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Møte i Regionalt brukerutvalg, den 7. juni 2018– innkalling  

Vi viser til tidligere avtalt møteplan. I samråd med lederen for det Regionale brukerutvalget 
innkalles det herved til møte i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF 
 

onsdag, den 7. juni 2018 - fra kl. 09.00 
i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø. 

 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Brite Jacobsen på tlf. 
915 79 732 eller pr. e-post til brite.jacobsen@helse-nord.no.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Brevet er godkjent elektronisk. 
 
Karin Paulke 
Stabsdirektør 
 
 
 
Kopi:  Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord 
  Leder for brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord 
  Brukerorganisasjonene i Nord-Norge 
  Pasientombudene i Nord-Norge 
 
 
 
Vedlegg 
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Møtedato: 7. juni 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 29.5.2018 

 

RBU-sak 49-2018 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 7. juni 2018: 
 

Sak 49-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 50-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

16. mai 2018 
Side 3 

Sak 51-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 
2019-2026 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 15 

Sak 52-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - 
supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og 
styringsdokument for forprosjektet 

Side 16 

Sak 53-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, 
mandat for arbeidet 

Side 46 

Sak 54-2018 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2019, 
orientering 

Side 50 

Sak 55-2018 Pasienter med utviklingshemming - døgntilbud ved 
Nordlandssykehuset, orientering om etablering, drift og 
erfaringer 

Side 54 

Sak 56-2018 Fødestua i Alta - oppfølging av RBU-sak 31-2018/5 Side 57 
Sak 57-2018 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalg 

2018-2020 
Side 59 

Sak 58-2018 Møteplan 2019 - Regionalt brukerutvalg Side 60 
Sak 59-2018 Orienteringssaker Side 62 
 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 
Side 63 

Sak 60-2018 Referatsaker Side 65 
 1. E-post av 9. mai 2018 fra Sykehusapotek Nord HF (med 

vedlegg) ad. oppnevning av representanter til 
brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF 

  

 2. BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som 
pårørende) - jubileumsseminar 23. mai 2018, program 
(deltaker fra RBU: Arne Ketil Hafstad) 

  

 3. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende-arbeidet i 
spesialisthelsetjenesten, møte 24. mai 2018, program 

  

Sak 61-2018 Eventuelt Side 73 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 29. mai 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 7. juni 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø, 29.5.2018 

 

RBU-sak 50-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 16. mai 2018 

 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 16. mai 2018 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 16. mai 2018 til 
godkjenning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 16. mai 2018 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 29. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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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 

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

Vår ref.:     
2018/2/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 16.5.2018 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 16. mai 2018 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 7. juni 2018 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Olav Aulborg varamedlem - møtte for Gunnhild Berglen FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole Marius Johnsen medlem FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Hedvig Hegna medlem  Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Tina Eitran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF  
Lars A. Mickelsen rådgiver Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen kst. økonomidirektør Helse Nord RHF 
Erling Bang rådgiver Helse Nord RHF  
Hanne Frøyshov kvalitetssjef Helse Nord RHF  
Stian Rasmussen rådgiver Helse Nord RHF  
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF  
Kristian Fanghol direktør Helse Nord RHF  
Siw Skår rådgiver Helse Nord RHF  
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Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem 

Det lyktes ikke å innkalle vararepresentant på 
grunn av for kort varsel. 

FFO 

Marianne P. Brekke medlem FFO 
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RBU-sak 33-2018 Høring – Nasjonal veileder for 
brukermedvirkning i helseforskning – endelig 
vedtak 
Denne RBU-saken ble behandlet elektronisk pr. e-post. RBUs 
vedtak protokollføres i møtet 16. mai 2018. 

 
1. RBU tar høringsutkastet til «Nasjonal veileder for veileder for brukermedvirkning i 

helseforskning» til orientering. 
 

2. RBU har følgende innspill til utkast til «Nasjonal veileder for brukermedvirkning i 
helseforskning 
a. I avsnittet om opplæring av brukerrepresentanter foreslår RBU at følgende tas 

inn: Opplæring bør skje i samarbeid med relevante brukerorganisasjoner. 
b. Forskjellen mellom brukerrepresentant og brukermedvirker må klargjøres:  

i. Brukerrepresentant er en som er valgt til å representere en gruppe 
brukere, av gruppen selv eller organisasjonen 

ii. Brukermedvirker kan være pasienter uten gruppe- eller 
organisasjonstilhørighet.  

c. For å kunne gi forskningen best mulig resultat må det tas i bruk alternativ 
supplerende kommunikasjon som tar hensyn til personer og brukere med 
kommunikasjonsutfordringer. Det gjelder sansetap, manglende 
norskkunnskaper og kognitive utfordringer.  

d. Det må være god rolleavklaring mellom forsker og bruker og være klare 
retningslinjer for kommunikasjonen mellom partene (telefon, epost, fysiske 
eller elektroniske møter osv.)  

e. RBU vil peke på viktigheten av at brukeren får være med å gjøre avtaler 
omkring møteform og varighet. Avhengig av funksjonsnivå til brukeren kan det 
være behov for pauser av større hyppighet en vanlig.  

f. RBU vil framheve at det er viktig å ivareta barn og unges brukererfaring og ber 
om at retningslinjene ivaretar brukerperspektivet til denne gruppen.  

 
 
RBU-sak 34-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 33-2018 Høring – Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning 
Denne RBU-saken ble behandlet elektronisk pr. e-post.  
RBUs vedtak protokollføres i møtet 16. mai 2018.  

Sak 34-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 35-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

7. mars 2016 
Sak 36-2018 Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 

2019-2026 
Sak 37-2018 Omstillingstiltak i HF-ene - konsekvenser for pasienttilbudet, 

oppfølging av RBU-sak 4-2018 
Sak 38-2018 Rapport om HMS og samfunnsansvar 2017 
Sak 39-2018 Regional utviklingsplan 2035 - informasjon 
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Sak 40-2018 Sykehusenes rutiner og praksis for å sikre gode tjenester til 
pasienter som er innlagt på sykehus, og som har problemer med å 
forstå eller problemer med å uttrykke seg 

Sak 41-2018 Valg av vararepresentanter til RBUs observatør i styret i Helse 
Nord RHF 

Sak 42-2018 Oppnevning av kontaktpersoner for brukerrepresentanter  
 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord 
 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord 
 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord 
 Prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved 

Nordlandssykehuset Bodø 
Sak 43-2018 Såkornsmidler til kvalitetsprosjekter i helseforetakene i Helse 

Nord - oppnevning av brukerrepresentant til komiteen for 
såkornsmidler 

Sak 44-2018 Nasjonal helse- og sykehusplan - brukermedvirkning psykisk 
helsevern, oppnevning av brukerrepresentant 

Sak 45-2018 Pakkeforløp psykisk helse og rus - oppnevning av 
brukerrepresentant til regional arbeidsgruppe  

Sak 46-2018 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 
 5. Samstemming av legemiddellister i Helse Nord - fremdrift, 

informasjon 
 6. Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 - informasjon 
Sak 47-2018 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i fagråd for ortopedi, den 7. og 8. februar 2018 
 2. Årsmelding Pasient- og brukerombudet 
 3. Referat fra møte i fagråd for habilitering, den 6. mars 2018 
 4. Nød SMS – Informasjon 
 5. Referat fra møte i arbeidsgruppen for brukermedvirkning i 

Pasientsikkerhetsprogrammet, den 28. februar 2018 
 6. Brev fra Alta Venstre ad ambulansefly 
 7. Brev fra Diabetesforbundet ad anmodning om møte 
 8. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 
 9. Pasientreisekonferansen i Svolvær, den 4.-6. juni 2018 – 

invitasjon 
 10. Invitasjon til nasjonalt møte for sykehus om koordinerte forløp 

og koordinatorrolle for pasienter med komplekse 
tjenestebehov – invitasjon til møte 

 11. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, den 18. april 2018 

 12. Brev fra Alta Venstre av 16. mars 2018 ad reise til Hammerfest 
sykehus 
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Sak 48-2018 Eventuelt 
A. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet - 

oppnevning av brukerrepresentant til referansegruppe for den 
regionale pasientsikkerhetskonferansen 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

RBU-sak 35-2018  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 7. mars 2018 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 7. mars 2018 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 36-2018 Plan 2019-2022, inkludert rullering av 
investeringsplan 2019-2026 

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

rullering av Plan for Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan 2019-
2026, til orientering. 

 
2. RBU har følgende innspill til planarbeidet:  

a. Regional kreftplan: Etablering av et senter for seneffekter etter kreftbehandling. 
b. Tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd innen habilitering og 

rehabilitering.  
c. Tiltak for å styrke samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten 

innen psykisk helsevern og TSB.  
d. Styrking av arbeidet med god kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, 

spesielt pasienter med hørselsproblemer. Ta i bruk nødvendige hjelpemidler for 
å sikre god kommunikasjon, herunder tolketjenester som tilbys av NAV.  

e. Tolketjenester i alle samiske språk må kunne tilbys.  
 

RBU-leder sender ev. flere innspill til planarbeidet samlet til Helse Nord RHF innen 
23. mai 2018.  

 
 

  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07JUN2018 - saksdokumenter

side 8



 

RBU-sak 37-2018 Omstillingstiltak i HF-ene - konsekvenser for 
pasienttilbudet, oppfølging av RBU-sak 4-2018 

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

vurdering av omstillingstiltak og eventuelle konsekvenser for pasienttilbudet til 
orientering. 
 

2. RBU ber om å bli orientert om omstillingsarbeidets eventuelle konsekvenser for 
pasienttilbudet i den løpende tertialrapporteringen.  

 
 

RBU-sak 38-2018 Rapport om HMS og samfunnsansvar 2017 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar rapporten HMS og samfunnsansvar 

2017 til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til rapporten og foretaksgruppens arbeid med HMS og 

samfunnsansvar: 
a. Reduksjon av bruken av engangsplast i spesialisthelsetjenesten. 
b. Punkt 2.1: Ordet «funksjonsevne» bes implementert i første setning. 
c. Universell utforming bør omtales. 
d. Helsevirkninger av forurensing kan omtales noe mer, f. eks. med analyser. 
e. Ikke alle tiltak som iverksettes for å spare CO2 er bra for pasienter, f. eks. ved 

samkjøring av pasienttransport. 
f. Spesialisthelsetjenestens arbeid med å redusere bruk av antibiotika bør omtales. 

 
 

RBU-sak 39-2018 Regional utviklingsplan 2035 - informasjon 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om første utkast til 

regional utviklingsplan 2035 til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til utkastet: 

a. Presisere den gyldne regel med hensyn til bemanning (jf. kapittel 3.6.1). 
b. Tydeliggjøre området habilitering under kapittel 3.2 Pasientbehandling. 
c. Universell utforming bør omtales i dokumentet. 
d. Felles retningslinjer for fagråd og hvordan brukermedvirkning ivaretas.  
e. Økt behov for rehabiliteringsplasser i fremtiden, f. eks. innen hørsel.  
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RBU-sak 40-2018 Sykehusenes rutiner og praksis for å sikre gode 
tjenester til pasienter som er innlagt på 
sykehus, og som har problemer med å forstå 
eller problemer med å uttrykke seg 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om helseforetakenes 

rutiner og praksis for å sikre gode tjenester til pasienter som er innlagt på sykehus, 
og som har problemer med å forstå eller problemer med å uttrykke seg, til 
orientering. 

 
2. RBU vil gjøre oppmerksom på at det fortsatt oppleves som utfordrende at flere 

pasienter og pårørende erfarer barrierer ved behov for ledsager hos pasienter med 
kommunikasjonsutfordringer (jf. § 17 i Pasientreiseforskriften).  

