodø/Kirkenes 
20. september 2018 10.15 - 15.00 Tromsø 
11. oktober 2018 09.00 - 14.00 Bodø 
8. november 2018 10.15 - 15.00 Tromsø 

 
2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 11. - 12. oktober 2018 i Bodø. 
 
 
RBU-sak 41-2017 Legemiddelsamstemming – informasjon om 

prosjektet og invitasjon til oppnevning av 
brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter igangsetting av et regionalt 

koordinert prosjekt for legemiddelsamstemming slik det er beskrevet i saken. 
 
2. RBU oppnevner Bjørn Helge Hansen som brukerrepresentant til referansegruppen i 

prosjektet for legemiddelsamstemming. 
 
 
RBU-sak 42-2017  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Regional brukerkonferanse 12. og 13. oktober 2017, planlegging: Informasjon om 
status i arbeidet med planleggingen av årets brukerkonferanse 

- RBU-AUs arbeidsmøte 6. juni 2017: Informasjon 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
• Møte i fagråd habilitering 6. juni 2017 i Bodø: Informasjon 
• Møte i arbeidsgruppen for tildeling av. innovasjonsmidler 23. mai 2017: 

Informasjon om antall søknader og prosess for tildelingen 

1 AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2018 - tildeling av midler 
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• Private rehabiliteringsinstitusjoner, kvalitetsteam: Etterlysning av aktivitet i 
denne gruppen. Ikke aktivitet siden 2015. 

- RBU-medlem Bjørn Helge Hansen 
• Møte i brukerutvalget for pasientreiser 24. mai 2017: Informasjon 
• LHLs mulige utmeldelse av FFO og konsekvenser for brukermedvirkning: 

Informasjon 
- RBU-medlem Jørgen Dahl 

• Møte i regionalt fagråd for infeksjon, mikrobiologi og smittevern 22. mai 2017 i 
Tromsø: Informasjon om møtet og enkelte saker 

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
• Brukerpanel hos Kreftregisteret, møte 29. mai 2017: Brukerrepresentant Else 

Marie Isaksen kunne ikke delta, men vil orientere fra referatet, når dette er 
oversendt.  

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet 

i Helse Nord: Informasjon om planlagt fremdrift for denne saken 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 43-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 4. mai 2017 
2. Brev fra brukerutvalget ved Helgelandsykehuset HF av 5. mai 2017 vedrørende nye 

regler for pasientreiser 
3. Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 30. mars 2017 
4. Helse Nord RHFs samlede innspill til Avinor vedr. den nye flyterminalen i Tromsø, jf. 

RBU-sak 34-2017 Orienteringssaker, RBU-leders muntlige orienteringer, strekpunkt 
nr. 8 (RBU-møte 11. mai 2017) 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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RBU-sak 44-2017  Eventuelt 
 
A. Nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til 

alvorlig ervervet hjerneskade - prosjekt, oppnevning av brukerrepresentant 
 
RHF-ledelsen viste til notat av 1. juni 2017 som var ettersendt. Helse Midt-Norge RHF 
skal utarbeide en nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med 
moderat til alvorlig ervervet hjerneskade. Det er ønskelig med en brukerrepresentant 
fra Helse Nord. Oppstartsmøte er planlagt avholdt i Trondheim (Værnes) 15. juni 2017. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om prosjektet for Nasjonal 

behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig 
ervervet hjerneskade til orientering. 

 
2. RBU oppnevner Gunn Strand Hutchinson som brukerrepresentant til prosjektet for 

Nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til 
alvorlig ervervet hjerneskade. 

 
 
B. Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i 

Helse Nord, status, jf. RBU-sak 36-2017, sak A 
 
RBU-medlem Bjørn Helge Hansen viste til RBU-sak 36-2017 Eventuelt, sak A og RBUs 
vedtak i denne saken. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til RBU-sak 36-2017 Eventuelt, sak A 

og RBUs vedtak/henstilling i denne saken. 
 
2. RBU ber Helse Nord RHF vurdere om å søke bistand fra fagmiljøene i Nord-Sverige, 

der man har gode erfaringer med desentraliserte tilbud, for å finne gode løsninger 
for befolkningen i Nordland.  

 
 
Bodø, den 7. juni 2017 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 07JUN2017 – kl. 12.15 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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Møtedato: 20. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 13.9.2017 
 

RBU-sak 47-2017 Oppdragsdokument 2018 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt 

brukerutvalg 
 
Innledning 
Møte mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og de Regionale brukerutvalg 
(RBU) i alle regionale helseforetak, representert ved ledere og nestledere, holdes i 
begynnelsen av oktober hvert år.  
 
I dette møtet får brukerrepresentantene fremme saker de er opptatt av og som de 
mener må komme fram i oppdragsdokumentet fra HOD til landets regionale 
helseforetak.  
 
De fire regionale brukerutvalgene samordner sakene de ønsker å fokusere spesielt på i 
kommende oppdragsdokument.   
 
Videre arbeid 
I forkant av møtet mellom HOD og RBU-ene vil ledere og nestledere i de regionale 
brukerutvalgene møtes til et interregionalt RBU-møte. RBU i Helse Nord RHF vil i dette 
møtet fremme saker som ønskes tatt med som innspill til neste års oppdragsdokument.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til Oppdragsdokument 
2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet: 
A. … 
B. … 
C. … 
 
Bodø, den 13. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Oppdragsdokument 2017 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se 
her: Oppdragsdokument 2017  
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Møtedato: 20. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Jon Tomas Finnsson, 75 51 29 00  Bodø, 13.9.2017 
 

RBU-sak 48-2017 Regional anskaffelse innen psykisk helsevern, 

oppnevning av brukerrepresentant 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Helse Nord RHF vil i løpet av 2018 utlyse nytt anbud innen psykisk helsevern. 
Helseforetakene i Helse Nord og Regionalt brukerutvalg inviteres til å delta i arbeidet 
med anskaffelsen og utarbeidelse av kravspesifikasjonen. 
  
Hvert helseforetak i Helse Nord er bedt om å stille med en eller to representanter (med 
både leder- og fagbakgrunn) til arbeidet.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes oppnevne inntil to representanter til dette 
arbeidet. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om oppstarten av arbeidet 

med regional anskaffelse innen psykisk helsevern til orientering. 
 
2. RBU oppnevner NN og NN som brukerrepresentanter til arbeidet med en regional 

anskaffelse innen psykisk helsevern. 
 
 
Bodø, den 13. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. september 2017    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Siw Skår, 75 51 29 00   Bodø, 13.9.2017 
 

RBU-sak 49–2017 Avansert behandling av pasienter med 

hjerneslag (mekanisk trombektomi), 

prosjektmandat og oppnevning av 

brukerrepresentant 
 
Formål 
Helse Nord RHF skal i samarbeid med helseforetakene ta stilling til hvordan behandling 
av pasienter med hjerneslag med mekanisk trombektomi1 skal organiseres og etableres 
i Helse Nord.  
 
Formål med denne RBU-saken er å presentere mandat for prosjektet og be om innspill 
til dette. Videre bes Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om å oppnevne én 
representant til prosjektgruppen. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Dette er en oppfølging av sak 31-2017 Mekanisk trombektomi til behandling av akutt 
hjerneinfarkt som ble behandlet av Beslutningsforum for nye metoder i møte 24. april 
2017. Følgende beslutning ble protokollført i denne saken: 
 
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang 
prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av 
beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode. 
 
Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, 
overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på 
nytt. 
 
1. Mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved truende eller manifest 

hjerneslag. 
 
2. Hver helseregion skal som følge av dette utrede organiseringen av 

hjerneslagbehandlingen og den prehospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge-for»-
ansvar. 

 

1 Mekanisk trombektomi er en akuttbehandling ved hjerneinfarkter som er forårsaket av tilstopping av 
store arterier som forsyner hjernen. Et kateter føres inn fra arterien i lysken og opp gjennom karsystemet 
til hjernen, der blodproppen fjernes. 
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3. Helseregionene skal etter en slik gjennomgang, som er anbefalt i punkt 2, samordne 
føringer for tilbud om mekanisk trombektomi slik at det er felles førende prinsipper på 
tvers av regionene.  

 
Dette prosjektet er en oppfølging av punkt to i ovennevnte beslutning. 
 
Utkast til mandat (se vedlegg) er behandlet av ledergruppen i Helse Nord RHF og i 
direktørmøtet ved flere anledninger.  
 
Problemstillinger og vurdering 
På landsbasis er det anslått at 500–700 pasienter er aktuelle for trombektomi per år2, 
og ca. 30–50 pasienter årlig i Helse Nord. Det er ønske om å bygge opp et tilbud ved 
Nordlandssykehuset Bodø i tillegg til å styrke tilbudet som allerede er etablert ved UNN 
Tromsø3.  
Prosjektet skal belyse forhold som er av stor betydning for at tilbudet i Helse Nord blir 
robust og av god kvalitet, blant annet: 
• Organisatoriske endringer og ressursbehov, herunder prehospitale tjenester 
• Kompetansebehov; både ny kompetanse og hvordan kompetansen skal 

vedlikeholdes 
• Gode samarbeidsrutiner internt i helseforetakene, mellom helseforetak og med 

primærhelsetjenesten 
• Behovet for areal, utstyr og standardiserte rutiner 
 
De etiske problemstillingene knyttet til innføring av trombektomi som rutinemessig 
tilbud er også viktig å få fram, først og fremst knyttet til målet om å gi lik tilgang til 
behandling uavhengig av bosted, samt hvilke kriterier som legges til grunn for hvem 
som skal få behandlingen. 
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF vil i tråd med beslutningen i Beslutningsforum for nye metoder i sak 
31-2017 (møte 24. april 2017) utrede organiseringen av hjerneslagsbehandlingene og 
den prehospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge-for» -ansvar, i henhold til vedlagte 
mandat. Arbeidet vil starte snarest mulig, og berørte aktører vil bli involvert gjennom 
deltakelse i prosjektgruppen. 
 
 
  

2 Høringsutkast Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. 
Helsedirektoratet. 
3 UNN Tromsø behandlet fem pasienter med trombektomi i 2015. Kilde: Norsk hjerneslagsregister, årsrapport 
2015 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandat, organisering 

og arbeidsform, slik det er lagt frem i utkast til prosjektmandat Avansert behandling 
av pasienter med hjerneslag (mekanisk trombektomi) (ev. med de endringer som 
kommer frem under behandling av saken). 
 