 
 

RBU-sak 41-2018 Valg av vararepresentanter til Regionalt 
brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord RHF 
2018-2020 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg velger følgende medlemmer som personlige vararepresentanter 
til Regionalt brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord RHF for perioden 2018-
2020:  
 
1. Gunn S. Hutchinson 
2. Elisabeth Sundkvist 
 
 

RBU-sak 42-2018 Oppnevning av kontaktpersoner for 
brukerrepresentanter i: 
 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord 
 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord 
 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord 
 Prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved 

Nordlandssykehuset Bodø 
 
Vedtak: 
 
1. Asbjørn Larsen oppnevnes som kontaktperson for Alex Nordbakken i Fagråd for 

hjerneslag i Helse Nord fram til 30. april 2020. 
 
2. Olav Aulborg oppnevnes som kontaktperson for Bjørn Bjørnstad i Fagråd for 

lungemedisin i Helse Nord fram til 30. april 2020. 
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3. Gunn S. Hutchinson oppnevnes som kontaktperson for Per Nordnes i Fagråd for 
nyremedisin i Helse Nord fram til 30. april 2020. 

 
4. Knut Georg Hartviksen oppnevnes som kontaktperson for Arne Ketil Hafstad i 

prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. 
 
 

RBU-sak 43-2018 Såkornsmidler til kvalitetsprosjekter i 
helseforetakene i Helse Nord - oppnevning av 
brukerrepresentant til komiteen for 
såkornsmidler 

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

kvalitetsprosjekter i helseforetakene i Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU oppnevner Elisabeth Sundkvist som brukerrepresentant til komitéen for 

såkornsmidler.  
 
 

RBU-sak 44-2018 Nasjonal helse- og sykehusplan - 
brukermedvirkning psykisk helsevern, 
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Ole Marius Johnsen til 
arbeidsgruppen for tema psykisk helsevern i ny Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
 

RBU-sak 45-2018 Pakkeforløp psykisk helse og rus - oppnevning av 
brukerrepresentant til regional arbeidsgruppe 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Asbjørn Larsen som 
brukerrepresentant til regional arbeidsgruppe for implementering av pakkeforløp i 
psykisk helse og rus. 
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RBU-sak 46-2018  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Interregionalt RBU-møte - 4. mai 2018 på Gardermoen: Informasjon 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
 Informasjonsmøte for styret i Helse Nord RHF 9.mai 2018 ad. 

luftambulansesituasjonen: Informasjon 
- RBU-varamedlem Olav Aulborg 

 Invitasjon til dialogmøte i Svolvær ad. rehabilitering i Nord-Norge - 5. juni 
2018: Olav Aulborg deltar på dialogmøtet på vegne av Regionalt 
brukerutvalg.  

- RBU-medlem Asbjørn Larsen 
 Regional plan for avtalespesialister - møte 3. april 2018: Informasjon 
 Regional fagplan TSB - møte 16. april 2018: Informasjon 
 Telefonmøte ad. rullering av investeringsplanen - 18. april 2018: Informasjon  
 Interregionalt RBU-møte - 4. mai 2018 på Gardermoen: Informasjon 

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
 5. januar: Dialogmøte oppdragsdokumentet 2018 
 9. januar: Styringsgruppemøte Utviklingsplan 2035 
 6. mars: Styringsgruppemøte Utviklingsplan 2035  
 21. mars: Dialogmøte Samisk kapittel i Utviklingsplan 2035 
 10. april: Styringsgruppemøte Utviklingsplan 2035  
 18. april: Dialogmøte med RBU - Plan 2019-2026 
 25. april: Dialogmøte Samisk kapittel i Utviklingsplan 2035  
 15. mai: Fagrådsmøte for hudsykdommer    

3.  Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Luftambulansetjenesten - ustabil drift: RHF-ledelsen orienterte om status i 

luftambulansetjenesten med bakgrunn i beredskapssituasjonen, herunder 
ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 15. mai 2018.  

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Samstemming av legemiddellister i Helse Nord - fremdrift, informasjon 
6. Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 - informasjon 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i RBU-sak 46-2018/3 - 
første strekpunkt: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om 

Luftambulansetjenesten - ustabil drift til orientering. 
 
2. RBU er tilfreds med arbeidet i Helse Nord RHF og foretaksgruppen for å iverksette 

kompenserende tiltak i denne krevende beredskapssituasjonen og for god og 
fortløpende informasjon til omgivelsene gjennom Helse Nord RHFs nettsted.  
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RBU-sak 47-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i fagråd for ortopedi, den 7. og 8. februar 2018 
2. Årsmelding Pasient- og brukerombudet 
3. Referat fra møte i fagråd for habilitering, den 6. mars 2018 
4. Nød SMS – Informasjon 
5. Referat fra møte i arbeidsgruppen for brukermedvirkning i 

Pasientsikkerhetsprogrammet, den 28. februar 2018 
6. Brev fra Alta Venstre ad ambulansefly 
7. Brev fra Diabetesforbundet ad anmodning om møte 
8. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 
9. Pasientreisekonferansen i Svolvær, den 4.-6. juni 2018 – invitasjon 
10. Invitasjon til nasjonalt møte for sykehus om koordinerte forløp og koordinatorrolle 

for pasienter med komplekse tjenestebehov – invitasjon til møte 
11. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 18. 

april 2018 
12. Brev fra Alta Venstre av 16. mars 2018 ad reise til Hammerfest sykehus 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
I RBU-sak 47-2018/8 ber Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF arbeidsutvalget om 
å gi avsenderen tilbakemelding på henvendelsen. 
 
I RBU-sak 47-2018/9 ber Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Gunnhild Berglen om 
å delta på pasientreisekonferansen i Svolvær 4. - 6. juni 2018. 
 
I RBU-sak 47-2018/10 ber Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Gunnhild Berglen 
og Elisabeth Sundkvist om å delta på nasjonalt møte for sykehus om koordinerte forløp 
og koordinatorrolle for pasienter med komplekse tjenestebehov. 
 
 

RBU-sak 48-2018  Eventuelt 
 
A. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet - oppnevning av 

brukerrepresentant til referansegruppe for den regionale 
pasientsikkerhetskonferansen 

 
RBU-leder Knut Georg Hartviksen viste til henvendelse fra Nordlandssykehuset HF av 
15. mai 2018 ad. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet og 
oppnevning av brukerrepresentant til referansegruppen for den regionale 
pasientsikkerhetskonferansen. Første møte i referansegruppen er foreslått avholdt 8. 
juni 2018. 
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Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Asbjørn Larsen som 
brukerrepresentant til referansegruppen for den regionale 
pasientsikkerhetskonferansen.  
 
 
Bodø, den 16. mai 2018 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 16MAI2018 – kl. 14.10 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 7. juni 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 29.5.2017 

 

RBU-sak 51-2017 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2019-2026 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 7. juni 2018   
Arkivnr.:     Saksbehandler/tlf.:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/90847910   Bodø, 29.5.2018 

 

RBU-sak 52-2018  Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 

sykehus - supplerende tilleggsdokument til KSK-

rapporten og styringsdokument for 

forprosjektet 

 
Formål og sammendrag 
Adm. direktør vil med denne saken til Regionalt brukerutvalg redegjøre for utkast til 
styresak om UNN Nye Narvik Sykehus – tillegg til konseptfaserapport.  
 
I styresak 129-2017 UNN Narvik - lånesøknad til HOD og kvalitetssikring av konseptrapport 
godkjente styret i Helse Nord RHF kvalitetssikring av konseptfasen, og fattet følgende 
vedtak: 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner rapporten for kvalitetssikring av konseptfase for 

Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus og stadfester dermed gjeldende 
konsept.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å oppdatere langsiktig investeringsplan i tråd med 
oppdatert kostnadsramme for P50 på inntil 2.270 mill. kroner og P85 på inntil 2.680 
mill. kroner (2022-kroner).  
 

3. Styret ber adm. direktør om å se til at anbefalingene fra rapporten følges opp, og legges 
frem som et supplerende tilleggsdokument til KSK1-rapporten våren 2018 som grunnlag 
for endelig beslutning om oppstart av forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge 
Nye Narvik sykehus.  
 

4. Styret forutsetter at beslutningssaken redegjør for eventuelle utsettelser av andre 
investeringer som følge av nytt kostnadsestimat for Universitetssykehuset Nord-Norge 
Nye Narvik sykehus. 

 
5. På denne bakgrunnen ber styret adm. direktør om å sende søknad om 70 % 

lånefinansiering av P85-rammen for Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 
sykehus innen 15. desember 2017.   

 
Tillegg til konseptrapporten i henhold til vedtakspunkt 3 og styringsdokument for 
forprosjektet er nå utarbeidet og legges frem til behandling i denne saken. Nedenfor 
brukes begrepet «addendum» om tilleggsrapporten. 
 
Addendum er utarbeidet og legges frem til behandling i denne saken. 

                                                        
1 KSK: Kvalitetssikring av konseptfaserapport (utføres av ekstern part). 
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Konseptfaserapporten - historikk 
Konseptfaserapport for Nye UNN Narvik ble utarbeidet av Sintef Helse på oppdrag fra 
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) i perioden 2009-2010. Rapporten ble 
styrebehandlet i UNN styret og Helse Nord styret i 2010 og 2011 med fastsatt oppstart i 
2018. Dette ble senere revidert til byggestart i 2019.  
 
Forut for byggestart må det i tråd med Tidligfaseveileder for sykehusplanlegging (2012 og 
2017 versjon) gjennomføres KSK av konseptrapport og påfølgende forprosjekt. Etter KSK 
skal det ifølge veilederen gjøres beslutning om konseptvalg. Konseptrapporten og KSK 
skal også være grunnlag for lånesøknad til departementet, og eventuell godkjenning etter 
spesialisthelsetjenesteloven.  
 
Kvalitetssikring av konseptfasen for Nye UNN Narvik har konkludert med at konseptet er 
godt, gyldig og tilfredsstillende for å planlegge videre forprosjekt. Den anbefalte 
imidlertid at det blir utarbeidet et addendum til konseptrapporten som forbedrer og 
oppdaterer noen punkter. 
 
Oppfølging av KSK-rapporten 
KSK-rapporten konkluderte med at det integrerte konseptet som er beskrevet i 
konseptrapporten er godt forankret i helseforetaket og i Narvik kommune, og med stor 
sannsynlighet er et riktig konseptvalg. Rapporten anbefalte likevel at det gjennomføres 
kartlegging og konsekvensutredning av hvilke forutsetninger for driften som kan ha 
endret seg siden rapporten ble utarbeidet i 2010. I tillegg pekte KSK på en del 
forbedringer av rapporten som er konsekvenser av tydeligere krav i reviderte 
tidligfaseveiledere siden 2012. Følgende aktiviteter er gjennomført som tilsvar på 
anbefalingen (se vedlegg 1 – addendum): 
 
 Oppdatert målhierarki  
 Oppdatert framskrivning og dimensjoneringsgrunnlag 
 Kartlegging av alle pasientforløp og nærhetsanalyser for driften i sykehuset i 

samarbeid med Narvik kommune, UiT Norges arktiske universitet, pasienter, 
pårørende og helsepersonell 

 Analyse av alle organisatoriske endringer som er vedtatt lokalt, regionalt og nasjonalt 
i perioden fra konseptfasen ble vedtatt frem til dagens dato 

 Revisjon av skisseprosjekt på bakgrunn av overnevnte punkter 
 Sammenlikning av arealrammen i prosjektet med aktuelle sykehusbyggprosjekter 
 Oppdatert økonomiske kalkyler og bærekraft og likviditetsanalyse. Denne viser at ved 

70% låneopptak vil UNN ha likviditet til å gjennomføre prosjektet og nybygget vil gi 
en omstillingsutfordring på 67 mill. kroner. Omstillingsutfordringen vil bli 
innarbeidet og ivaretatt i foretakets regulære økonomiarbeid. 

 Det er utarbeidet en gevinstrealiseringsplan med metode og ansvar for 
gjennomføring. 

 Mandat for forprosjektfasen er utarbeidet i form av styringsdokument for 
forprosjektet (se vedlegg 2). 
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Medvirkning 
Medvirkning i UNN 
Saken er forelagt ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets 
arbeidsutvalg i egne drøftings- og medvirkningsmøter i uke 15. Protokoll og referat fra 
møtet fulgte som egne referatsaker til styremøtet 25.4.2018. Samtlige møter sluttet seg til 
at saken forelegges styret til endelig behandling. 
 
Endringene som ble tilført saken er forelagt et samlet medvirknings- og drøftingsmøte 
23.5.2018. Protokoll(-er) fra dette møtet vil bli behandlet i styremøtet 30.5. som egne 
referatsaker. 
 
Medvirkning i Helse Nord RHF 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil drøfte saken i 
samarbeidsmøtet 18. juni 2018. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem for styret ved 
møtestart 20. juni 2018. Protokoll fra dette RBU-møtet legges frem for styret som 
referatsak i tråd med etablert rutine. 
 
Pasientsikkerhet 
Kvalitetssikring av konseptfase av et sykehusbyggprosjekt gir en sikkerhet for at 
foretaket planlegger og bygger et sykehus som er i tråd med retningslinjer og behov. 
Dette tillegget som er utarbeidet svarer på forbedringspunkter som KSK-rapporten peker 
på, og sikrer dermed ytterligere at konseptet ivaretar pasienthensyn på en trygg måte. 
 
Konklusjon 
Det er gjennomført en rekke aktiviteter for å følge opp spørsmål som KSK-rapporten har 
reist. Dette legges frem i form av et addendum som delvis refererer til et oppdatert 
styringsdokument for forprosjektet.  
 
Addendum og oppdatert styringsdokument sikrer gjennomføring av byggeprosjektet på 
en god måte og at det er økonomisk trygghet for å gjennomføre prosjektet.  
Arbeidet med addendum viser også at foretaket har den nødvendige bærekraft og 
likviditet til å gjennomføre byggeprosjektet, også etter at den økonomiske rammen er 
justert for prisstigning frem til 2022, og for økte kostnader ved vei og tunnel. Revidert 
skisseprosjekt inneholder nye arealrammer og oppdatert økonomisk ramme.  
 
Styringsdokumentet sikrer at byggeprosjektet er i tråd med foretakets overordnede 
målsetninger og strategier. 
 
UNN HF får et netto omstillingsbehov på ca. 100 mill. kr/år knyttet til kapitalkostnadene 
for prosjektet. Parallelt med forprosjektet vil arbeidet med organisasjonsutvikling 
avdekke mulighet for mer effektiv ressursutnyttelse som kan gi lavere kostnader. Adm. 
direktør presiserer at endelig beslutning om bygging/omfang forutsetter at foretaket har 
en konkret plan for hvordan merkostnadene skal håndteres. 
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Regionalt Brukerutvalg inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om supplerende 

tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for forprosjektet 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus til orientering. Dokumentene 
danner et godt grunnlag for endelig beslutning om oppstart av forprosjekt for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus.  

 
2. RBU ber adm. direktør påse at universell utforming av det nye sykehuset følges opp i 

forprosjektet. 
 

 
Bodø, den 29. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Addendum konseptfase Nye UNN Narvik 

(supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten), utkast pr. 13MAR2018 
2. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - styringsdokument forprosjekt Nye UNN 

Narvik, utkast pr. 13MAR2018 
3. Gevinsttabell Nye UNN Narvik 
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Addendum konseptfase Nye UNN Narvik 
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Sammendrag 

KSK rapporten konkluderer med at det integrerte konseptet som er beskrevet i 

konseptrapporten er godt forankret i helseforetaket og Narvik kommune, og med stor 

sannsynlighet er et riktig konseptvalg. Holte consulting anbefaler likevel at det gjennomføres 

kartlegging og konsekvensutredning av hvilke forutsetninger for driften som kan ha endret 

seg siden rapporten ble utarbeidet i 2010. I tillegg peker KSK på en del forbedringer av 

rapporten som er konsekvens av tydeligere krav i reviderte tidligfaseveiledere siden 2012. 

 

Følgende aktiviteter er gjennomført som tilsvar på anbefalingen: 

 

1.  

o Oppdatert målhierarki  

o Oppdatert framskrivning og dimensjoneringsgrunnlag 

2.  

o Kartlegging av alle pasientforløp og nærhetsanalyser for driften i sykehuset i 

samarbeid med Narvik kommune, Norges arktiske universitet, pasienter, 

pårørende og helsepersonell 

o Analyse av alle organisatoriske endringer som er vedtatt lokalt, regionalt og 

nasjonalt i perioden fra konseptfasen ble vedtatt frem til dagens dato. 

o Sammenlikning av arealrammen i prosjektet med aktuelle 

sykehusbyggprosjekter. 

3.  

o Oppdatert økonomiske kalkyler og bærekraft og likviditetsanalyse. Denne viser 

at ved 70% låneopptak vil UNN ha likviditet til å gjennomføre prosjektet og 

nybygget vil gi en omstillingsutfordring på 67 mill kroner. 

Omstillingsutfordringen vil bli innarbeidet og ivaretatt i foretakets regulære 

økonomiarbeid. 

4.  

o Det er utarbeidet en gevinstrealiseringsplan med metode og ansvar for 

gjennomføring. 

5.  

o Mandat for forprosjektfasen er utarbeidet i form av styringsdokument for 

forprosjektet. 
 

Addendum og oppdatert styringsdokument sikrer gjennomføring av byggeprosjektet på en 

god måte. Det viser at det er økonomisk trygghet for å gjennomføre prosjektet og 

styringsdokumentet sikrer at byggeprosjektet er i tråd med foretakets overordnede 

målsetninger og strategier.  
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Bakgrunn 

Konseptfaserapport for Nye UNN Narvik ble utarbeidet av Sintef Helse på oppdrag fra 

Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) i perioden 2009-2010. Skisseprosjektet ble 

utarbeidet av Arkitema Arcitects, Borealis Arkitekter AS og Moe Norge AS. Rapporten ble 

styrebehandlet i UNN styret og Helse Nord styret i 2010 og 2011 med fastsatt oppstart i 2018. 

Dette ble sendere revidert til byggestart i 2019. Forut før byggestart må det i tråd med 

Tidligfaseveileder for sykehusplanlegging (2012 og 2017 versjon) gjennomføres KSK av 

konseptrapport og påfølgende forprosjekt. Etter KSK skal det ifølge veilederen gjøres 

beslutning om konseptvalg. Konseptrapporten og den eksterne kvalitetssikringen (KSK) skal 

også være grunnlag for lånesøknad til departementet, og eventuell godkjenning etter 

spesialisthelsetjenesteloven. 

 

 
 

 

Det har vært inngått avtale med Holte consulting om kvalitetssikring av konseptfaserapport 

(KSK) og denne rapporten ble behandlet i prosjektets styringsgruppe, styret i UNN HF og 

Helse Nord styret høsten 2017. 

 

KSK rapporten konkluderer med at det integrerte konseptet som er beskrevet i 

konseptrapporten er godt forankret i helseforetaket og Narvik kommune, og med stor 

sannsynlighet er et riktig konseptvalg. Holte consulting anbefaler likevel at det gjennomføres 

kartlegging og konsekvensutredning av hvilke forutsetninger for driften som kan ha endret 

seg siden rapporten ble utarbeidet i 2010. I tillegg peker KSK på en del forbedringer av 

rapporten som er konsekvens av tydeligere krav i reviderte tidligfaseveiledere siden 2012. 

 

Følgende aktiviteter anbefales gjennomført: 

1. Oppdatere styrende dokumenter, spesielt med hensyn til målhierarki og 

dimensjoneringsgrunnlag 

2. Analysere om konsekvenser av endrede forutsetninger kan ivaretas innenfor rammene 

av eksisterende skisseprosjekt, inkludert endringer i samhandling med 

kommunehelsetjenesten. 

a. Demografi, samferdsel og kommunestruktur 

b. Pasientforløp, inkludert primærhelsetjeneste 

c. Samhandling med primærhelsetjenesten 

d. Teknologisk utvikling 
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e. Besluttede strukturelle endringer på nasjonalt-, regionalt- og foretaksnivå, eks 

nasjonal sykehusplan 

 

3. Oppdatere økonomiske kalkyler og bærekraft 

4. Presisere gevinstoversikt 

5. Definere mandat for forprosjektfase 

 

KSK rapporten presiserer også behov for oppdatert miljøstrategi for Nye UNN Narvik. Dette 

er ivaretatt med at sykehuset i konseptfasen er forutsatt prosjektert og bygd som passivhus, 

det vil si lavenergihus som har sterkere krav til energi enn gjeldende tekniske forskrift. Etter 

utarbeiding av konseptfasen er også foretaket sertifisert som miljøsykehus. Dette medfører at 

foretaket har nedfelt egne miljømål som inkluderer krav til nybygg. Disse målene forutsettes 

fulgt i planlegging- og byggeprosessen. 
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Gjennomføring 

Dette addendumet til konseptfasen svarer ut de aktivitetene som KSK rapporten peker på. 

Deler av arbeidet er helt fullført, mens andre deler naturlig er følgearbeider som vil følge 

prosjektet til det er fullført. De siste arbeidene er startet opp og vil konkluderes før 

forprosjektet starter. Dette gjelder spesielt evalueringen av skisseprosjektet sett opp mot 

endrede forutsetninger, revidert dimensjoneringsgrunnlag og medisinsk utvikling. Arbeidet 

med dette fullføres i løpet av mars måned og vil bli bearbeidet i løpet av april og mai. Dette 

gir dermed rikelig tid til revidering av skisseprosjektet før planlagt oppstart av forprosjektet 

høsten 2108. 

 

Flere av punktene KSK rapporten henviser til er valgt beskrevet direkte inn i forprosjektets 

styringsdokument, dette gjelder spesielt målhierarki, gevinstrealisering og mandat for 

forprosjektet. Dette sikrer direkte oppfølgning av punktene i prosjektets neste fase. 

 

Arbeidene er gjennomført av Sykehusbygg HF (oppdatert framskrivning og 

dimensjoneringsgrunnlag), pasientforløpskoordinatorer ved UNN (pasientforløpskartlegging) 

organisasjonsutvikling bygg ved UNN (oppdatert gevinstrealisering, målhierarki), Arkitema 

arkitekter (analyse av endringsbehov) og prosjektorganisasjon ved UNN (sammenstilling og 

utarbeiding av styringsdokument). 
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Resultater 

 

 

1.  

a. Målhierarki er oppdatert i henhold til gjeldende strategier i UNN der målene er 

tydelig og operasjonelle og er satt inn i sammenheng med foretakets 

overordnede målsetninger definert i utviklingsplan. Nytt målhierarki er tatt 

med i revidert styringsdokument for forprosjektfasen, vedlegg 1. 