2. RBU oppnevner NN som brukerrepresentant til prosjektgruppen. 
 
 
Bodø, 13. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Prosjektmandat Avansert behandling av pasienter med hjerneslag 
 (mekanisk trombektomi), utkast 
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Prosjektmandat  
Avansert behandling av pasienter med 

hjerneslag (mekanisk trombektomi) 

 

 
 

Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ePhorte: Versjon: 
  1.1 

Behandlet dato:  Behandlet av:   Utarbeidet av: 
<dato> <navn> Siw Skår 
Beslutning:  
   
<Kort oppsummert siste beslutning:  
Avsluttes/Overføres linjen/Starte planlegging/Trenger ytterligere vurderinger før beslutning> 
 
Bemanning av neste fase  
Prosjekteier ev. linjeleder: 

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

Prosjektleder:  
Andre:  

<dato> 

Signatur (adm. dir/linjeleder/prosjekteier) 
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ENDRINGSLOGG 
 

Versjon Dato Endring Utført av  Godkjent 
1.0 21/6-17 Første utkast Siw Skår  
1.1 23/6-17 Etter innspill fra Randi 

Spørck og Geir Tollåli 
Siw Skår  

1.2     
     

 
 
 
DISTRIBUSJONSLOGG  

Versjon Dato Mottaker 
1.1 22.08.17 Ledergruppen 
  Direktørmøtet? 
   
   

 
 
  

2 
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1. Beskrivelse av ideen/problemstillingen 
Helse Nord RHF skal i samarbeid med helseforetakene ta stilling til hvordan behandling 
av pasienter med hjerneslag med mekanisk trombektomi1 skal organiseres og etableres 
i Helse Nord. 
Saken har tidligere vært til behandling i følgende fora: 

• Direktørmøte i Helse Nord 18.-19. januar 2017, sak 9-2017: 
• Ledermøte Helse Nord RHF 16. mai 2017 
• Direktørmøte i Helse Nord 31.mai 2017, sak 71-2017 

 
Bakgrunn 
Fagrådet for hjerneslag ga i 2016 en faglig uttalelse til foretaksdirektørene og 
fagdirektør i Helse Nord RHF om hvordan slagmiljøet i helseregionen mener denne 
virksomheten bør organiseres. Denne ble behandlet i direktørmøte 18.-19. januar 2017, 
sak 9-2017, med følgende oppsummering: 
 

Saken behandles i Bestillerforum før den kommer til Beslutningsforum i februar 
eller mars. Det må umiddelbart startes et arbeid som planlegger hvordan dette skal 
gjennomføres i Nord-Norge. Helse Nord RHF tar initiativ til å starte arbeidet.  
 

Beslutningsforum behandlet 24. april 2017, sak 31-2017, Mekanisk trombektomi til 
behandling av akutt hjerneinfarkt, med tre vedtakspunkt: 
 

1. Mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved truende eller manifest 
hjerneslag. 

2. Hver helseregion skal som følge av dette utrede organiseringen av 
hjerneslagsbehandlingene og den prehospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge-
for» -ansvar. 

3. Helseregionene skal etter en slik gjennomgang, som er anbefalt i punkt 2, 
samordne føringer for tilbud om mekanisk trombektomi slik at det er felles 
førende prinsipper på tvers av regionene. 

 
På landsbasis er det anslått at 500–700 pasienter kan være aktuelle for trombektomi per 
år2. Det er et stort gap mellom andelen som er aktuell for behandling og de som faktisk 
får det, noe som gjør det nødvendig med tiltak for å bedre tilgangen til behandlingen. I 
fagrådets uttalelse er det anslått 30–50 pasienter årlig i Helse Nord, og det er ønske om å 
bygge opp et tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i tillegg til å styrke tilbudet som 

1 Mekanisk trombektomi er en akuttbehandling ved hjerneinfarkter som er forårsaket av tilstopping av 
store arterier som forsyner hjernen. Et kateter føres inn fra arterien i lysken og opp gjennom karsystemet 
til hjernen, der blodproppen fjernes. 
2 Høringsutkast Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. 
Helsedirektoratet. 

3 
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allerede er etablert ved UNN Tromsø3. UNN Tromsø har siden 2010 hatt et tilbud til 
utvalgte pasienter, og det er utarbeidet regionale prosedyrer for seleksjon og mottak4.   
 
Saken ble senest behandlet i direktørmøtet i Helse Nord 31. mai 2017, med følgende 
oppsummering:  

Trombektomi i Helse Nord etableres i første omgang på UNN. Det kommer i tillegg 
til trombolyse som vil være hovedtiltaket for de fleste slagpasienter. Det etableres et 
regionalt prosjekt som beskriver etableringen i Helse Nord med gjennomgang av 
seleksjonskriterier, konsekvenser for sengekapasitet, kapasitet i 
luftambulansetjenesten, implementering i helseforetakene med effekt på logistikk, 
prehospitale tjenester, radiologiske prosedyrer etc. Det må inngås en avtale med St. 
Olavs hospital om et tilbud for pasienter fra Helgeland.  

 
Dette prosjektet har som hovedmål å svare på Beslutningsforums vedtakspunkt 2, i tråd 
med presiseringen i direktørmøte 31. mai. 
Prosjektorganisering anbefales fordi:  

• Arbeidet er midlertidig og foretaksovergripende, og har som mål å beskrive 
hvordan trombektomibehandling av slagpasienter i Helse Nord skal være 
organisert. 

• Arbeidet krever mer enn å tilpasse fagområdet til nasjonale føringer og 
retningslinjer.  

• Arbeidet fordrer deltakelse fra brukerorganisasjoner, flere klinikker i 
helseforetakene og primærhelsetjenesten. 

• Arbeidet betinger et godt samarbeid, der roller, ansvar, leveranser og milepæler 
er godt forankret og lett å følge opp 

 
Mandat 
Med utgangspunkt i fagrådets uttalelse, vedtaket i Beslutningsforum og 
oppsummeringen fra direktørmøtet bør utredningen i Helse Nord avklare: 

• Seleksjonskriterier og antall pasienter aktuell for trombektomi 
• Samarbeid om pasientforløp/ hjerneslagsbehandlingen i regionen 
• Organisatoriske, faglig og økonomiske konsekvenser for berørte tjenester ved 

etablering av trombektomi ved UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø som 
f.eks.  

o prehospitale tjenester 
o primære slagsentra 
o intervensjonssenter (herunder tekniske forutsetninger, slagpost på 

intervensjonssenter, samarbeid med anestesiavdeling, team som vurderer 
indikasjon for behandling) 

3 UNN Tromsø behandlet fem pasienter med trombektomi i 2015. Kilde: Norsk hjerneslagsregister, årsrapport 
2015 
4 Dokmap, PR43695 

4 
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• Samarbeid om trombektomi med senter utenfor Helse Nord. St. Olavs hospital 
har mulighet for å gi tilbud til pasienter fra Helgeland.  

 
Nasjonalt arbeid med Pakkeforløp hjerneslag starter i disse dager og implementering er 
planlagt allerede innen utgangen av året. Utredningen må så langt det er mulig skje i 
samsvar med dette og Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved 
hjerneslag. 

2. Styringsmessige eller faglige føringer 
I høringsutkast til Nasjonal faglig retningslinje for behandling av hjerneslag anbefales5 
trombektomi gjennomført så raskt som mulig og senest innen seks timer etter debut av 
symptomer hos pasienter med hjerneslag som skyldes okklusjon av hjernearterier i 
fremre kretsløp (karotiskretsløpet). Fordelene med tiltaket er vurdert til å veie opp for 
ulempene, men samtidig reises sentrale spørsmål: 

• Nye metoder kan utfordre moralske normer og verdier, og innføringen kan gi 
implikasjoner for fordeling av ressurser i helsevesenet. De etiske 
problemstillingene knyttet til innføring av trombektomi som rutinemessig tilbud 
i Norge er først og fremst knyttet til målet om å gi lik tilgang til behandling 
uavhengig av bosted. 

• Sentralt er også spørsmålet om hvilke pasienter som bør få tilbud om 
trombektomi ut fra hensynet til alder, komorbiditet osv. 

3. Tidsplan og ressursbehov 
Prosjektet bør gjennomføres i løpet av høsten 2017, og rapporten bør være ferdig innen 
utgangen av desember.  
Prosjektgruppen bør være tverrfaglig sammensatt og ha deltakere fra følgende 
organisasjoner og fagfelt: 

• Alle helseforetak i Helse Nord 
• Primærhelsetjenesten 
• Brukere 
• Nevrologi 
• Radiologi 
• Anestesi 
• Prehospitale tjenester 
• Økonomi 
• Andre? 

 

5 Anbefalingen er basert på rapport fra Kunnskapssentret og arbeidsgruppens samlede erfaring og 
kunnskap, samt beslutning om videreføring av tiltaket fra Beslutningsforum i møte 24. april 2017.  
 

5 
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4. Organisering og ansvar 
Helse Nord RHF er ansvarlig for gjennomføring. 
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Møtedato: 20. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Stian W Rasmussen, 909 94 180  Bodø, 13.9.2017 
 

RBU-sak 50-2017 Regional utviklingsplan avtalespesialister 

2018-2025, status i arbeidet - informasjon 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Formålet med denne saken er å orientere Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om 
status i arbeidet med Regional utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025, status i 
arbeidet.  
 
Asbjørn Larsen er RBUs representant i prosjektstyret. 
 
Problemstillinger 
Høsten 2015 ble rammeavtalene mellom de fire regionale helseforetakene og 
henholdsvis Den norske legeforening (Dnlf) og Norsk psykologforening (NPF) 
reforhandlet for bl. a. å gjøre avtaleverket bedre rustet til å møte fremtidens behov.  
 
I de reforhandlede avtalene er det et sterkt fokus på samarbeid mellom helseforetak og 
avtalespesialister, jf. § 1.3: Det forutsettes samarbeidsavtaler mellom avtalespesialistene 
og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for» ansvar. 
Samarbeidsavtalene kan gjelde hensiktsmessig arbeidsdeling (pasientflyt/strømmer), 
håndtering av ventelister, fristbrudd, faglig samarbeid mellom HF avdelinger og 
avtalespesialister, utveksling av informasjon om kapasitet, utveksling av informasjon om 
felles prosedyrer og retningslinjer, deltakelse i kompetanseutvikling, rutiner for kontakt 
mellom legen og HF mv. 
 
Nytt er også kravet om at det skal utarbeides en regional plan for prioriteringer og 
aktivitet for legene/psykologene jf. § 2.2/ § 3.1: Denne planen og andre planer som har 
betydning for drift av avtalepraksis skal legges fram for samarbeidsutvalget til uttalelse. 
Legeforeningen og psykologforeningen skal informeres og involveres i arbeidet med 
utvikling av planverket. 
 
Utarbeidelse av Regional plan for avtalespesialister organiseres som prosjekt, fordi: 
• Arbeidet er midlertidig. 
• Arbeidet krever mer enn å tilpasse planene til nasjonale føringer og retningslinjer. 
• Arbeidet fordrer deltakelse fra flere parter. 
• Arbeidet betinger et godt teamarbeid der roller, ansvar, leveranser og milepæler er 

godt forankret og lett å følge opp. 
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Vurdering 
Orientering om arbeidet: 
• Orientering er gitt i samarbeidsutvalgsmøte med Private spesialisters landsforening 

(PSL) og Norsk psykologforening (NPF) 24. mai 2017.  
• Orientering er gitt i fagsjefmøtet i Helse Nord 15. juni 2017. 
• Helse Nord RHF har bedt HF-ene ved Fagsjefer om skriftlig innspill til arbeid med 

planen. 
• Aktivitetsdata for avtalespesialistene er innhentet fra Norsk pasientregister, og vil 

bli behandlet og framstilt i HN-LIS. 
• Det er sendt brev til alle avtalespesialister i regionen, der vi ber om innspill til 

delmålene i planen. Svarfrist var 31. august 2017. 
• Gjennomgang av innspill vil bli gjennomført på samarbeidsmøter med 

avtalespesialistene; i Tromsø 22. september og i Bodø 29. september. 
• Utkast til styringsdokument ble behandlet i ledermøte i Helse Nord RHF 4. juli 2017.  
• Oppdatert styringsdokument vedlegges denne orientering (vedlegg 1). Mandatet er 

omgjort til styringsdokument. 
 
Helse Nord er den regionen med lavest forbruk av polikliniske spesialisthelsetjenester 
hos avtalespesialister innen somatikk, og nest lavest innen psykisk helse. Kravet er at 
antall avtalespesialister skal økes. Forhold som tas med i vurderingen ved eventuell 
etablering av avtalehjemler: 
• Samlet tjenestetilbud i helseforetakene, ved private tilbud med avtale med Helse 

Nord RHF og hos avtalespesialister. 
• Fagplaner i Helse Nord. 
• Likeverdig tilbud når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet. 
• Forbruk av tjenester og variasjon i forbruk. 
• Type tjeneste; engangskonsultasjoner eller langvarig oppfølging, noe som kan ha 

betydning for sentralisering/desentralisering av tilbudet. 
• Utdanningsbehov- og kapasitet i regionen. 
• Rekrutteringsutfordringer. 
• Framskriving av behov ut fra demografi og medisinsk og teknologisk utvikling. 
 
Sentrale områder i planen: 
Helse Nord RHF anser det som viktig at tjenestetilbudet i helseforetakene og 
avtalespesialistene er dimensjonert i forhold til hverandre. Økning eller reduksjon i 
tilbudet hos avtalespesialister kan føre til konsekvenser for sykehusene og tilbudet til 
pasientene, særlig for de minste fagfeltene. Endringer i sykehusene kan også få 
konsekvenser for avtalespesialistene. 
 
Helse Nord RHF skal sørge for å ha gode rutiner for samarbeid med og oppfølging av 
avtalespesialistene i regionen1. Tiltak for å styrke dette vil bli belyst i planen.  
 
Kravet om å øke antall avtalespesialister står fast.  
 

1 Jf. Riksrevisjonsrapport fra utvidet kontroll om de regionale helseforetakenes forvaltning av ordningen 
med private lege- og psykologspesialister, samt Rammeavtalen 
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I arbeid med planen vil det særskilt vurderes:  
• Fagområder/spesialiteter som er egnet for avtalepraksis, vurdering av eksisterende 

og eventuelt nye  
• Organisering av avtalepraksis; herunder samlokalisering og eventuell 

sentralisering/desentralisering av avtalespesialister 
• Helhetlig kapasitetsutnyttelse, funksjonsfordeling og samhandling mellom 

avtalespesialister og helseforetak. 
 
Prosjektstyret styrkes med representant fra avtalespesialistene. 
 
Konklusjon 
Saken følges opp i henhold til milepælsplan i vedlagt styringsdokument. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional 
utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025 til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Regional utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025, styringsdokument 
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Styringsdokument «Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018 – 
2025» 

 
 
 
 
Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ePhorte: Versjon: 
  1 
Behandlet dato:  Behandlet av / Prosjekteier:  Utarbeidet av: 
xx.xx.2017 <navn> Linn Hege Larsen 
Beslutning:  
  <Kort oppsummert siste beslutning: Avsluttes/Overføres linjen/ starte gjennomføring /Trenger ytterligere vurderinger før 
beslutning 
 
 
Bemanning av neste fase  Neste fase ferdig: 
Prosjektleder:  
Andre:  

<dato> 

Signatur (prosjekteier) 
 
  

 
  

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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Styringsdokument «Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018 – 
2025» 

Innholdsfortegnelse 
1. LOGG ................................................................................................................................................. 4 

1.1. Endringslogg ............................................................................................................................. 4 

1.2. Distribusjonslogg ...................................................................................................................... 4 

2. PROSJEKTBEGRUNNELSE .............................................................................................................. 5 

2.1. Formål ........................................................................................................................................ 5 

2.2. Bakgrunn ................................................................................................................................... 5 

2.3. Status ......................................................................................................................................... 6 

2.4. Fremtidig situasjon ................................................................................................................... 6 

2.5. Verdier - Kvalitet, trygghet, respekt ........................................................................................ 7 

3. PROSJEKTETS MÅL ......................................................................................................................... 7 

3.1. Hovedmål................................................................................................................................... 7 

3.2. Delmål ........................................................................................................................................ 7 

3.3. Effektmål ................................................................................................................................... 7 

4. PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG AVHENGIGHETER ............................................................. 8 

4.1. Avgrensninger ........................................................................................................................... 8 

4.2. Avhengigheter ........................................................................................................................... 8 

5. INTERESSENTANALYSE OG KOMMUNIKASJONSPLAN ............................................................... 8 

6. PROSJEKTPLAN ............................................................................................................................... 9 

6.1. Prosjektets leveranser .............................................................................................................. 9 

6.2. Tentativ tids- og milepælsplan ................................................................................................ 9 

7. PROSJEKTORGANISERING ............................................................................................................ 10 

7.1. Deltakere ................................................................................................................................. 10 

7.2. Rollebeskrivelse ...................................................................................................................... 11 

8. STRATEGIER FOR PROSJEKTGJENNOMFØRING ........................................................................ 12 

9. BUDSJETT ....................................................................................................................................... 12 

 
  

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 3 Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
20SEP2017 - saksdokumenter

side 26

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


Styringsdokument «Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018 – 
2025» 

1. LOGG 
 

1.1. Endringslogg 
 

Versjon Dato Endring Utført av  Godkjent av 
0.1 25.02.16 Grovutkast – arbeidslogg  Linn Hege Larsen  
0.2 30.11.16 Oppdatering – generell  

 
Linn Hege Larsen   

0.5 15.03.17 Oppdatering – generell  
– arbeidslogg 

Linn Hege Larsen  

0.6 22.03.17 Oppdatering etter møte 
20.03.17 og innspill fra SS og 
FIN, samt innspill fra NBN 

Linn Hege Larsen   

0.7 23.03.17 Oppdatering etter innspill fra 
Nils B. Normann 

Linn Hege Larsen  

0.8 14.06.17 Oppdatering Milepælsplan Linn Hege   
0.9 25.08.17 Oppdatering hele 

dokumentet 
Frank og Stian   

 
 
1.2. Distribusjonslogg 

Versjon Dato Mottaker 
0.7 23.03.17 Frode Eilertsen, Jon Thomas Finnsson, Randi M. Spørck, Siw Skår, 

Frank Ivar Nohr og Stian Wik Rasmussen.  
0.8 21.06.17 Frode Eilertsen, Jon Thomas Finnsson, Randi M. Spørck, Siw Skår, 

Frank Ivar Nohr og Stian Wik Rasmussen. 
0.9 05.05.17 Prosjektstyre, ledermøte og direktørmøte 
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2. PROSJEKTBEGRUNNELSE 
 

2.1. Formål  
Formålet med en overordnet regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord er å gi et 
rammeverk som styrer retning og innhold, samt å sikre at avtalespesialistene også i fremtiden 
inngår som en integrert del av pasienttilbudet i Helse Nord.  

Utviklingsplanen skal forholde seg til gjeldende lov- og avtaleverk, nasjonale føringer og 
regionale fagplaner. 
 
2.2. Bakgrunn  
Helse Nord RHF har «sørge for» -ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. 
Avtalespesialistene inngår som en del av denne tjenesten, og står for omlag 1/3 av all poliklinisk 
virksomhet i regionen. De er således en betydelig bidragsyter i det samlede 
spesialisthelsetjenestetilbudet.  
 
Foregående «Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007 -2015», utløp 31. desember 2015. Nye 
rammeavtaler mellom de regionale helseforetakene, Den norske legeforening og Norsk 
Psykologforening ble inngått i januar 2016. I avtalene er krav om at det skal utarbeides en 
regional plan for prioriteringer og aktivitet for legene og psykologene. 
 
I Regjeringens tiltredelseserklæring 16. oktober 2013 er det foreslått «Å utvide antall hjemler for 
avtalespesialister og benytte avtalespesialistene mer». Helse Nord RHF vil i arbeidet med planen 
foreta en helhetlig gjennomgang av tjenesten og kartlegge behov for endret plassering av 
driftsavtaler, nye fagområder eller styrking av eksisterende fagområder.  
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2.3. Status 
Per august 2017 har Helse Nord RHF avtale med 86 avtalespesialister med følgende geografisk 
fordeling knyttet til helseforetaksområdene. Per tiden er det 5 ubesatte driftsavtaler. Oversikten 
inkluderer ikke ubesatte driftsavtaler: 
 

 

Helseforetak 
Helgelands- 
sykehuset 

Nordlands- 
sykehuset 

Universitets-
sykehuset i Nord- 

Norge 
Finnmarks-
sykehuset  

 Fagområder Antall avtale- 
spesialister 

Antall avtale- 
spesialister 

Antall avtale- 
spesialister 

Antall avtale- 
spesialister 

Antall 
avtalespesialister 

fordelt på 
fagområder 

Hud og veneriske 
sykdommer 

1 1 0 0 2 

Gynekologi 0 3 3 1 7 
Indremedisin 0 1 5 1 7 
Psykologi 3 7 15 2 27 
Psykiatri 0 5 5 0 10 
Urologi 0 1 1 0 2 
Øye 3 7 7 1 18 
Øre-nese-hals 0 2 4 1 7 
Revmatologi 0 0 1 0 1 
Sum 
avtalespesialister 
i HF område 

7 27 41 6 81 

 
 
2.4. Fremtidig situasjon 
Den regionale utviklingsplanen for avtalespesialister skal gi Helse Nord RHF, foreningene (DNLF 
og NPF), HF-ene og avtalespesialistene i regionen en forutsigbar og fremtidsrettet plan for 
utvikling og forvaltning av avtalespesialisttjenesten.  