 

b. Sykehusbygg HF utarbeider ny framskrivningsrapport av aktivitet for 

virksomheten i Narvik på basis av dokumentert virksomhet i 2016. Materialet 

fremskrives i henhold til Sykehusbyggs metoder frem til 2040 og legges frem 

som egen rapport medio mars 2018. Resultatet vil bli sammenliknet med 

grunnlaget for konseptrapporten og gir grunnlag for justering av 

dimensjonering av bygget. Rapporten vil gjøres tilgjengelig og kan ettersendes 

ved behov. 

 

2.  

a. Kvalitets- og utviklingssenteret ved UNN har i samarbeid med fagmiljøene 

gjennomført kartlegging av alle pasientforløp i somatikk, rus og psykiatri ved 

UNN Narvik. I tillegg er det etablert brukerpanel som deltar i 

kartleggingsarbeidet og det gjennomføres en workshop med bred deltagelse for 

å analysere nærhetsbehov i det nye sykehuset med deltagelse fra Narvik 

kommune, Norges arktiske universitet, pasienter, pårørende, ansatte og ledere 

ved UNN. Formålet med denne workshopen er å gi arkitekt og prosjektledelse 

innspill i forhold til å vurdere endringsbehov i vedtatt skisseprosjekt. Det er 

også utarbeidet en samarbeidsmodell med Narvik kommune og nedsatt 

tverrfaglig gruppe for å vurdere samarbeidsflatene mellom primær og 

spesialisthelsetjenestetilbudet.  
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Sammenstilling av dette arbeidet forventes ferdigstilt medio mars 2018. 

 

b. Alle organisatoriske endringer som er vedtatt i foretaket, region eller på 

nasjonalt nivå er kartlagt og grovvurdert uten at det fremkommer behov for 

økte arealer. Det er imidlertid pekt på endringer fra døgn til dag som vil kunne 

gi forskyvninger i arealbruk og mulig rokeringer av innbyrdes plassering av 

funksjoner innenfor det godkjente skisseprosjektet. Denne grovvurderingen er 

behandlet i styringsgruppen for prosjektet i sak 16/2017. Pågående nasjonale 

arbeider med spesialistutdanning for legespesialiteter, spesielt innenfor 

kirurgiske fag, vil kunne påvirke det faglige innholdet i Nye UNN Narvik. 

Dette er ikke ferdigstilt, men vil bli vektlagt og vurdert når det er endelig 

vedtatt. 

 

c. Arealrammen i prosjektet er sammenliknet med pasientgrunnlag for tilsvarende 

nybygg i Finnmark. Justert for rusbehandling og døgntilbud innenfor psykiatri 

er arealramme per innbygger sammenliknbar og kun marginalt over siste 

gjennomførte prosjekt i regionen. Det er ikke uventet at prosjektet har en 

margin på areal, dette står i sammenheng til vedtatt prosjektstrategi der Nye 

UNN Narvik skal fungere som bufferkapasitet for lokalsykehusfunksjon i 

opptaksområdet for UNN. Arealrammen vil også være gjenstand for 

justeringer i revisjon av skisseprosjektet som forventes å skje i andre kvartal.  

 

3.  

a. I KSK rapporten er det utarbeidet en ny kostnadskalkyle som ivaretar 

prisstigning, tomtekjøp og nytt estimat for vei og tunnel kostnad. Dette 

konkluderer med en kostnadsøkning fra 2010 på 647 mill kr, og innebærer en 

S-kurve der P50 kostnaden ender på 2270 mill kroner og P85 på 2680 mill 

kroner inkludert prisstigning frem til ferdigstilling i 2022. Holte consulting har 

lagt inn en stor reserve på 410 mill kroner mellom P50 og P85. Dette avspeiler 

i deres modell den grad av usikkerhet som ligger ved et 7 år gammelt konsept. 

Det vil være rimelig å anta at denne margin vil kunne reduseres betydelig 

gjennom pågående arbeider frem til oppstart av forprosjekt, samt gjennom 

selve forprosjektfasen. En normal avsetning på omkring 13 % vil til 

sammenlikning utgjøre 295 mill kroner. 

Foretaket har oppdatert bærekraft- og finansieringsanalyse for denne kalkylen. 

Oppdatert bærekraftanalyse viser at nytt sykehus i Narvik medfører høyere 

kostnader enn tidligere beregnet. Bærekraften baserer seg på P85 med en total 

kostnadsramme på 2680 mill kr.  

a. Finanskostnadene, både økte rentekostnader og reduserte renteinntekter av 

egen likviditet, utgjør 56 mill kr. Avskrivningskostnadene øker med 102 mill 

kr årlig. Samlet sett betyr dette en netto effekt på økte årlige kostnader på 131 

mill kr med innslag i 2023. Omstillingsutfordringen vil bli innarbeidet og 

ivaretatt i foretakets regulære økonomiarbeid. Ny bærekraftsanalyse vil inngå 

som del av forprosjektarbeidet. 

 

Foreløpige beregninger viser at med 70 % lånefinansiering har UNN likviditet 

til å bære investeringen. 
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b. Det har vært gjennomført oppdatering av kalkylen av Bygganalyse AS på basis 

av NS3450, bygningstabell. Denne kalkylen avdekket behov for mindre 

justeringer på bakgrunn av endringer i standarden fra 2010. Oppdatert kalkyle 

ender opp på tilnærmet identisk tall som Holte consulting med P50 prisnivå på 
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2250 mill kr. 

 

4. Det er laget en foreløpig gevinstrealiseringsplan på et overordnet nivå, som består av 

fire faser (se vedlegg 1). Formålet med gevinstrealiseringsplanen er å gi 

linjeorganisasjonen et best mulig utgangspunkt for å realisere gevinster ved 

ibruktakingen av Nye UNN Narvik. Første fase identifiserer aktuelle gevinstområder 

som er beskrevet i vedlegg 1. De øvrige tre fasene er gjennomgående i hele 

prosjektgjennomføringstiden og avsluttes etter innflytting i det nye sykehuset. Mal for 

arbeidet med eksempel på metode er presentert i vedlegg 2. 

 

5. Mandat for forprosjektfasen er i prosjektet definert som styringsdokument for 

forprosjektfasen. Dette er utarbeidet av prosjektet og forankres i prosjektets 

styringsgruppe. Vedlegg 1. 
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Vurdering 

Det har vært gjennomført en rekke aktiviteter for å svare ut de spørsmål som KSK rapporten 

har reist. Dette legges frem i form av et addendum som delvis referer til et oppdatert 

styringsdokument for forprosjektet. Denne metoden for å svare ut spørsmålene sikrer at de 

punktene som krever oppfølgning i forprosjektet tas med i styrende dokument i prosjektet. 

Arbeidet med addendumet viser også at foretaket har den nødvendige bærekraft og likviditet 

til å gjennomføre byggeprosjektet etter at den økonomiske rammen er justert for prisstigning 

frem til 2022 og for økte kostnader ved vei og tunnel. Det er fortsatt uavklart hvilket omfang 

skisseprosjektet må revideres for å fange opp endrede forutsetninger. Det er viktig at dette kan 

gjennomføres innenfor den totale arealrammen og prosjektets økonomiske ramme og før 

oppstart av forprosjekt. 
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1 Formålet med styringsdokumentet 

Styringsdokumentet skal gi oversikt over de sentrale forhold i prosjektet på en måte som virker 

retningsgivende og avklarende for alle aktører i Forprosjekt Nye UNN Narvik. Formålet med 

forprosjektfasen er å bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at endelig beslutning om 

iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag 

 

I forprosjektet vektlegges de forhold som er relevant for denne fasen, samt forberedelse til neste 

fase - detaljprosjektfasen. For de neste faser utarbeides nytt – eller revidert – styringsdokument 

som avklarer de overordnede styringsspørsmål for kommende faser. 

 

Styringsdokumentet fastlegger mål og rammer for prosjektarbeidet og skal være retningsgivende 

for det videre arbeid fram til oppstart detaljprosjekt. Styringsdokumentet er således denne 

prosjektfasens prosjektmandat, og dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i 

Finansdepartementets veileder for styringsdokument i statlige investeringer. 

 

Dokumentet definerer også bemanning og organisering av prosjektet samt planer for aktiviteter og 

milepæler på et overordnet nivå. Dokumentet er referanse for alle av prosjektets aktører; 

beslutningstakere, involverte i UNN HF, innleide rådgivere og andre eksterne aktører. 

 

Når det foreligger nye forutsetninger som påvirker prosjektets innhold, gjennomføring og 

kostnadsramme vil styringsdokumentet bli revidert. Styringsdokumentet sammen med 

prosjektplaner for delaktiviteter gir grunnlag for måling og rapportering av eventuelle avvik.  

 

Dokumentet skal godkjennes av prosjektets styringsgruppe og vil foreligge i endelig versjon når 

det er godkjent. 

2 Overordnet definisjon av prosjektet 

Prosjektet benevnes til daglig Forprosjekt Nye UNN Narvik. Det er dog slik at flere institusjoner 

enn UNN HF har interesse i og vil være involvert i prosjektarbeidet, særlig Universitetet i Tromsø 

(UIT) og Sykehusapotek Nord men også øvrige helseforetak i regionen. 

Prosjekteier og etter hvert byggherre er UNN HF representert ved administrerende direktør. 

 

Prosjektet omfatter planlegging og bygging av et nytt sykehus for UNN HF på Furumoen i Narvik 

og inkluderer nødvendig utstyr i den forbindelse. Prosjektet omfatter følgende hoveddeler: 

 

 Arealer og utstyr for diagnose og behandling slik det fremgår av konseptrapport vedtatt i 

2011 og med de endringer og tilpasninger som følger av endrede forutsetninger. Herunder 

demografi, klinisk/teknisk utvikling og endrede offentlige bestemmelser og føringer.   

 Nødvendige endringer som fremkommer gjennom arbeidet med addendum til 

konseptrapport forutsettes innarbeidet før oppstart av-, eller gjennom forprosjektet. 

 

Et eget organisasjonsprosjekt vil pågå i parallell med byggeprosjektet, overordnet koordinert av 

driftsleder UNN Narvik, ledet av egen prosjektleder med prosjektstøtte fra OU-bygg i 

stabssenteret. OU-prosjektet blir en leveranse sammen med leveransen fra byggeprosjektet som er 

nødvendig å samordne og koordinere for å oppnå ønsket effekt.  
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3 Overordnede mål og rammer 

3.1 Prosjektets omfang i tall 

Prosjektet har følgende omfang: 

 

 Kostnadsrammen for prosjektet ble i styresak 35/2011 (HN RHF) fastsatt til 1 690 mill kroner 

inkludert byggelånsrenter og med et kostnadsnivå pr. 1. april 2010, inkludert utstyr. 

Kostnadsrammen baseres på 85% sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, og den 

skal ferdig utredes i forprosjektet.  

 Arealramme ca 27 700m2 nybygg (HN-RHF styresak 35/2011 og styresak 48-2011) 

 

3.2 Styrende dokumenter 

Følgende sentrale utredninger, rapporter og vedtak gir rammer og forutsetninger for arbeidet: 

 

 Dette styringsdokumentet 

 Vedtak i styret ved Helse Nord RHF sak 35-2011, datert 20.06.2011 

 Vedtak i styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF sak 48/2011, datert 24.03.2011,  

 Konseptfaserapport UNN Narvik, datert 20.10.2010.  

 Kvalitetssikring av konseptfasen (KSK), oktober 2017. 

 

3.3 Bakgrunn for prosjektet 

Bakgrunnen for forprosjektet er redegjort for i konseptrapporten. 