To-delt regional utviklingsplan 
Den regionale utviklingsplanen skal være to-delt. Del 1 utgjør hoveddokumentet, Regional 
utviklingsplan og skal være overordnet, strategisk og framtidsrettet. Denne skal angi retning og 
styringspunkter som Helse Nord RHF aktivt skal benytte i organisering, utvikling og forvaltning 
fram mot 2025. Utviklingsplanens del 1 skal tentativt styrebehandles november 2017.  

De strategiske målene er iverksatt gjennom operative og dynamiske delmål i den regionale 
planens del 2, Regional aktivitetsplan. Aktiviteter og prioriteringer som skal iverksettes i løpet 
av en to års periode skal beskrives 
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2.5. Verdier - Kvalitet, trygghet, respekt   
I arbeidet med utviklingsplanen vektlegges ansvaret til Helse Nord RHF om å sørge for et 
kvalitativt godt tilbud for de som bor og oppholder seg i landsdelen. Planen skal bygge på 
verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Behandlingstilbudet skal ta utgangspunkt i pasientens 
behov og medvirkning.  
 

3. PROSJEKTETS MÅL 
 

3.1. Hovedmål 
Utarbeide ny Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2025. 

• Avtalespesialister skal inngå som en integrert del av pasienttilbudet i Helse Nord  

• God og hensiktsmessig samhandling mellom avtalespesialister og helseforetak 
 

• Effektiv utnyttelse av den samlede kapasiteten i spesialisthelsetjenesten 
 

3.2. Delmål 
Den regionale utviklingsplanen skal belyse og komme med anbefalinger innen følgende områder; 

• Demografisk framskrivninger av pasientgrunnlag. 
• Organisering av avtalepraksis -geografisk lokalisering og vurdering av solo kontra 

gruppepraksiser. 
• Helhetlig kapasitetsutnyttelse og funksjonsfordeling mellom avtalespesialister, private 

tjenestetilbud og helseforetak. 
• Fagområder og spesialiteter –en planmessig fordeling av fagområder/spesialiteter, basert 

på nåværende og framtidige behov. 
• Samhandling med primærhelsetjenesten –tydeliggjøre viktigheten av og legge til rette for 

god samhandling.  
• Beskrive IKT –utfordringer og muligheter. 
• Avtalespesialistenes deltakelse i utdanning –beskrive muligheter og utfordringer. 
• Aktivitet og kvalitetsoppfølging av avtalespesialistene. 
• Rekruttering -utfordringer og muligheter. 

 
3.3. Effektmål 

• Redusere ventetid og bedre tilgjengelighet. 
• Økt deltakelse fra avtalespesialistene i utdanning av leger og psykologer.  
• Økt antall avtalespesialister. 
• Samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetak.  
• Aktivitet i tråd med normtall. 
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4. PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG AVHENGIGHETER 
 
4.1. Avgrensninger 

 
Avgrensning Beskrivelse og begrunnelse for avgrensning 

Detaljeringsnivå  Utviklingsplanen skal ikke være detaljfokusert. Planen skal gi et 
startegisk bilde for planperioden 2018-2025.  
 
Det betyr at utviklingsplanen ikke skal beskrive konkrete endringer i 
lokalisering og antall hjemler. 

 
 
4.2. Avhengigheter  

Avhengighet – ikke prioritert rekkefølge  
 

Håndtering av avhengighet  

Nasjonal Strategi avtalespesialister Utviklingsplanens del 1 skal forholde seg til og underbygge den 
nasjonale strategien for avtalespesialister. 

Regionale fagplaner Utviklingsplanens del 2 skal forholde seg til og justeres i hht regionale 
fagplaner.  

Lov- og forskrifter/avtaleverk  Utviklingsplanens del 2 skal forholde seg til og justeres i hht relevante 
endringer i lov og forskrift.  

Rammeavtalene mellom de regionale 
helseforetakene og avtalespesialistenes 
foreninger 

Utviklingsplanen skal forholde seg til føringer i rammeavtalene 
mellom Den Norske legeforening, Norsk Psykologforening og de 
regionale helseforetakene.  

Innføring av rettighetsvurderinger for 
avtalespesialister 

Utviklingsplanens del 2 skal forholde seg til og justeres i hht eventuell 
innføring av rettighetsvurdering til avtalespesialister. 

Plan for Helse Nord Plan for Helse Nord 2015–2018 beskriver helseforetaksgruppens 
viktigste mål, føringer og hvordan målene skal nås. Planen rulleres 
årlig og vedtas i styret i Helse Nord RHF.  

 
 

5. INTERESSENTANALYSE OG KOMMUNIKASJONSPLAN 
Interessentanalyse og kommunikasjonsplan er utarbeidet og vil oppdateres av prosjektgruppen. 

Viser til vedlegg 1.  
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6. PROSJEKTPLAN 
 

6.1. Prosjektets leveranser 
 
Prosjekt leveranse –beskrivelse 
 
Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018 – 2025 

To-delt handlingsplan 
Den regionale utviklingsplanen skal være to-delt.  
 
Del 1 - Overordnet strategisk og framtidsrettet utviklingsplan.  
 
Del 2 - Dynamisk, operativ handlingsplan. Formålet med del 2 er å iverksette overordnede mål 
i del 1. Del 2 skal ha en virketid på to år.  

 

6.2. Tentativ tids- og milepælsplan 
 

Milepæler Dato 201 7 - tentativt 
M0 Prosjektmandat dokumentet er endelig godkjent  21. februar  
M1 Oppstartmøte og etablering av prosjektgruppe  16. mars  
M2 Orienteringssak RBU – forespørsel om representant til prosjektstyre 16. mars  
M3  Utarbeide styringsdokument, kommunikasjons- og informasjonsstrategi 27. mars 
M4 Orienteringssak KTV og KVO  9. mai 
M5 Innspill fra avtalespesialistene mottatt 31. august 
M6 Statusmøte med prosjektstyre 5. september   
M7 Orienteringssak i samarbeidsmøte 19. september 
M8 Orienteringssak RBU 20. september 
M9 Orienteringssak Fellesmøte avtalespesialister  22. og 29. september 

M11 Orienteringssak fagsjefmøte - tentativ dato  13. oktober  
M10 Statusoppdatering Samarbeidsmøtet (SU) DNLF og NPF 25. oktober 
M12 Utkast legges frem for prosjektstyre Uke 43 
M13 Utkast til plan behandles i RBU 9. november 
M14 Utkast til plan behandles i KTV/KVO November 
M13 Sak i Helse Nord styret – tentativ dato 22. november  
M22 Distribuering til relevante aktører (gjeldende fra 01.01.2018) Uke 49/50 
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7. PROSJEKTORGANISERING 
 
7.1. Deltakere 

Virksomhetsledelse 
Navn 
 

Tittel Virksomhet 

Lars Vorland Adm.direktør Helse Nord RHF 

Hilde Rolandsen Eierdirektør Helse Nord RHF 

Geir Tollåli Fagdirektør Helse Nord RHF 

 

Prosjektstyre 

 
Rolle 
 

Navn 
 

Tittel Estimert tidsbruk Virksomhet 

Prosjekteier   Frode Eilertsen  Seksjonsleder 
eieravdelingen 

 Helse Nord RHF 

Medlem  
Faglig ansvarlig 
Somatikk og 
laboratoriefag 

Randi M. Spørck Seksjonsleder 
fagavdelingen 

 Helse Nord RHF 

Medlem 
Faglig ansvarlig 
Psykisk helse og 
TSB 

Jon Thomas Finnsson Seksjonsleder 
fagavdelingen 

 Helse Nord RHF 

Medlem 
Seniorbruker 

Asbjørn Larsen  Medlem  RBU (RIO) 

Medlem 
Samarbeidsutvalget 

Representant fra 
avtale-spesialistene 

Medlem  SU  
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Prosjektgruppe 
Rolle 
 

Navn 
 

Tittel Estimert tidsbruk Virksomhet 

Prosjektleder Stian Wik Rasmussen  Rådgiver  Helse Nord RHF, 
Eieravdelingen, seksjon 
for kjøp av private 
helsetjenester og 
pasientreiser 

Faglig ansvarlig - 
somatikk og 
laboratoriefag 

Siw Skår Rådgiver  Helse Nord RHF, 
Fagavdelingen, Sola 

Faglig ansvarlig – 
Psykisk helse og 
TSB 

Frank Ivar Nohr Rådgiver   Helse Nord RHF, 
Fagavdelingen, Psykrus 

 
Referansegruppe 

• Fagsjefmøte 
• Samarbeidsutvalget 

 
Andre samarbeidsparter 

• Avtalespesialister via fellesmøte/skriftlige innspill 
• Utvalgte Regionale fagråd 

 
7.2. Rollebeskrivelse 
Prosjekteier er 

• Ansvarlig for prosjektet. Prosjekteiers rolle er å sikre at prosjektet når vedtatte mål 
• Leder av prosjektstyret 
• Ansvarlig for å godkjenne styringsdokument  
• Ansvarlig for å styre etter økonomisk ramme 

 
Prosjektstyret skal 

• Sikre at virksomhetsledelsen er tilstrekkelig informert 
• Sørge for at nødvendige ressursene er tilgjengelig 
• Gi prosjektleder avklarte fullmakter og ansvar 
• Sikre fremdrift i henhold til mål og milepælplan 
• Bistå prosjektleder med støtte, råd og veiledning 
• Behandle og vedta endringer i styringsdokumentet  
• Vurdere behov for risikovurdering 

 
Seniorbruker skal 

• Ivareta brukernes interesser  
• Holde RBU informert om prosjektets utvikling 
• Fremme brukernes behov i prosjektet gjennom deltakelse i styringsgruppen  
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Prosjektleder skal 
• Lede prosjektet på prosjektstyrets vegne innenfor rammene som de har satt opp 
• Utarbeide styringsdokumentet og framlegge dette for godkjenning av prosjekteier 
• Styre og følge opp prosjektet i henhold til styringsdokument 
• Sikre involvering fra referansegrupper og relevante samarbeidspartnere 
• Sørge for at leveranser blir levert i tide 
• Utarbeide nødvendig beslutningsgrunnlag 
• Organisere arbeidet og koordinere prosjektdeltakere 
• Organisere evaluering og utforme evalueringsrapport 

 
Faglig ansvarlig skal 
 

• Sørge for at faglige vurderinger blir levert til riktig tid  
• Arbeide for forankring av faglige vurderinger 
• Bistå i utarbeidelsen av planen 

 
Støttefunksjoner 

• Foretaksadvokat: Bistå prosjektleder og prosjektgruppe i juridiske problemstillinger 
• Kommunikasjons avdelingen: Bistå prosjektgruppen med kommunikasjonsplan og 

kommunikasjonsfaglige innspill 

8. STRATEGIER FOR PROSJEKTGJENNOMFØRING 
I forarbeidet og i utarbeidelsen av planen vil representanter fra Helse Nord RHF gjennomføre 
praksisbesøk hos flere avtalespesialister. Helse Nord RHF vil innhente demografiske 
framskrivninger fra SKDE og data fra Norsk pasientregister (NPR). Andre relevante 
informasjonskilder vil bli løpende vurdert. 