 

Eksisterende sykehus er av svært varierende bygningsmessig standard. Behandlingstilbudene er 

spredt på flere lokasjoner og det er små muligheter for å tilpasse eksisterende bygninger til en 

moderne driftsform og gode pasientforløp. Det er videre et uttalt ønske å få samlet all 

virksomheten på et sted og knytte denne tettere på den kommunale helsetjenesten. 

 

  

3.4 Prosjektets hensikt og hovedmål 

3.5 Prosjektmål 
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3.6 Samfunnsmål 

Nye UNN Narvik skal sørge for en lik tilgang til likeverdige spesialisthelsetjenester for 

befolkningen i: 

- sitt lokalsykehusområde. 

- regionen ved å styrke UNN HF sine universitets- og regionsfunksjoner. 

3.7 Effektmål 

Disse fire målene svarer til UNN sine fire overordnede målsettinger. 

1. Nye UNN Narvik skal gi den beste utredning, behandling og pleie innen sykehuset til 

enhver tid definerte funksjonsområder slik at pasienter og pårørende er trygge og godt 

ivaretatt. 

2. Nye UNN Narvik skal understøtte UNN som det norske universitetssykehuset for 

nordområdene. 

3. Nye UNN Narvik skal ha kompetente medarbeidere som trives. 

4. Nye UNN Narvik skal i samarbeid med universitetene, høyskolene og de videregående 

skolene utdanne motiverte og kompetente helsearbeidere. 

3.8 Resultatmål 

1. Pasientene i nye UNN Narvik skal oppleve helhetlige og gode pasientforløp. 

2. Innen innflyttingen skal det være utarbeidet gode hygienerutiner og smitteverntiltak. 

3. Nye UNN Narvik skal stimulere til økt pasientmedvirkning og pasientaktivitet. 

4. Utstyr og arbeidsprosesser skal være standardisert for optimalisering av 

pasientsikkerheten. 

5. Innen innflyttingen skal det være utviklet nødvendig tverrfaglig samarbeidskompetanse og 

prosedyrer for pasienter som er avhengig av sammensatte tjenester fra somatikk og 

psykisk helsevern/ spesialisert rusbehandling. 

6. Innen innflyttingen skal det være utviklet nødvendig tverrfaglig samarbeidskompetanse og 

prosedyrer for pasienter som er avhengig av et sammensatt tilbud fra 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 

7. Undervisnings-, trening-, simulering- og forskningsfasilitetene skal være moderne og 

tilpasset behovene for sykehuset, kommune og utdannings- og forskningsinstitusjoner. 

3.9 Overordnede krav 

Overordnede krav til prosjektet (prioritert rekkefølge): 

1. Tjenestetilbudet innen somatikk, psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling skal 

fysisk samlokaliseres. Herunder en felles hovedinngang for alle pasientkategorier. 

2. Pasientrommene skal være ensengsrom.  

3. Nye UNN Narvik skal legge til rette for en dreiningen i pasientforløpene fra døgn til dag 

og poliklinikk. 

4. Nye UNN Narvik sin funksjon skal sees i sammenheng med UNN HF sine øvrige 

funksjoner samt primærhelsetjenesten sine funksjoner i lokalsykehusområdet. 

5. Pasient- og brukermedvirkning skal være et viktig fundament for kontinuerlig å forbedre 

kvaliteten på eksisterende tjenester samt utvikle nye tjenester i Nye UNN Narvik. 

6. Smittevern, Bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten og tillitsvalgte skal ha en reell 

medvirkning i planlegging, gjennomføring og ibruktakingen av Nye UNN Narvik. 

7. Ivareta overordnede nasjonale og regionale føringer for organisering og drift av 

lokalsykehus. 
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8. IKT og e-helseløsninger benyttes til å effektivisere og modernisere både den daglige 

kliniske driften, støttefunksjoner samt til fasilitering av undervisning.  

9. Bygget skal være tilstrekkelig fleksibelt til at endringer i funksjonsdelingen mellom UNN 

sin ulike lokasjoner kan ivaretas. 

10. Løsningene skal ivareta moderne krav til miljøvennlig byggeprosess og drift. / Nye UNN 

Narvik skal i byggefasen og i driften av det ferdig sykehusbygget være miljøvennlig og 

bærekraftig. 

11. Nye UNN Narvik skal ha et forsvarlig fysisk, kjemisk, biologisk, psykososialt og 

organisatorisk arbeidsmiljø. 

 

Hvis det oppstår konflikt mellom de ulike delmål underveis i prosjektet settes følgende 

prioriteringsrekkefølge på delmålene kost, tid og kvalitet: 

 

1. Kostnad 

2. Kvalitet 

3. Tid 

3.10 Suksesskriterier 

Når forprosjektrapporten er ferdig skal situasjonen være som følger: 

 

 Rapporten gir grunnlag for beslutning om å gå videre med detaljprosjektering. 

 Entrepriseform skal være valgt. 

 Det er fastlagt hensiktsmessige rammer for det videre arbeid, herunder finansiering av 

arbeidet videre. 

 Prosjektet er gjennomført innenfor fastsatt kostnadsramme og er ferdigstilt i henhold til 

tidsplan. 

 Ansattmedvirkning tilgodeses med nok tid og gjennomføres til riktig tid. 

 Nye UNN Narvik er planlagt i samsvar med organisasjonsutviklingprosess for enheten, slik 

at bygget bidrar til måloppnåelse med hensyn til kvalitetsforbedring og effektivisering av 

driften.  

3.11 Kritiske suksessfaktorer 

Kritiske suksessfaktorer som virker inn på måloppnåelsen i prosjektet i denne fasen er: 

 

 Rammebetingelsene for forprosjektfasen er avklart og entydige, herunder interne 

funksjoner, koordinering mot eksterne samarbeidsparter. 

 God planleggings- og beslutningsprosess 

 Tydelig organisering med rett kompetanse, klare ansvarsroller og tydelige mandater 

 Åpen og transparent planprosess; entydig og tilgjengelig informasjon til alle aktører på ulike 

nivåer i prosjektet 

 God prosjektstyring (ressurser, kostnader, tid) 

 Avsette tilstrekkelig tid og ressurser til nøkkelpersoner for å arbeide med prosjektet 

 Solid forankring av prosjektet i organisasjonen 

 Avklart interessentbilde, oppfølging av kritiske aktører og miljøer 

 Godt samarbeid med Helse Nord RHF, særlig om en effektiv planleggings- og 

beslutningsprosess 

 Det utvises lojalitet til rammene og de beslutninger som er tatt og tas i prosjektet 

 Et gjennomarbeidet og godt forankret skisseprosjekt og konseptrapport 

 Prosjektorganisasjonen er effektiv og beslutningsdyktig 
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 «Omkamper» og endringer unngås 

 Klare og rettidige beslutninger 

 Åpenhet omkring fremdrift og prioriteringer 

 Brukermedvirkning på rett nivå i forhold til oppgaven og kompetansebehovet 

 Kommunikasjonsplan følges 

 Positive holdninger til prosjektet fra media og alle relevante interessenter  

 Samordning av delaktiviteter, oppfølging og avklaring av grensesnittproblemer 

3.12 Gevinstrealisering 

 

Formålet med gevinstrealiseringsplanen er å gi linjeorganisasjonen et best mulig utgangspunkt for 

å realisere gevinster med ibruktakingen av Nye UNN Narvik.  

 

En gevinst defineres som en effekt som blir sett på som positiv av minst en interessent. 

 

Gevinstrealiseringsplanen skal være en operativ handlingsplan. Den skal motvirke 

ansvarspulverisering, forplikte og motivere linjeorganisasjonen i arbeidet med realiseringen av 

gevinster.  

 

Følgende sentrale forhold må derfor være avklart: 

- Ansvar og eierskap knyttet til gevinstrealisering.  

- Forholdet mellom linje- og prosjektorganisasjon. 

- Oversikt og konkretisering av mål / gevinster. 

- Oppfølging av mål / gevinster. 

Gevinstrealiseringen skal skje gjennom fire faser: 

 

Aktuelle gevinstområder: 

1. Mer helhetlige og gode pasientforløp. 

2. Bedre hygiene og smittevern 

3. Økt pasientmedvirkning og pasientaktivitet 

4. Optimalisert pasientsikkerhet 

5. Bedre samhandling mellom somatikk, psykisk helse og spesialisert rusbehandling 

6. Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 

(pasientsentrert helseteam, felles kjøkken,) 

7. Mer kompetent og engasjert personell 

 

4 Prosjektinnhold og metode 

4.1 Innramming av forprosjektet 

Kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) påpeker noen konkrete forbedringspunkter i 

konseptrapporten og påviser noe usikkerhet omkring endringer i premisser som har oppstått i 

perioden fra 2011 til 2018. For å sikre at forprosjektet igangsettes med bakgrunn i et tidsmessig 
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oppdatert skisseprosjekt/konsept og med minimalisert økonomisk usikkerhet skal følgende 

aktiviteter gjennomføres: 

 Oppdatere styrende dokument (dette), spesielt med hensyn til målhierarki og 

dimensjoneringsgrunnlag 

 Analysere om konsekvenser av endrede forutsetninger kan ivaretas innenfor rammene av 

eksisterende skisseprosjekt, inkludert endringer i samhandling med kommunehelsetjenesten. 

 Oppdatere økonomiske kalkyler og bærekraft. 

 Presisere gevinstoversikt. 

 Definere mandat for forprosjektfase.  

 

4.2 Hovedaktiviteter forprosjektfasen 

I forprosjektfasen er følgende aktiviteter sentrale: 

 Organisasjonsutvikling 

 Romfunksjonsprogrammering (RFP) 

 Identifisere og planlegge gevinstrealisering 

 Nærhetsanalyser 

 Tegninger på romnivå med lokalisering  

 Brutto (BUP) og netto utstyrsprogram (NUP)  

 Detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger  

 Detaljering av prosjektkostnader og driftskostnader for bygget (årskostnader)  

 Kostnadsramme og finansieringsplaner  

 Usikkerhetsanalyse  

 Valg av entreprisemodell, gjennomføringsmodell 

 Plan for gjennomføring frem til ferdigstilling, overlevering og idriftsetting 

 

4.3 Innholdet i forprosjektrapporten 

Forprosjektet skal gjennomføres i henhold til «Veileder for tidligfaseplanlegging i 

sykehusprosjekter» og skal sammenfattes i en forprosjektrapport som beskriver de premissene 

gjennomføringsfasen skal bygge på. Forprosjektet skal dessuten vise en kostnadskalkyle med 

tilhørende usikkerhetsanalyser for prosjektet.  

Forprosjektrapporten skal minst ha følgende vedlegg: 

 

 Romfunksjonsprogram  

 Brutto- og netto utstyrsprogram 

 Beskrivelser og modellering på romnivå 

 Detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger 

 Fremdriftsplan for gjennomføring, overlevering og idriftsetting av sykehuset  

 Mandat for neste fase 
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5 Prosjektorganisering 

5.1 Organisasjonskart 

Den overordnede organisering av prosjektet sett i sammenheng med UNN HFs øvrige 

byggeprosjekter er vist i organisasjonskartet under. 

 

 

 
 

 

 
 

Det er utbyggingssjef og prosjektleders ansvar å etablere prosjektorganisasjonen.  

Prosjektorganisasjonen omfatter de enheter som er beskrevet nedenfor og vist i 

organisasjonskartet. I henhold til oppdragsdokumentet skal helseforetakene benytte Sykehusbygg 

HF ved prosjekter over 500 millioner kroner. Dette innebærer at det må etableres en form for SLA 

avtale med Sykehusbygg som definerer oppdraget og mandatet deres. Organisasjonskart og 

kapitlet om prosjektorganisering vil deretter revideres i henhold til avtalen og legges frem for 

styringsgruppen på ny. 