9. BUDSJETT 
 

Eieravdelingen ved Helse Nord RHF har finansieringsansvaret. Det er satt av kr. 500.000,- til 
prosjektet.  
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Vedlegg 1: 
 Interessentanalyse 
 

Interessent 
(i uprioritert rekkefølge) 

Interesse i prosjektet 
 

Konsekvenser for 
interessenter  

 
Høy (H), Middels 

(M), Lav (L) 

Innflytelse på 
prosjektets 

arbeid/ 
leveranser 

 
Høy (H), Middels 

(M), Lav (L) 

Hvordan skal interessenten(e) ivaretas?  
 

1. Ledergruppen RHF  Ivaretar overordnet «sørge-
for» -ansvar 

 

L L Behandling i ledergruppen av: 
- Mandat for prosjektet 
- Styringsdokument 
- Orientering underveis om status og spesielle 

problemstillinger 

2. HF direktørene Ansvarlig for samarbeids-
avtaler med 

avtalespesialistene 

   

3. Fagsjefer i HF-ene 
Referansegruppe. 

Informasjon om forhold 
som kan ha betydning for 

helseforetakene 

H  M Informasjon om prosjektet i fagsjefmøtet 
Forespørres om innspill ved behov 

4. Ansatte i HF-ene (innen 
fagfelt hvor det er 
avtalespesialister) 

Informasjon om planer for 
det privat tjenestetilbudet 
innen eget fagfelt og i eget 

HF-område 

H L Informasjon på Helse Nords intranett 

5. Regionalt brukerutvalg 

 

Ivaretar pasientens behov 
 

L L Prosjektet presenteres i RBU. En RBU-representant er 
medlem i prosjektstyret 
Den regionale utviklingsplanen framlegges RBU før 
styrebehandling i Helse Nord RHF  

6. Den norske 
Legeforening og 
Psykologforening  

Ivaretar spesialistenes 
interesser. 

L L Tillitsvalgt som er representant i SU inkluderes i 
prosjektstyret 
Planen skal fremlegges SU før styrebehandling   
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 7. Andre 
fagorganisasjoner 
(audiografer, 
helsesekretærer m.f) 

Informasjon om forhold 
som kan påvirke deres 

medlemmer 

L L Ingen tiltak 

8. Dagens 
avtalespesialister 
fordelt på fagfelt/ spes.  
 

Forutsigbare 
rammebetingelser. 

God prosess. 

H 
 

 

H 
 

 

Gis mulighet for innspill under utarbeidelse av regional 
utviklingsplan.  
 

- E-post til avtalespesialistene hvor vi ber om 
innspill på sentrale områder i planen  

- Planarbeidet diskuteres i fellesmøte 

9. Styret i Helse Nord RHF 

 

Ivaretakelse av  
sørge-for-ansvar. 

Gode tjenester, effektiv bruk 
av ressurser. 

L L Styresak.  

10. Kommuneoverlegen
e/ fastlegene i regionen 

 
Geografisk fordeling og 

tilbud/tilgjengelighet i egen 
kommune 

H H Informasjon via Fastlegenytt 
 
 

11. HR – miljø  Rekruttering og 
utdanning 

L L Gis mulighet for innspill til tema om rekruttering 

12. Samarbeidsutvalgene i 
Helse Nord RHF (PSL og 
NPF representant) 

Representantene for 
avtalespesialistene i  

Helse Nord 

H H Informasjon til SU om arbeidet med utviklingsplanen.   
NPF og PSL inviteres til å oppnevne en representant til å 
delta prosjektstyret.  

13. Regionale fagråd Faglig ressurs L H Kan være referansegrupper for relevante deler av planen 
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Møtedato: 20. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Kristian I. Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 13.9.2017 
 

RBU-sak 51-2017 Utviklingsplan 2035, forprosjekt - 

prosjektdirektiv/mandat, informasjon 
 
Innledning/bakgrunn 
I denne saken orienteres Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om arbeidet med å 
utvikle og avgrense mandatet for Utviklingsplan 2035. RBU inviteres også til å gi innspill 
til arbeidet. Endelig forslag til mandat (prosjektdirektiv) legges frem til behandling i 
styremøtet i Helse Nord RHF 25. oktober 2017. Det endelige forslaget til mandat vil også 
bli behandlet av RBU før endelig styrebehandling i oktober 2017. 
 
Foretaksmøtet 10. januar 2017 ba de regionale helseforetakene om å utarbeide 
utviklingsplaner innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale 
planer som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan.   
 
Overordnet skal utviklingsplanen sikre befolkningen en likeverdig tilgjengelighet til 
trygge og gode tjenester med en organisering som underbygger gode pasientforløp i 
Helse Nord.  
 
Regional utviklingsplan skal: 
• Angi hvilket behov for helsetjenester som forventes bl.a. ut fra demografisk 

utvikling, sykelighet i befolkningen, utvikling i tilbud mv. 
• Anvise hvordan helsetjenestebehovet skal dekkes med hensyn til behov for 

kapasitet, kompetanse, krav til effektivisering og omstilling og ev endringer i 
arbeidsdelingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten 

• Beskrive de muligheter digitalisering av oppgaveløsning gir, hvilke effekter dette vil 
kunne ha og hvordan dette skal prioriteres i Helse Nord  

• Avveie forhold mellom investering og drift og gi retning for å prioriteringer av hvilke 
investeringer som skal gjennomføres  

 
Dette skal skje innenfor en realistisk vurdering av tilgjengelige ressurser. 
 
Hovedinnhold i forslag til mandat for Utviklingsplan 2035 
Utviklingsplan 2035 kan bli veldig overordnet og en kan gå veldig detaljert til verks. 
Ambisjonen er at dette skal bli et dokument som brukes. Derfor vil vi forsøke å avgrense 
det til det viktigste, samtidig som vi gir retning. En tidshorisont på 17 år kan fortone seg 
lang, men i investeringssammenheng er dette bare to planperioder. Det betyr at for 
første del av perioden er investeringene, på byggsiden, i stor grad kjent og langt på vei 
besluttet. Når det gjelder drift, utvikling av teknologi, digitalisering etc. er verden mer 
ukjent. Det vil skje endringer vi i dag ikke har oversikt over, særlig for siste halvdel av 
perioden.  Det må derfor gjøres en god avveining av konkrete prioriteringer på kort og 
mellomlang sikt og retningsvalg på lengre sikt.  
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Sentrale temaer som mandatet foreslås bygd opp rundt er bl.a. følgende: 
• Nåsituasjonen for Helse Nord RHF og foretakets plass i helsevesenet, herunder 

planforutsetninger, tjenestetilbud, aktivitet, infrastruktur og utfordringer 
• Drivkrefter, faglige utviklingstrekk, uønsket variasjon og forventede endringer som 

påvirker behov og forventninger til spesialisthelsetjenesten, og Helse Nord RHFs 
muligheter til å imøtekomme disse 

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

• Likeverdighet i tilgjengelighet til helsetjenester – premisser for likeverdighet og 
prioriteringer når likeverdigheten ikke er en selvfølge  

• Tilbudet til den samiske befolkning – hvilke spesielle tilpasninger må gjøres? 
• Basis helseforetaksfunksjoner og distribusjon av spesialiserte tjenester – 

arbeidsdeling mellom helseforetak, region- og foretaksovergripende funksjoner, og 
universitetssykehusfunksjonen mv 

• Beredskap vs. planlagt virksomhet – hva oppnår vi og hvordan skal vi prioritere?  
• Helserelatert næringsutvikling i regionen 
• Tilbudet til den stadig voksende andel eldre 
• Samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten – nye 

organisasjonsformer? Spesielt fokus rettes mot samhandling innen utvalgte områder 
som rehabilitering og palliasjon 

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

• Hvordan møter vi fremtidens behov for kompetansekapasitet – kombinasjon av mer 
personell og at oppgavene må løses med mindre helsepersonell 

• Endringer i samferdselssektoren og konsekvenser for spesialisthelsetjenesten 
• Bygningsmessige konsekvenser av det fremtidige virksomhetsbildet 
• Digitalisering og innovasjon som drivkraft for bedre tjenester og endret organisering 

– hvordan skal Helse Nord legge til rette for dette?  
 
Helseforetakenes utviklingsplaner må gjennomgås tidlig i arbeidet med den regionale 
planen og sentrale temaer og prioriteringer må fanges opp.   
 
Forholdet til andre dokumenter 
Lover, forskrifter, nasjonale strategier, oppdragsdokument, nasjonal helse- og 
sykehusplan etc. er overordnet Utviklingsplan 2035. Internt utarbeides hvert år et 
langsiktig plandokument med en investeringsdel og et årlig budsjett/plandokument. 
Forutsetningen må være at disse dokumentene (utviklingsplanen og de årlige 
plandokumentene) skal utfylle og gjensidig reflektere hverandre.  
 
Struktur på bruken av dokumentet avgjør om det kan brukes i sammenheng med andre 
dokumenter. Skal Utviklingsplan 2035 få betydning, må den knyttes sammen med 
økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter. Det betyr at den økonomiske 
langtidsplanen som rulleres hvert år, vil være et selvstendig dokument som oppdateres 
årlig i Utviklingsplan 2035. 
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Fagplaner og strategier på delområder skal avspeile prioriteringer og mål i 
utviklingsplanen. 
 
Medvirkning  
Utviklingsplan 2035 har betydning for befolkningen i landsdelen, medarbeidere, 
utdanningsinstitusjonene m. fl. Det vil fra mange aktører være stor interesse for 
arbeidet. For å få en oversikt over hvem som bør involveres/få medvirke, er det 
avgjørende å utvikle en god interessentanalyse. Forholdet mellom dialog, medvirkning 
og innflytelse må avstemmes. Det foreslås gjennomført en bred høring i sluttfasen av 
arbeidet slik at sentrale aktører, som planen har stor betydning for, får anledning til å 
påvirke sluttproduktet på en god måte samtidig som de mest berørte blir involvert 
underveis i prosessen. Kontakten underveis foreslås håndtert gjennom dialogarenaer 
(etablerte eller egne for dette formålet) og uten oppnevning av et stort antall 
arbeidsgrupper.  
 
Organisering av arbeidet, bruk av ressurser og framdriftsplan 
Dette er Helse Nord RHFs Utviklingsplan 2035 og den vil, på det nivå og de områder den 
berører, være førende for utviklingen i nord. Derfor er det også viktig at det er gode 
forankrings- og medvirkningsprosesser mellom helseforetakene og RHF-et i 
utarbeidelsen av planen. I tillegg må medarbeidere og brukere være involvert i 
utviklingen av planen Det foreslås etablert en styringsgruppe for arbeidet som utgår fra 
ledergruppen i Helse Nord RHF supplert med KTV/KVO og brukerrepresentant.  
Prosjektorganisasjonen må ha kapasitet til å løse oppgaven samtidig som dette gjøres så 
langt som mulig med egne ressurser og en «slank» organisasjon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjekteier 
Helse Nord RHF 

Styringsgruppe  

Prosjektleder 

Prosjektgruppe 

Dialogfora Prosjektstøtte 

Referansegruppe 

Eventuelle arbeidsgrupper 
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Det er ikke tatt stilling til prosjektledelsen. Helseforetakene vil bli invitert til å ha 
deltakere i prosjektgruppen. 
 
Arbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2018. Det inviteres til høring i tre 
måneder fra 1. juli 2017. Endelig styrebehandling skjer i november/desember 2018.  
Det legges på det nåværende tidspunkt til grunn følgende plan for gjennomføring: 
• Datasamling og analyse: November og desember 2017 
• Mulige løsninger for ivaretakelse av «sørge-for»-ansvaret: Januar til mars 2018 
• Konsekvenser og risiko: Mars og april 2018 
• Anbefalinger løsninger: April til juni 2018 
• Høring: Juli til oktober 2018 
• Bearbeiding av høringsinnspill og sluttføring av dokument: Oktober til desember 

2018 
 

 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Utviklingsplan 2035, 

forprosjekt - prosjektdirektiv/mandat til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til prosjektdirektiv/mandat for arbeidet med 

Utviklingsplan 2035: 
A. … 
B. … 
C. … 

 
 
Bodø, den 13. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    I. Jakobsen, 75 51 29 00   Bodø, 13.9.2017 
 

RBU-sak 52-2017 Tertialrapport nr. 1-2017  
 
Formål 
Denne saken er en orientering til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om 
Tertialrapport nr. 1-2017 som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i møte 14. juni 
2017, jf. styresak 75-2017. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2017 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at alle helseforetak intensiverer arbeidet med 

konkrete tiltak for å redusere antall korridorpasienter og sykefraværet (jf. vedtakets 
punkt 5 i styresak 25-2017 Årlig melding 2016 ad. videreføring av de gode resultatene 
innen nærværsarbeidet til hele foretaksgruppen). 

 
3. Styret viser til vedtakets punkt 3 i styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 

og ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF legger frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 2017 en 
konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder økning i månedsverk 
og innleie av personell. 

 
Beslutningsgrunnlag 
Styresaken har fokus på nasjonale kvalitetsparametere samt noen utvalgte indikatorer. 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4 -2017 som 
omhandler økonomi, aktivitets- og bemanningsdata for første tertial (styremøte 23. mai 
2017). Økonomi- og aktivitetsdata har derfor begrenset plass i tertialrapporten. 
 
I dette saksfremlegget presenteres et utvalg av indikatorer. Det er kommet en del nye 
indikatorer og krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og det er derfor noe 
nytt i rapporten i år sammenlignet med tidligere år.   
 
Under presenteres et kort utvalgt av rapporten. Utfyllende informasjon gis i 
tertialrapport nr. 1-2017, se vedlegg. 
 
Ventetid under 60 dager 
Målet er oppnådd i første tertial for avviklede pasienter i alle fagsektorer (somatikk, 
psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)). 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede var 57,0 dager pr. første tertial 2017. 
Sammenlignet med siste tertial i 2016 (62,9 dager) ses det en betydelig endring på -5,9 
dager (-9,4%). Tallene viser også at trenden for ventetid for avviklede pasienter er 
synkende over en toårs periode (regionalt sett), mens ser vi en liten stigning i første 
tertial 2017 i PHV og TSB. 
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr.helseforetak  i første tertial i 2017 og siste tertial i 2016. 
Kilde: Norsk pasientregister , anonymisert database (Helse Nord LIS) 
 
Ingen fristbrudd 
Målet er ikke nådd i perioden. Andel fristbrudd for avviklede pasienter er under 5 % i 
alle fagsektorer. Trenden over en to-års periode er synkende i fleste fagsektorer (TSB 
stagnert), men det vises en liten økning i første tertial i 2017 i forhold til i tredje tertial i 
2016 på TSB og PHV. 
 
Total antall fristbrudd for avviklede pasienter har gått ned i første tertial (900) 
sammenlignet med tredje tertial i 2016 (1 008, endring -108, -10,8%). Dette er et 
aggregert resultat av reduksjon i tre helseforetak i regionen, men antall fristbrudd for 
avviklede pasienter øker i Helgelandssykehuset HF. 
 

 
Tabell 2 Antall fristbrudd avviklede pr.helseforetak  i første tertial i 2017 og siste tertial i 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister , anonymisert database (Helse Nord LIS) 
 
Den gylne regel  
HOD stiller krav til at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå1 (den gylne regel). 
Videre skriver HOD at distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge 
(PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
 
I april 2017 har ventetiden økt noe for psykisk helse og rusbehandling sammenliknet 
med samme periode i fjor.  
 

1 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med 
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).  

RHF/HF Gj. ventetid 
avviklede 2017 T1

Gj. ventetid 
avviklede 2016 T3

Endring

Finnmarkssykehuset HF 56,8 68,4 -11,5
Helgelandssykehuset HF 52,4 52,8 -0,5
Nordlandssykehuset HF 60,7 69,8 -9,1
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 56,5 60,2 -3,8
Helse Nord RHF 57,0 62,9 -5,9

RHF/HF Antall fristbrudd 
avviklede 2017 T1

Antall fristbrudd 
avviklede 2016 T3

Endring

Finnmarkssykehuset HF 123,0 159,0 -36,0
Helgelandssykehuset HF 312,0 227,0 85,0
Nordlandssykehuset HF 295,0 375,0 -80,0
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 170,0 247,0 -77,0
Helse Nord RHF 900,0 1 008,0 -108,0
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Den gylne regel oppfylles i aktivitet og ventetider, men ikke kostnader. Årsverksdata er 
ikke tatt med i denne rapporteringen da det pr. første tertial 2017 ikke er tilgjengelige 
tall for 2017. 
 
Poliklinisk aktivitet øker for prioriterte områder, mens det er 0-vekst innen somatikk.  
 
Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %. (Samlet for 24 
krefttyper)  
Alle helseforetakene ligger over 70 % i 1. tertial 2017. 
 
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 
krefttyper) innen maksimal anbefalt forløpstid2 (skal være minst 70%). 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ligger over 70 % i 1. tertial 2017, men bemerker 
at selv om de samlet sett ligger over 70 %, faller flere av forløpene utenfor kravet. Tiltak 
for å bedre dette er tettere oppfølging av forløpslederne og forløpskoordinatorene, 
samt nærmere analyser på individnivå der man ikke klarer kravene.  
 
Nordlandssykehuset HF ligger like under 70 %, mens Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF ligger noe lavere. Arbeidet med å bedre gjennomføringen 
pågår kontinuerlig. 
 
Bredspekteret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenlignet med 
20123. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en reduksjon på nær 10 %. 
Nordlandssykehuset HF hadde fra 2012 til 2016 en reduksjon på 10 %, men i første 
tertial 2017 en økning. Helgelandssykehuset HF har hatt en reduksjon på 17,6 % og 
Finnmarkssykehuset HF på 13,5 %. 
 
For kvalitetsindikatoren på forbruk av bredspektret antibiotika er landsgjennomsnittet 
på 17,9 definerte døgndoser (DDD) av utvalgte bredspektrede antibiotika. Helse Nord 
ligger på 16,5 DDD, lavest av alle RHF-ene. Lavest i regionen ligger 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 14 DDD, og høyest ligger 
Nordlandssykehuset HF med 19,6 definerte døgndoser. For sammenligning med andre 
regioner se side 6 i tertialrapport nr. 1-2017. 
 
Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 
7,5 % herunder med et særskilt fokus på enheter med fravær over 10 %.  
Her arbeides det noe ulikt. Helgelandssykehuset HF har iverksatt nærværsprosjekt. 
Nordlandssykehuset HF har igangsatt nærværsprosjekt i Prehospital klinikk, som har 
hatt det høyeste sykefraværet i foretaket. Prosjektet omfatter alle avdelinger i klinikken. 

2 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og 
endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos 
barn, hjernekreft, nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, 
akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, 
nyrekreft, livmorkreft, eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom. 
3 Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, 
penicillin med enzymhemmer og kinoloner) 
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Finnmarkssykehuset HFs nærværsprosjekt fokuserer på avdelinger med høyt 
sykefravær og særlig på enheter med fravær over 10 %.  De fleste avdelinger som er 
prioritert i nærværsprosjektet, har kommet i gang. Sykefraværsprosenten for februar 
2017 viser en nedgang sammenlignet med januar 2017. 
 
I tillegg til de overnevnte tiltakene omtales flere i tertialrapporten.   
 
Konklusjon 
Helse Nord har samlet sett jobbet godt med styringskravet for ventetider og fristbrudd, 
og tallene viser at alle helseforetakene ligger innenfor styringskravet. Det er nå viktig at 
de tiltakene som er gjort, har ført til varig forbedring og at helseforetakene fortsetter 
det gode arbeidet med å få ned ventetider og fristbrudd.  
 
Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene med å innfri de nasjonale 
kvalitetsindikatorene, og det er mange pågående prosjekter innen forbedringsarbeid. På 
flere av indikatorene for kreftpakkeforløpene ligger Helse Nord godt innenfor 
styringskravet. De utvalgte tiltakene for 2016/2017 i kvalitetsstrategien er også godt i 
gang og følges tett fra Helse Nord RHF. Innføring av tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet er høyt prioritert i helseforetakene.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 1-
2017 til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 13. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Tertialrapport nr. 1-2017 
  

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 14. juni 2017 - styresak 75-2017  
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Møtedato: 20. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    diverse     Bodø, 13.9.2017 
 

RBU-sak 53-2017 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

a) Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i Norge/Samisk helsepark 
b) Hjerterehabilitering vs. LMS-kurs, ref. brev fra LHL-klinikkene Skibotn 
c) Kvalitetsutvalg private rehabiliteringsinstitusjoner, status og planer fremover, jf. 