5.2 Byggherre 

UNN HF ved administrerende direktør er byggherre og er prosjektets øverste besluttende organ. 

Administrerende direktør har ansvar for prosjektets faglige, økonomiske og administrative 

framdrift og rapporterer til styret for UNN HF og Helse Nord RHF. 

5.3 Styringsgruppen  

Styringsgruppen er byggherrens rådgivende gruppe for prosjektet og gir administrerende direktør 

råd innenfor fastsatte retningslinjer og rammer, tilgjengelige ressurser og midler. Styringsgruppen 
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er ansvarlig for å påse at prosjektet gjennomføres i tråd med samfunnsinteresser, brukerkrav og 

foretakets strategiske planverk.  

 

Styringsgruppen skal bidra til at prosjektet får administrativ avklaring og forankring av prosjektet 

på riktig administrativt nivå i helseforetaket og i det regionale helseforetaket.   

 

Styringsgruppens medlemmer er oppnevnt av administrerende direktør. 

 

Andre helseforetak i Helse Nord regionen er representert med et medlem i styringsgruppen. 

Brukerutvalget er representert med ett medlem i styringsgruppen. Tillitsvalgte og verneombud er 

representerte både i medvirkningsgrupper og styringsgruppen. 

 

Styringsgruppen har regelmessige møter ca 5-6 ganger pr.år (eller ved behov) gjennom hele 

prosjektperioden.  

5.4 Prosjektansvarlig 

Utbyggingssjef er prosjektansvarlig, og er byggherrens representant. Vedkommende har ansvar på 

vegne av UNN HF for at forprosjektet blir gjennomført i henhold til avtalte planer og at 

prosjektorganisasjonen har tilstrekkelig bemanning og kompetanse.  

Prosjektansvarlig er ansvarlig for en forsvarlig og sporbar kommunikasjon mellom byggherre og 

prosjektorganisasjon. 

Prosjektansvarlig deltar og legger frem saker i møtene i styringsgruppen, gjerne ved hjelp av 

prosjektleder og øvrige fra prosjektorganisasjonen. Prosjektansvarlig er sekretariat for 

styringsgruppen. 

Prosjektansvarlig rapporterer til administrerende direktør. 

5.5 Prosjektleder bygg 

Prosjektleder har det operative ansvaret for å organisere, styre og lede prosjektarbeidet. 

Prosjektleder skal sørge for nødvendig og riktig beslutningsunderlag for investeringsprosjektets 

behandling. Ansvarlig for samordning medvirkerorganisasjonen, byggherren og 

prosjekteringsorganisasjonen som ledes av prosjekteringsleder. 

Ansvar for SHA-arbeidet i hh.t.byggherreforskriften. Prosjektleder bygg skal sikre at OU-

prosjektet og byggeprosjektet samordnes og ivaretar felles interesser.  

Prosjektleder rapporterer til utbyggingssjef. 

 

5.6 Prosjektleder OU-prosjekt 

Prosjektleder har det operative ansvaret for å organisere, styre og lede prosjektarbeidet for 

organisasjonsprosjektet som foregår i linjeorganisasjonen, samt koordinere med 

primærhelsetjenesten i regionen. Prosjektleder OU skal sikre at OU-prosjektet og byggeprosjektet 

samordnes og ivaretar felles interesser.  

Prosjektleder OU rapporterer til driftsleder UNN Narvik, og rollen ivaretas av en av rådgiverne 

for OU bygg. 

5.7 OU-bygg prosjektleder UNN Narvik 

Prosjektleder skal sikre at det gjennomføres nødvendige organisasjonsutviklingsprosesser i alle 

faser av byggeprosessen ved  UNN Narvik. 

Det innebærer: 

  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07JUN2018 - saksdokumenter

side 39



 
 

 

 

Styringsdokument Forprosjekt Nye UNN Narvik 11 

Prosjektleder skal, sammen med DES utbyggingsorganisasjon, driftsleder Narvik, se til at det 

defineres mål for organisasjonsutviklingen. Herunder skal videreutvikling av pasientforløp og 

design av nye arbeidsprosesser inngå. Målene skal minimum knyttes til områdene: 

 Pasienter/pasientforløp 

 Kvalitet 

 Ansatte 

 Arbeidsmiljø 

  

Arbeidet skal skje i nært samarbeid med de berørte klinikkene og driftsleder UNN Narvik. 

Klinikkene eier målene. 

• Prosjektleder skal bidra med kompetanse inn i prosessene, og være drivkraft for at det 

utarbeides tiltaksplaner (på overordnet nivå) for å nå målene. Dette innebærer også å sørge 

for at den nødvendige kompetansen stilles til rådighet for klinikkene og driftsleder 

(pasientforløp, kommunikasjon, omstilling, ressursstyring, IKT med mer), og at gevinster 

av tiltaket og forutsetningene som må legges til grunn for at gevinstene skal bli realisert 

identifiseres (utarbeide gevinstrealiseringsplan) 

  

Bidra til å få frem nye organisatoriske løsninger og involvere aktuelle aktører i dette. 

  

Bidra til at driften legges om, og videreføres i endret form i henhold til målene. 

  

Sikre at det gjennomføres prosessevalueringer og vurdere om målene for organisasjonsutviklingen 

er nådd. 

 

5.8 Medvirkningsprosess 

Medvirkningsprosess involverer ansatte ved UNN HF og brukergrupper. Medvirkning 

gjennomføres i medvirkergrupper der deltagere foreslås av ansvarlig leder og besluttes i 

direktørens ledergruppe. Det skal oppnevnes en leder for hver medvirkergruppe. I forprosjektet vil 

det i hovedsak være en gruppe som bistår i utformingen av prosjektet, men mindre grupper og ad-

hoc arbeidsmøter kan bidra ved behov for detaljering eller særskilt rådgivning. Målet for arbeidet 

er å bidra til utforming av driftseffektive lokaler som ivaretar hensyn til arbeidsmiljø, 

arealeffektivitet, generalitet, fleksibilitet og sambruk.  

Det anbefales at Helse Nord RHF, ved kvalitets- og forskningsdirektør, deltar i medvirkergruppen 

for å ivareta koordinering mot forskningsmiljøene på UIT, involverte helseforetak og Helse Nord 

RHF.  

Det overordnede mandatet for medvirkergruppene i forbindelse med programmering er: 

 

 Medvirkning og rådgivning ved programmering i ulike stadier, derunder ved utarbeiding av 

romfunksjonsprogram. 

 Medvirkning og rådgivning ved utstyrsplanlegging. 

 Ansvar for forankring av valg ved løpende informasjon til og fra ledelsen ved de berørte 

klinikker og avdelinger om alle forhold av betydning for klinikk/avdeling, derunder 

distribusjon av aktuelle dokumenter til enhetenes ledelse. 

 Løpende dialog mellom deltagere i medvirkningsgruppene og ansatte, tillitsvalgte og 

verneombud i de klinikkene de representerer. 

 Behandling av saker som blir forelagt medvirkergruppene til uttalelse fra prosjektet. 

 For medvirkergruppen oppnevnes en gruppeleder. Gruppelederens oppgave er å lede 

gruppenes arbeid og å være bindeledd med prosjektledelsen mellom møtene. Gruppeleder 

vil også delta i medvirkergruppen for tverrgående spørsmål.  
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5.9 Klinisk rådgiver 

Klinisk rådgiver vil ha praktiske oppgaver knyttet til prosjektet. Dette kan omfatte bistand ved 

etablering av ressursgrupper, organisering av møter, dokumentflyt, informasjon til 

sykehusorganisasjonen, oa.  

 

Klinisk rådgiver har ansvar for: 

 Å koordinere og administrere spørsmålsstillinger og synspunkt slik at disse kan 

fremlegges og behandles mest mulig effektivt i UNN HF, i prosjektorganisasjonen og de 

som må til avklaring hos prosjektleder 

 Delta i arbeidsgruppemøter. 

 Bistå i distribusjon av informasjon til ansatte og andre interessenter. 

 Koordinere mellom byggprosjektet og OU-prosjektet. 

 

 

Klinisk rådgiver rapporterer til prosjektleder i spørsmål og aktiviteter som ligger innenfor 

prosjektleders ansvarsområde. For øvrig rapporterer medvirkerkoordinator til utbyggingssjef. 

5.10 Teknisk rådgiver 

Teknisk rådgiver vil ha praktiske oppgaver knyttet til prosjektet. Dette kan omfatte bistand ved 

etablering og koordinering av tekniske ressursgrupper, utarbeidelse av tekniske dokumenter, 

koordinering med tekniske rådgiver, oa.  

 

Teknisk rådgiver har ansvar for: 

 Å koordinere og administrere spørsmålsstillinger og synspunkt av teknisk/driftsteknisk art 

slik at disse kan fremlegges og behandles mest mulig effektivt i UNN HF, i prosjekt-

organisasjonen og de som må til avklaring hos prosjektleder. 

 Delta i arbeidsgruppemøter. 

 Bistå i distribusjon av informasjon til ansatte og andre interessenter. 

 

Teknisk rådgiver rapporterer til prosjektleder i spørsmål og aktiviteter som ligger innenfor 

prosjektleders ansvarsområde. For øvrig rapporterer medvirkningskoordinator utbyggingssjef. 

 

5.11 Samhandling med andre helseforetak 

5.11.1 Helse Nord IKT HF  

Helse Nord IKT HF (HN-IKT) vil bli invitert i prosjektet til å utarbeide overordnet ikt 

program samt bidra på prosjekteringsmøter for teknisk infrastruktur. 

5.11.2 Sykehusbygg HF 

I forprosjektet av Nye UNN Narvik har UNN inngått rådgiveravtale med Sykehusbygg. De 

vil bidra med spesialkompetanse, prosjekteringsledelse og andre funksjoner ved behov. 

5.11.3 Sykehusinnkjøp HF 

Det er ikke inngått formell avtale om bruk av Sykehusinnkjøp i forprosjektfasen. 

Samhandling med Sykehusinnkjøp vil være mer aktuelt i gjennomføringsfase der det er 

betydelig med innkjøp av varer og tjenester.  
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5.11.4 Sykehusapoteket Nord HF 

Sykehusapoteket Nord HF er en premissleverandør i forhold til legemiddeldistribusjon i 

Nye UNN Narvik. Det må i løpet av forprosjektet gjøres strategiske avklaringer om 

hvilken rolle Sykehusapoteket skal ha i forhold til intern drift og publikumstilbud. 

5.12 Prosjekteringsgruppen 

Prosjekteringsgruppen (arkitekt og rådgivende ingeniører) skal etter anbudskonkurranse og 

kontrakt med UNN HF levere tjenester som er nødvendig for at riktig beslutningsunderlag skal 

foreligge til riktig tid. 

 

5.13 Oppsummering ressurser 

Følgende interne ressurser vil bli brukt i prosjektet: 

 

 Prosjektleder  

 Klinisk rådgiver  

 Teknisk rådgiver 

 OU-rådgiver 

 Pasientforløpskoordinatorer 

 Kommunikasjonsrådgiver 

 Prosjektsekretær Marita Sørensen 

 UNN-ansatte i arbeidsgruppene 

 

Følgende eksterne ressurser vil bli brukt i prosjektet: 

 

 Sykehusbygg HF 

 Sykehusinnkjøp HF 

 Helse Nord IKT HF 

 Rådgivende ingeniører 

 Arkitekter 

 Tekniske rådgivere 

 Medvirkere fra UiT 

 Tredjeparts fasilitator og støtte ved gjennomføring av KSK og usikkerhetsanalyse 

 Eventuelt andre støttefunksjoner 

6 Prosjektstyring 

6.1 Tidsplan 

Overordnet tidsplan er grunnlaget for prosjektleders rapportering til utbyggingssjef, og for 

utbyggingssjefen sin rapportering til styringsgruppen. 

 

Sentrale milepæler i planen er følgende: 

 

 Intern kvalitetssikring av konsept  23.01.2017 - 01.06.2017 

 Kvalitetssikring konseptvalg   01.07.2017 - 01.10.2017 

 Prosjektering forprosjekt 01.09.2018 - 15.02.2019 

 Styrebehandling forprosjekt UNN HF  15.03.2019 

 Styrebehandling forprosjekt HN RHF  15.04.2019 

 Prosjektering detaljprosjekt/kontrahering entr. Fra 15.04.2019 
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 Styrebehandling detaljprosjekt/oppstart utførelse UNN HF  01.09.2019 

 Styrebehandling detaljprosjekt/oppstart utførelse HN RHF  01.10.2019 

 Utførelse Fra 01.10.2019 

 Igangsetting prøvedrift  01.10.2022 

6.2 Prosjektøkonomi 

Det etableres eget system for å følge opp timeforbruk i prosjektet. 

 

Prosjektarbeidets omfang er ikke entydig avklart. Videre budsjettering av ressursbehov 

(timeomfang) vil rapporteres i månedsrapportene. 

6.3 Rapportering 

Prosjektleder skal utarbeide en kortfattet månedsrapport med følgende hovedpunkter: 

 

 Fremdrift 

 Økonomi 

 Kvalitet 

 Særskilte fokus- og risikoområder 

 Hovedaktiviteter i perioden 

 Hovedaktiviteter i neste periode 

 

Månedsrapportene blir forelagt utbyggingssjef og vil presenteres for administrerende direktør i 

styringsgruppemøter fra og med forprosjektfasen. 

6.4 Tertialrapporter 

I henhold til konsernbestemmelsene vil det utarbeides tertialrapport til Helse Nord RHF 

6.5 Kommunikasjon 

Det utarbeides egen kommunikasjonsplan som ivaretar intern og ekstern kommunikasjon. 

6.6 Dokumenthåndtering 

Prosjekthotell brukes som dokumenthåndteringssystem. Alle sentrale aktører i prosjektet skal 

bruke dette. All dokumentasjon skal lagres i denne løsningen. Det etableres en egen rutine for 

bruken av dette. 

UNN sine prosedyrer for arkivering og offentlig protokoll etterfølges. 

6.7 Fullmakter 

Myndighet til å disponere innenfor kostnadsrammen for forprosjektet skal være: 

 

 Prosjektleder setter opp forslag til budsjett for forprosjektfasen som legges fram for 

styringsgruppen for godkjenning. Budsjettet skal inneholde en reserve for kostnader som 

ikke kan defineres og kvantifiseres på forhånd. 

 

 Prosjektleder gis fullmakt til å bestille i samsvar med godkjent budsjett og i samsvar med 

inngåtte rammeavtaler, eventuelt. iht. Forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 Prosjektleder attesterer og utbyggingssjef anviser i samsvar med godkjent budsjett og 

foreliggende bestillinger. 
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Det skal ikke belastes kostnader i prosjektet uten at disse er bestilt og attestert av prosjektleder og 

anvist av utbyggingssjef. 

 

7  Organisasjonsutvikling 

 

Det nye sykehusbygget skal understøtte den ønskede utviklingsretningen som er beskrevet i UNN 

sin utviklingsplan. Til å oppnå dette skal det etableres et organisasjonsutviklingsprosjekt som får 

ansvaret for å forberede driftsorganisasjonen på å ta det nye bygget i bruk. 

 

For å lykkes med en omstilling av arbeidsprosesser og nye drifts- og organisasjonsformer i nytt 

bygg, vil det være nødvendig å planlegge og å gjennomføre gode endringsprosesser i et samspill 

mellom pasienter, andre brukere, ledelse, ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte. 

 

Følgende føringer vil være viktig for organisasjonsutviklingen: 

 Det skal utarbeides en plan for prosessen fram til 1 år etter bygget er tatt i bruk. 

 Prosessen må organiseres i linjestrukturen med klinikkledelsen som ansvarlig for 

måloppnåelsen. 

 Prosessene knyttet utviklingen av til Nye UNN Narvik må integreres med den daglige 

virksomhetsutvikling i klinikkene. 

 Evolusjonære endringsprosesser skal tilstrebes fremfor radikale endringsprosesser der 

dette er mulig og hensiktsmessig. 

 

OU-prosjektet ledes av driftsleder UNN Narvik som rapporterer til prosjektets styringsgruppe. 

Prosjektet er organisert sammen med byggeprosjektet etter følgende modell: 
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Vedlegg 3 Gevinsttabell Nye UNN Narvik 

 

Gevinst 
Resultatindik

ator 
Gevinsto

mråde 
Gevinsta
nsvarlig 

Tidspunkt 

Datafangst Tiltak/ 
kostnader 

ved å 
realisere 
gevinsten 

Frist/ 
ansvar 

Risikofaktor
er 

Evt. 
konsekvens 

Evt. risikoreduserende tiltak 
 

Datakilde Måling 
Rapport

ering 

<Beskrivel

se av 

forventet 

gevinst / 

mål / 

nytteeffekt 

for 

prosjekt> 

<Angi 

parameter for 

måling> 

<Hvor 

gevinsten 

oppstår> 

<Spesifise

r 

overordne

t ansvar 

for 

gevinstrea

lisering så 

langt som 

mulig> 

<Tidsangive

lse for når 

gevinsten 

oppstår> 

<Oppgi 

datakilde 

for måling> 

<Tidspu

nkt og 

ansvar 

for 

måling> 

<Tidspu

nkt og 

ansvar 

for 

rapport

ering/ 

innhenti

ng av 

rapport

er> 

<Identifiserte 

tiltak som må 

gjennomføre

s for å 

realisere 

gevinsten> 

 

<Angi frist 

for å 

iverksette 

det 

aktuelle 

tiltaket og 

ansvarlig 

for å 

gjennomfør

e> 

 

<Identifiserte 

risikofaktorer 

som kan 

hindre at 

gevinsten 

oppnås> 

 

<Konsekvens-

vurdering av 

aktuell risiko, 

som kan gi 

behov for 

risikoredusere

nde tiltak> 

 

<Angi ev. vurderte tiltak og ev. 

ansvarlig for tiltak> 

 

Eksempel 
 
Gevinst 1 
Mer 
helhetlige 
og gode 
pasientforl
øp. 

Redusert 
kostnad pr. 
pas. (KPP). 

Liggetid. 

Korridorpasien
ter 

Pasienttilfreds
het 

HF 

Klinikker 

Dir. Etter 
innflytting 

Driftsdata 

Pasienttilfr
edshets-
undersøkel
ser 

  Bygningsme
ssig 
tilrettelegging
. 

Organisatoris
ke tiltak. 

Bruk av IKT 
og e-
helseløsning
er 

Snarest Bygningsmas
se ikke 
tilstrekkelig 
tilpasset 

Organisering 
og 
arbeidsprose
sser er ikke 
tilfredsstillend
e. 

IKT-løsninger 
er ikke 
tilpasset 
pasientforløp
ene 

Mindre 
helhetlige og 
gode 
pasientforløp 

«Silo»-
problematikk 

 

IKT og e-
helseløsninge
r er ikke 
tilfredsstillend
e. 

Medvirkning fra ansatte og 
pasienter 

Involvere fagfolk og pasienter på 
et tidligst mulig tidspunkt 

Involvere fagfolk på et tidligst 
mulig tidspunkt. 
 
Se IKT-løsninger, organisering og 
bygningsmessige løsninger i et 
helhetlig perspektiv 
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Møtedato: 7. juni 2018   
Arkivnr.:     Saksbehandler/tlf.:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen   Bodø, 29.05.2018 

 

RBU-sak 53-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 

ressursgruppe, mandat for arbeidet 

 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – 
videreføring av idéfasen i styremøte 28. februar 2018. Styret fattet følgende vedtak i 
punkt 4: Styret ber om at mandat for den eksterne ressursgruppens arbeid legges frem for 
endelig godkjenning, tentativt i mai 2018.  
 
Prosjektplan og mandat (se vedlegg 2) ble behandlet av styret i Helgelandssykehuset HF i 
møte 22. mai 2018. Historikken i behandlingen av prosjektet Helgelandssykehuset 2025, 
og beslutning om prosjektinnramming før konseptfase, fremgår innledningsvis i 
dokumentet. Nedenfor omtales arbeidet med prosjektinnramming som prosjektet. 
 
Adm. direktør vil med denne saken orientere Regionalt brukerutvalg om mandat for 
ekstern ressursgruppe av prosjekt Helgelandssykehuset 2025. Mandatet ble behandlet i 
styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018, jf. styresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - 
ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet - oppfølging av styresak 18-2018.  
 
Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for ekstern ressursgruppe i prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 med de innspill som kom frem under behandling av saken. 
Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF utarbeider en konsekvensutredning før det 
tas beslutning om struktur og lokalisering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i 
helseforetaket. 

 
Prosjektinnramming – plan og mandat 
Plan for prosjektinnrammingen i Helgelandssykehuset 2025 er i tråd med vedtak gjort i 
Helgelandssykehuset HFs styresak 14/2018. En ekstern ressursgruppe skal foreslå 
alternativer for ny struktur og lokalisering for framtidens Helgelandssykehus.  
 
Sammenliknet med tidligere utsendte dokument i Helgelandssykehuset HF er det:  
 Foretatt mindre justeringer i mandat og målbeskrivelse.  
 Ikke forslått endringer i sammensetning av gruppen. Sak 14/2018 viser hvilke 

avveininger som er gjort rundt gruppens sammensetning.  
 Utarbeidet resultatmål for prosjektet og laget nærmere plan for fremdrift og 

medvirkning i arbeidet. 
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Nærmere om foreslått mandat 
Som prosjektinnramming til konseptfasen skal gruppen utarbeide en rapport med forslag 
om tre alternativer til ny sykehusstruktur på Helgeland, og gi en begrunnet anbefaling av 
det beste alternativet.  
 
De to forslagene utover 0-alternativet skal være innenfor alternativene gitt av 
Helse Nord RHF: 
2a: Stort akuttsykehus med inntil tre distriktsmedisinske senter (DMS) 
2b-1:  Stort akuttsykehus i kombinasjon med ett akuttsykehus og inntil to DMS 
 
Resultatmål for prosjektet er beskrevet slik: 
1. Gjennomføre en prosjektinnramming som skal gi beslutningsgrunnlag før konseptfasen. 

Prosessen skal være preget av åpenhet og involvering, og metodikken skal beskrives.  
2. Beskrive helsefaglige og samfunnsmessige konsekvenser, inkludert transport og 

tilgjengelighet, av ulike sykehusstrukturer og lokaliseringer.  
3. Beskrive betydningen av demografisk utvikling, ny teknologi, samhandlingsmønster, nye 

pasientroller, rekrutteringsutfordringer, nasjonale og regionale krav. 
4. Lage en rapport som er basis for beslutningsgrunnlag når styret skal behandle struktur 

og lokalisering. Styringsdokument for konseptfasen skrives på bakgrunn av denne 
rapporten.  