RBU-sak 42-2017/2 Orienteringssaker, første strekpunkt ad. informasjon fra 
RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson, kulepunkt nr. 3. 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. september 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906  88 713  Bodø, 13.9.2017 
 

RBU-sak 53-2017/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 
 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 27SEP2017 i 

Bodø: 
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Digitale løsninger (inn- og utsjekk, pasienttavler), innføring HiR 
Miljøpolitikk Helse Nord, revisjon HiR 
Veileder for tidligfaseplanlegger, felles styresak HiR 
Virksomhetsrapport nr. 8-2017 HiR 
Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - 
oppfølging av styresak 62-2017 

SCH 

Internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord TS 
Internrevisjonsrapport 04/2017 – Henvisninger og ventetider i 
Helse Nord, oppsummering 

TS 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Lønnsoppgjør 2017 - resultat HiR 
Miljøsertifisering Helse Nord RHF  HiR 
PET-senter - totale kostnader for investering og drift  HiR 
Utviklingsplan 2035 - informasjon og ev. innspill KIF 
Husebekk-utvalgets rapport - oppfølging  SCH 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 15SEP2017. 
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 25OKT2017 i 
Tromsø:  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Valg av HF-styrer 2018-2020 - oppnevning av styrets underutvalg 
m. m. 

LV/KP 

Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - 
organisering av tilbudet i Helse Nord 

GT 

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer, 
oppfølging av styresak 42-2016 

GT 

Traumebehandling (psykisk helse) - evaluering av organiseringen, 
oppfølging av styresak 47-2014 

GT 

Budsjett 2018 - foretaksgruppen HiR 
Budsjett 2018 - Helse Nord RHF HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering HiR 
Felles forsikringspolicy og kravspesifikasjon for nasjonalt anbud HiR 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - 
konseptfaserapport og tomtevalg, oppfølging av styresak 44-2017 

HiR 

Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering, oppfølging av styresak 34-
2014 

HiR 

Sykehusstrukturen i Finnmark - milepæler, organiseringen og 
rammebetingelser 

HiR 

Teknologi- og automasjonskompetanse i foretaksgruppen - behov HiR 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset 
Bodø - bygging av parkeringshus, vurdering egenregi vs. OPS-avtale, 
oppfølging av styresak 150-2014/5 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 9-2017 HiR 
Utviklingsplan 2035 - prosjektdirektiv/mandat KIF 
Tertialrapport nr. 2-2017 SCH 

  
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader, 
oversikt, oppfølging av styresak 85-2017 

HiR 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 13OKT2017. 
b) Sakslisten er foreløpig ikke gjennomgått med adm. direktør. Den er svært 

omfattende og må nok reduseres for å tilpasses programmet til 
styreseminaret i etterkant av styremøtet. 
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Møtedato: 20. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    diverse     Bodø, 13.9.2017 
 

RBU-sak 54-2017 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 12. juni 2017 
2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 29. august 2017 
3. Referat fra forskernettverksmøte - Kompetansetjeneste for inkontinens og 

bekkenbunnsykdom - 1. juni 2017, oversendt av kontaktperson Asbjørn Larsen (pr. 
e-post 28. juni 2017) 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. september 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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MØTEREFERAT

Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym 
Pedersen

Side  1

Referat -  møte i Brukerutvalget - 12.6.17

Sted: Nordlandssykehuset møterom G-26 4. etg. ny administrasjon 
Tid: 12:30 – 15:30

Møterom/sted: Vår ref.:2016/3544 /SPP

Deltagere  : Tilstede Forfall

Barbara Priesemann SAFO - leder X

Carl Eliassen MARBORG, nestleder X Til 14.50

Arild Amundsen Mental Helse X

Karsten Seglan FFO – LHL X

Helge Jenssen FFO - LPP X Til 15.15

Mai-Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X

Per Dalhaug Kreftforeningen X

Inga Karlsen Samisk representant F

Marit Madsen Samisk representant X

Fra NLSH:
Paul Martin Strand Adm.direktør NLSH X

Steinar Pleym Pedersen Saksbehandler/sekretær X – til 14:20

Kari Bøckmann Rådgiver med.direktør X

Agenda:

43/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
44/2017 Godkjenning av referat fra møtet 18.4.17
45/2017 Strategisk Utviklingsplan – Nordlandssykehuset HF
46/2017 Ungdomsrådet – representasjon i Brukerutvalget
47/2017 Valg av brukerrepresentanter
48/2017 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
49/2017 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker
50/2017 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om deltakelse i ulike fora/prosjekt
51|/2017 Referater
52/2017 Eventuelt

Saksnr. Saksfremstilling Ansvarlig / tidsfrist
43/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
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Enstemmig

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

44/2017 Godkjenning av referat fra møtet 18.04.17

Enstemmig

Vedtak:

1. Referatet fra møtet 18.04.17 godkjennes med følgende 
presisering :

I sak 37/2017 forutsettes det at Barbara Priesemann og 
Helge Jenssen er likeverdige medlemmer. Vara er ikke 
oppnevnt. i Pasient og sikkerhetsutvalget.

45/2017 Strategisk utviklingsplan

Enstemmig vedtak:

1. Brukerutvalget viser særlig til teksten i styresak 
61/2017 hvor BUs vurdering fremkommer.

2. Brukerutvalget ber om orientering om arbeidet med 
strategisk utviklingsplan, ved hvert møte til saken er 
avsluttet.  

3. Brukerutvalget tar for øvrig saken til orientering

46/2017 Ungdomsrådet – representasjon i Brukerutvalget

Enstemmig
Vedtak:

1. Brukerutvalget er svært tilfreds med at 
Nordlandssykehuset etablerer Ungdomsråd.

2. Brukerutvalget ønsker å legge til rette for et best mulig 
samarbeid med Ungdomsrådet og foreslår at 
Ungdomsrådets leder blir fast representant i 
Brukerutvalget med rettigheter og plikter som de øvrige 
medlemmene.

3. Utvidelse av Brukerutvalget vil kreve endring av 
vedtektene og inntil slik endring er vedtatt, deltar 
Ungdomsrådets leder i Brukerutvalget med forslag og 
uttalerett i sakene som behandles.

4. Adm. Direktør tar saken videre til Helse Nord for 
vurdering knyttet til felles retningslinjer/etablering av 
nettverk for Ungdomsrådene i Helse Nord.

48/2017 Valg av brukerrepresentanter
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Enstemmig

Vedtak:

1. Som brukerrepresentant til «Nyfødtintensiv 
ambulerende sykepleiertjeneste» utpekes Vibeke Utz.

2. Som representant til pårørendeprosjektet utpekes Åse 
Almås Johansen og  Karsten Seglan.

3. Som brukerrepresentant  til «Et vennlig sykehus» 
(Kvinne/Barnklinikken) utpekes Tove M. Jensen

49/2017 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker

Det ble orientert om følgende:

PCI - avgjørelsen er utsatt til september, men Lars Vorland har 
ikke endret innstilling. 
Ny behandling vedrørende blodpropp i hjernen er under 
utredning og vil også være et spørsmål om lokalisering da 
behandlingen må gis innen 6 timer og krever høyspesialisert 
personell 24/7.

Enstemmig 

Vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.
50/2017 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker

Det ble orientert om følgende:

Det skal være en fagdag 7. september som skal omhandle 
redusert og riktig bruk av tvang. Innbydelse lagt ut på 
hjemmesida til NLSH.
Det skal være dialogmøte den 8. september vedrørende 
traumebehandlingen Helse Nord. 

Enstemmig

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.
51/2017 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle 

fora/prosjekt de har deltatt i.

Det vises til vedlagte referat fra Helge Jenssen:

FACT – Bodø ref. møte 21.04.17
FACT – Bodø ref. møte 19.05.17
Klinisk etikk-komité  - møte 24.05.17

Karsten Seglan orienterte om Pasient- og pårørendetorget som 
er en suksess så langt.
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Enstemmig

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering. For øvrig takker 
Brukerutvalget Helge Jenssen for gode referat.

52/2017 Eventuelt

Status vedrørende prestetjeneste i Vesterålen ble 
etterspurt. Mail ble sendt til klinikksjef Jørgen Hansen i 
etterkant av møtet.     
Det ble reist spørsmål om mulighetene for å endre 
timetidspunkt for poliklinisk behandling i Bodø for 
pasienter fra Lofoten og Vesterålen. Å få time tilpasset 
tidspunkt for flytider kan redusere samlet belastning. 

Direktøren tar dette spørsmålet opp i ledergruppen.
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Samhandlingsavdelingen

Brukerutvalget - referat fra møtet  29.

Sted: Nordlandssykehuset, Bodø
Tid:   12:30 – 16:00

Møterom/sted:

Deltagere  :
Barbara Priesemann
Carl Eliassen
Arild Amundsen
Karsten Seglan
Helge Jenssen
Mai-Helen Walsnes
Per Dalhaug
Inga Karlsen
Marit Madsen
Emma Lovise Larsen

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Steinar Pleym Pedersen
Kari Bøckmann

Mathilde Mørk Pedersen
Trond Solem
Øystein R. Johansen
Stian Molvik

Agenda

53/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
54/2017 Godkjenning av referat fra møtet 12.6.17
55/2017 Orientering – konstituering av Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset 
56/2017 Endring av vedtektene for Brukerutvalget 
57/2017 Strategisk utviklingsplan – toppdokumentet 
58/2017 Pasientreiser – elektroniske reiseregninger 
59/2017 Erfaringskonsulenter i Nordlandssykehuset 
60/2017 Koordinator/individuell plan – høring forslag 
61/2017 Regional plan for folkehelse i Nordland 
62/2017 Veileder om kommunenes oppfølging av pasienter med store og sammensatte behov 
63/2017 Styresaker 
64/2017 Adm. Dir orienterer om aktuelle saker
65/2017 BUs leder orienterer om aktuelle saker
66/2017 BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike råd/utvalg/prosjekt
67/2017 Valg av representant til forbedringsprosjekt
68/2017 Valg av representant forsknings

MØTEREFERAT

Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar 
Pleym Pedersen

referat fra møtet  29.08.2017

Sted: Nordlandssykehuset, Bodø

Vår ref.:

Tilstede

SAFO - leder x

MARBORG, nestleder x

Mental Helse x

FFO – LHL x

FFO - LPP x

Nordland fylkes eldreråd x

Kreftforeningen x

Samisk representant
Samisk representant x

Leder Ungdomsrådet x

Adm.direktør NLSH x

Saksbehandler/sekretær x

Rådgiver med.dir x

Nestleder Ungdomsrådet x

Seksjonsleder pasientreiser Sak 58/2017

Utredningsleder Sak 57/2017

Koordinerende enhet Sakene 60 og 
62/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 12.6.17

konstituering av Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset 
Endring av vedtektene for Brukerutvalget 

toppdokumentet 
elektroniske reiseregninger 

rdlandssykehuset 
høring forslag 

Regional plan for folkehelse i Nordland – høring  
Veileder om kommunenes oppfølging av pasienter med store og sammensatte behov – orientering

Adm. Dir orienterer om aktuelle saker
BUs leder orienterer om aktuelle saker
BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike råd/utvalg/prosjekt
Valg av representant til forbedringsprosjekt
Valg av representant forskningsprosjekt lungekreft

MØTEREFERAT

Steinar 

Side  1

Vår ref.:2016/3544 /SPP

Tilstede Forfall

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

Sak 58/2017

Sak 57/2017

Sakene 60 og 
62/2017

orientering
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69/2017 Referater

Saksnr. Saksfremstilling
53/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det vises til innkalling og saksliste.

Enstemmig

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

54/2017 Godkjenning av referat fra møtet 12.6.17

Enstemmig 

Vedtak:

1. Referat fra møtet 12.6.17 godkjennes.
Orientering – konstituering av Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset

Kari Bøckmann og Emma Lovise Larsen orienterte innledningsvis.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget ser med tilfredshet på at Ungdomsrådet er etablert og 
kommet i virke.

2. Brukerutvalget ønsker et tett og nært samarbeid, og ser fram til at 
Ungdomsrådets leder blir medlem i Brukerutvalget.

56/2017 Endring av vedtektene for Brukerutvalget

Saksbehandler: Kari Bøckmann.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget anbefaler at det justerte mandatet sendes på høring til aktuelle 
brukerorganisasjoner og internt i Nordlandssykehuset.

2. Høringsfrist 15.10.17.
3. Brukerutvalget behandler så saken med innkomne merknader i novembermøtet.

57/2017 Strategisk utviklingsplan – toppdokumentet

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget er svært fornøyd med den løpende informasjon og 
invitasjonen Brukerutvalget får i forhold til deltakelse i utviklingsarbeidet.

2. Brukerutvalget støtter forslaget slik det foreligger samt fremdriftsplanen for 
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arbeidet.

58/2017 Pasientreiser –  elektronisk reiseregning

Saksbehandler: Trond Solem, som også innledningsvis orienterte BU.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget bes om at særskilt informasjon sendes de ulike 

brukerorganisasjonene.

2. Brukerutvalget ber om at Trond Solem tilbyr deltakerne på pasient- og 

servicetorget tilsvarende informasjon.

3. For øvrig tar Brukerutvalget informasjon til orientering.

59/2017 Erfaringskonsulent (er) – Nordlandssykehuset

Saksbehandler: Astrid D. Jakobsen

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget er ikke tilfreds med at funksjonen som  
erfaringskonsulent(er) nærmest er fraværende i Nordlandssykehuset.

2. Brukerutvalget mener dette er en særdeles viktig funksjon, og 
medlemmene Arild Amundsen, Carl Eliassen, Helge Jensen og leder 
av BU, Barbara Priesemann vil utarbeide forslag til tiltak. 

3. Forslaget legges fram på BUs neste møte.

60/2017 Koordinator/individuell plan – høring planutkast

Saksbehandler; KE/Stian Molvik, som også orienterte i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget er fornøyd med at det arbeides med å utarbeide en 
informasjonsbrosjyre om rett til koordinator og individuell plan.

2. Brukerutvalget ber om at de innspill som kom i møtet blir innarbeidet i revidert 
utgave.

3. Brukerutvalget finner det formålstjenlig at veilederen også legges fram/drøftes i 
direktørens ledergruppe forut for distribusjon til aktuelle klinikker med 
pasientkontakt.

61/2017 Regional plan for folkehelse i Nordland – høring

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget viser til Regional plan for folkehelse i Nordland.
2. Planen er omfattende og fremtidsrettet, men Brukerutvalget mener 

brukerrepresentasjonen i kommunene er tidvis fraværende og ber om at 
formalisering av brukerutvalg gjøres i alle kommunene i Nordland.
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62/2017 Veileder om kommunenes oppfølging av pasienter med store og sammensatte 
behov

Saksbehandler: Stian Molvik, som også orienterte i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget er innforstått med at veilederen gjelder det kommunale 
nivået, men vil understreke viktigheten av god samhandling nivåene imellom 
når det gjelder pasienter innen denne kategorien.

2. Brukerutvalget vil be Overordnet samarbeidsorgan også behandle saken og 
da med særlig henblikk på kommunenes håndtering/løsninger av de 
utfordringer som ligger i veilederen, med særlig fokus på hva kommunene 
evt. trenger fra Nordlandssykehuset for å kunne møte forpliktelsene 
veilederen gir.

3. Brukerutvalget tror også samarbeid Nordlandssykehuset/kommunene innen 
kompetansebygging, rekruttering osv kan være aktuelt i forhold til best 
mulige tilbud til pasienter som omfattes av veilederen. 

63/2017 Styresaker

Styremøtet blir denne gang gjennomført som telefonmøte. 

Adm. Direktør orienterte om:

a) Strategisk utviklingsplan
b) Driftssituasjonen, herunder økonomi og «ventelistesituasjonen»
c) Nordlandssykehusets historie

Enstemmig
Vedtak:

1. Brukerutvalget har ingen styresaker en vil gi særskilt uttalelse om.
64/2017 Adm.dir orienterer om aktuelle saker

a) Prestetjenesten i Lofoten og Vesterålen
b) Kurativ stråling for prostatakreftpasienter

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning.

65/2017 BUs leder orienterer om aktuelle saker

a) Nestleder Carl Eliasen representerte BU under utdeling av Det norske 
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hageselskapets hagekulturpris 2017 til Rønvik sykehuspark.
b) BUs leder hadde et uformelt møte med leder for Pasient- og pårørendetorget 

den 29/8
c) Brukerutvalget ønsker en presentasjon av tilbudet på et brukerutvalgsmøte 

senere.

Enstemmig 

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

66/2017 BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike råd/utvalg/prosjekt

Karsten Seglan orienterte om møtet i arbeidsgruppen for Pasient- og 
pårørendetorget den 21/8. Pasient- og pårørendetorget vil utvide åpningstiden til å 
være både onsdager og torsdager (11-14) og arrangerer nytt kurs for nye verter 20/9

Enstemmig 

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

67/2017 Valg av representant til forbedringsprosjekt  - kreftavdelingen

Saken var meldt inn som tilleggssak. 

Enstemmig

Vedtak:

1. Som brukerrepresentant til forbedringsprosjektet «cytostatika infusjoner» 
velges Merethe Pettersen.

2. Kontaktperson i forhold til Brukerutvalget velges Per Dalhaug
68/2017 Valg av representant til forskningsprosjekt - lungekreft

Saken var meldt inn som tilleggssak. 

Enstemmig

Vedtak:

1. Som brukerrepresentant velges Per Dalhaug.

68/2017 Referater

1. Referat fra møtet i Ungdomsrådet 19.6.17
2. Utskrivningsklare døgn pr. 31.7.17
3. FFO – forslag kandidater
4. Informasjonsskriv – felles DPS Lofoten og Vesterålen. Brukerutvalget ber om 

en nærmere orientering om sammenslåing av  DPS Lofoten og Vesterålen.

Det mangler referat fra møtet om sykehusapotekene
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Enstemmig

Vedtak:

1. Referatene tas til orientering.
Neste møte søkes flyttet til 28.9  og legges til Vesterålen. Kari Bøckmann sjekker ut.
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Kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom  

Forskernettverksmøte  
Referat  

Dato: 1.06.2017 

Sted: APFM, Bergen 

Tilstede: Trine Norvaag, Jone Trovik, Steen Buntzen, Arnfinn Seim, Mona Stedenfeldt 

Fravær: Hege Hølmo Johannesen, Signe Nilssen Stafne, Tor Erik Sand, Rolv Ole Lindsetmo  

 

Sak  Ansvar  
5/2017 Godkjenne referat fra sist møte 

 
Referatet ble godkjent  
 

 

6/2017 Gjennomgang av oversikt 
 
Gruppen mener at to viktige kategorier mangler i 
kategorilisten:  

• PROM 
• Sekvele etter cancer  
• Analinkontinens   
• Urininkontinens   
• Obstipasjon   
• Prolaps   
• Fistel   
• Kroniske bekkensmerter  
• Annet  

       
Listen blir revidert og prosjekter vil bli telt opp og 
kategorisert til neste møte.  
 
 
Det stilles spørsmål om dekningsgraden av innhentet 
prosjekter. Gruppen blir enige i om at man ha en felles 
metode for  innhenting av prosjekter.  
 
I og med at prosjekter skal registreres av personvern ved 
foretakene bør alle ta utgangspunkt i de og spørre etter 
lister over pågående prosjekter. Ut fra den listen må hver 
ansvarlig gå igjennom og plukke ut relevante prosjekter. 
Relevante ut i fra kategorier.  
 
 
 

Mona sender 
ut referatet 
med en 
henstilling til å  
gå fram 
metodisk til 
neste gang 
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7/2017 Struktur/ mangler 

 
Se sak 6  
 
Det er eller to prosjekter som er meldt inn som ikke er i 
oversikten 
 
 

 

8/2017 Plan for å identifisere kunnskapshull¨ 
 
Det blir på pekt at det mangler relevante og validerte 
livskvalitetsskjema for flere av gruppene ( blant annet 
kvinner med fistler) 
 
Hva er viktig for brukeren? Gruppen vil gjerne at brukernes 
stemme skal høres når det gjelder å identifisere 
kunnskapshull.  
 
Trine å informere om at man har en telefontjeneste ved 
NOFUS og AINKO og at man der kan få informasjon om 
hvilke forhold brukere henvender seg om.  Gruppen finner 
dette svært interessant og kan tenke seg å se strukturert på 
dette.  Det er også ønskelig å få en oversikt over hvor mange 
relevante brukerorganisasjoner som eksiterer.  Trine 
forsøker å få en slik oversikt.  Gruppen ønsker at 
medlemmene av forskernettverksgruppen blir kopiert inn 
slik at man kan bidra inn i evt korrespondanse.  
 
Gruppa er ellers enig i at man tar strukturert tak i 
identifisering av kunnskapshull når listen er mer komplett. 
Det foreslås også at man setter setter seg inn i HOD forslag 
for prioritering jmfr Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i 
pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering.  
 
 
 
  

 

9/2017 Flerregionale prosjekter. Hvor starter vi? Er det noen 
«lavthengende» frukter? 
 
Saken utsettes til neste gang, når listen er mer komplett og 
at gruppen har bedre tid 

 

10/2017 Eventuelt 
 
Det foreslås at man har som mål å ha et forskerseminar til 
neste sommer, hvor man ber involverte av innmeldte 
prosjekt om å komme å presentere sine prosjekter  

 
 
 
Mona  
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Møtedato: 20. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 13.9.2017 
 

RBU-sak 55-2017 Eventuelt 
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