 
Vurdering av alternativ tilnærming 
En kommunal referansegruppe har vært vurdert. Det viktigste er at det etableres en 
velfungerende medvirkningsarena der viktige interessenter har anledning til å få innsyn i 
ressursgruppens arbeid og komme med sine innspill, og der ressursgruppen får avstemt 
sine tanker og vurderinger. En medvirkningsprosess etter denne malen er i tråd med 
styrets ønske om en enklere og mindre ressurskrevende prosess.  
 
Styringsgruppen skal ha regelmessige møter med ressursgruppen. Prosjektplanen skal 
drøftes med foretakstillitsvalgte før styrebehandling. Tillitsvalgtes medvirkning blir 
ivaretatt gjennom dialogmøter og ytterligere dialog gjennom de faste månedlige møtene 
med foretakstillitsvalgte.  
 
Det er reist spørsmål i Stortinget knyttet til uro rundt arbeidet med ny sykehusstruktur 
på Helgeland. Det vises til vedlegg 3, kopi av brev til Helse- og omsorgsdepartementet. 
Brevet omhandler hvordan helseforetaket skal sikre en god og åpen prosess gjennom 
regelmessig involvering av eksterne interessenter og dialogkonferanser.  
 
Kostnader knyttet til ekstern ressursgruppe 
Budsjettforslag for ressursgruppen og prosjektledelse er på kr 6,5 mill. kroner, hvorav 
5,7 mill. kroner i 2018. Kostnadene dekkes av Helgelandssykehuset HF. I sitt innspill til 
langsiktig økonomiplan har Helgelandssykehuset HF anmodet om ekstra finansiering for 
å dekke deler av beløpet.  
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Fremdrift   
Rapporten fra ekstern ressursgruppe skal legges frem for styret i Helgelandssykehuset 
HF i styremøte i mars 2019, og vil komme til styret i Helse Nord RHF i april 2019, se 
mandatet i vedlegg 2. 
 
Medvirkningsprosessen inkluderer to dialogkonferanser for ansatte og to for 
primærhelsetjenesten/kommunene. 
 
Brukermedvirkning/medbestemmelse 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF fikk en kort orientering om saken i møte 7. mai 
2018.  
 
Forslag til prosjektplan og mandat ble behandlet i: 
 Drøftingsmøte i Helgelandssykehuset HF 14. mai 2018 
 Styringsgruppen for prosjektet 15. mai 2018 
 Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF 22. mai 2018 
 
Referat/protokoll fra møtene ble lagt frem ved møtestart 23. mai 2018. Adm. direktør 
orienterte om eventuelle endringer i styringsdokumentene som følge av forutgående 
saksbehandling. 
 
Oppsummering 
Forventningen til den eksterne ressursgruppens arbeid er at den skal gi sykehusfaglige 
råd, basert på en uhildet betraktning av hva som er det beste for Helgelandsregionen. 
 
Foreliggende prosjektplan og mandat for videre arbeid er et godt grunnlag for den 
eksterne ressursgruppens arbeid. Resultat av arbeidet blir et viktig grunnlag for 
beslutning om overgang til konseptfasen for Helgelandssykehuset 2025. 
 
Langsiktig sykehusstruktur på Helgeland har stor betydning for utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten på Helgeland, og den har også stor politisk interesse. Det er av 
avgjørende betydning at fremtidige beslutninger tas på et solid helsefaglig grunnlag.  
 
 
Regionalt Brukerutvalg inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helgelandssykehuset 2025 
- ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet til orientering.  

 
 
Bodø, den 29. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg: 
1. Styresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for 

arbeidet - oppfølging av styresak 18-2018 
2. Styresak 69-2018 vedlegg 1 
3. Styresak 69-2018 vedlegg 2 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018 
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Møtedato: 7. juni 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 40 22 65 60  Bodø, 29.5.2018 

 

RBU-sak 54-2018 Anskaffelse av pasientreiser 

landeveistransport 2019, orientering 

 
Formål 
Helse Nord skal i løpet av 2019 ha på plass nye avtaler for landeveistransport i deler av 
opptaksområdene til Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og alle områdene 
knyttet til Universitetssykehuset Nord-Norges opptaksområde. I tillegg gjelder det noen 
få områder tilhørende Finnmarkssykehusets opptaksområde. Se vedlagte oversikt. 
 
For kommende konkurranse er det særskilt å bemerke utover de vedtatte 
retningslinjene: 
 
Veiledende kunngjøring 
Publisert i Doffin 22.5.2018. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å informere markedet 
om den kommende konkurransen, samt få tilbakemelding fra potensielle leverandører, 
brukere, løyvemyndigheter og andre interessenter på innretning og momentene i 
konkurransen. Frist for innspill på innretningen er satt til 15.06.2018.   
 
Kvalitet 
Tidligere har vi satt noen minimumskrav på kvalitet som leverandøren må oppfylle for 
å være med i konkurransen. Nå vurderer vi i tillegg å vektlegge og evaluere på det som 
leverandøren leverer på kvalitet utover minimumskravene.  
 
Miljø 
Det offentlige må være en større bidragsyter i forhold til miljøet og være bevist dette i 
kravformuleringene (jfr. konklusjonen fra den nasjonale klima- og miljøkonferansen 
2018). 
 
Fra retningslinjene som ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i styremøte 23. 
november 2016 (jf. styresak 133-2016 Anskaffelser av tjenester for landeveistransport av 
pasientreiser - generelle retningslinjer - unntatt offentlighet): 
Nytt anskaffelsesregelverk trer ventelig i kraft 1.1.17. Ny LOA § 5, 1. ledd første setning 
lyder: Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer 
skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig 
miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. 
 
Fremtidige anbud på pasientreiser vil legge vekt på løsninger som reduserer CO2-utslipp 
pr. passasjer-km.  
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Vi vurderer blant annet også å stille krav om elbiler i enkelte områder, stimulere til 
gradvis innfasing av nullutslippskjøretøy og krav til miljøsertifisering o.l. Vi vil ta 
hensyn til at deler av kravene vil kunne oppnås i løpet av avtaleperioden. 
 
Pris 
Pasientreiser representerer en betydelig kostnad for helseforetakene. Ett av målene i 
anbudene er å begrense kostnadene til pasientreiser for å frigi midler til andre formål i 
pasientbehandlingen. Pris blir derfor vektlagt, men også miljø og andre 
kvalitetsparametere kan inngå.  
 
Anbudene skal fortsatt innrettes for å stimulere til økt konkurranse, eksempelvis ved å 
dele opp i mindre områder, åpne for flere leverandører i samme område, etablere 
differensierte tilbud som kan være av større interesse for nye aktører.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelse av 
pasientreiser landeveistransport 2019 til orientering  
 
 
Bodø, den 29. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Anbudsområder landeveistransport 2019  
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Områder tilhørende Nordlandssykehuset HF

Anbudsområde Oppstart

Hamarøy / Tysfjord vestside 01.06.2019

Steigen 01.06.2019

Sørfold 01.06.2019

Beiarn 01.06.2019

Bodø 01.06.2019

Gildeskål 01.06.2019

Meløy 01.06.2019

Fauske 01.06.2019

Saltdal 01.06.2019

Områder tilhørende Helgelandssykehuset HF

Anbudsområde Oppstart

Brønnøy 31.05.2019

Vega 31.05.2019

Dønna 31.05.2019

Bindal 01.06.2019

Hemnes 01.08.2019

Rana 02.08.2019

Grane 15.08.2019

Hattfjelldal 01.12.2019

Leirfjord 19.01.2019

Herøy Ingen avtale i dag

Lurøy 31.08.2019

Lurøy Ingen avtale i dag

Rødøy Ingen avtale i dag

Områder tilhørende Finnmarkssykehuset HF

Ingen

Områder tilhørende Unn HF

Anbudsområde Oppstart

Lyngen 01.07.2019

Storfjord 01.07.2019

Kåfjord 01.07.2019

Skjervøy 01.07.2019

Nordreisa 01.07.2019

Kvænangen 01.07.2019

Tromsø 01.07.2019

Karlsøy 01.07.2019

Balsfjord 01.07.2019

Målselv 01.07.2019

Sørreisa 01.07.2019

Lenvik 01.07.2019

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07JUN2018 - saksdokumenter

side 52



Tranøy 01.07.2019

Torsken 01.07.2019

Berg 01.07.2019

Salangen 01.07.2019

Ibestad 01.07.2019

Dyrøy 01.07.2019

Bardu 01.07.2019

Gratangen 01.07.2019

Lavangen 01.07.2019

Harstad 01.07.2019

Kvæfjord 01.07.2019

Lødingen 01.07.2019

Narvik 01.07.2019

Ballangen 01.07.2019

Kjøpsvik 01.07.2019
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Møtedato: 7. juni 2018    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    J. T. Finnsson, 99 42 83 77  Bodø, 29.5.2018 

 

RBU-sak 55-2018 Pasienter med utviklingshemming - døgntilbud 

ved Nordlandssykehuset, orientering om 

etablering, drift og erfaringer 

 

 

Formål 
Denne saken legges frem for Regionalt brukerutvalg som orientering om etablering, 
drift og erfaringer med døgntilbud ved Nordlandssykehuset til pasienter med 
utviklingshemming. 
 
Bakgrunn 
I styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB  2016-2025 (styremøte i 
Helse Nord RHF 15. juni 2016) kom det frem at enkelte behandlingstilbud i dag er 
mangelfullt utbygget eller har for lav kapasitet i tjenesten. Styret i Helse Nord vedtok 
følgende i punkt 3: Styret ber adm. direktør om å sørge for at det i løpet av 2016 etableres 
et døgntilbud med to plasser for personer med samtidig utviklingshemming og psykiske 
lidelser.  
 

Nordlandssykehuset fikk oppgaven med å etablere tilbudet. 
 

Aktuelt 
Nordlandssykehuset satte ned en prosjektgruppe for å planlegge etableringen.  
 
Nedenfor følger Nordlandssykehusets beskrivelse av arbeid rundt etableringen: 
  

Mandat prosjektgruppe 

- Sørge for at Sikkerhetsenheten i bygget Overhuset, med støtte av skjermet avdeling i 
post, klargjøres for mottak av pasienter med psykisk utviklingshemming, 
utviklingsforstyrrelse og alvorlig psykisk lidelse/alvorlige atferdsproblemer.  
o Godkjente fysiske lokaliteter (Overhuset) 
o Rutiner og retningslinjer for pasientforløp inkludert inntaksteam i samarbeid 

med poliklinikk psykiatrisk innsatsteam (PIT), behandlingsplan, og 
behandlingsmøter 

o Kompetanseplan  
 

Målgruppe for døgnpost 

- Pasienter mellom 18 og 30 år med samtidig moderat – dyp psykisk 
utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse, alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig 
atferdsproblemer. 
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Målsetting for prosjekt og døgnpost 

- Etablere et regionalt døgntilbud til aktuelle pasientgruppe med hovedfokus på 
utredning og behandling med tilbud om ettervern i form av kompetanseoverføring, 
veiledning og rådgivning til nærpersoner og kommunalt omsorgsapparat.  

- Etablere gode rutiner for pasientforløp med mottak og behandling av aktuelle 
pasienter i samarbeid mellom døgnenhet sikkerhetspsykiatrisk enhet og poliklinikk 
PIT. 

 

Etablering av døgntilbudet i Overhuset ble utsatt i påvente av byggeteknisk bistand. 

 

Pasientinntak 

Tilbud om innleggelse har vært tilgjengelig i Sikkerhetsenhetens lokaler fra 01.01.2017. 
Rapporten fra ROS-analysen understøttet viktigheten av å få egnede lokaler til å ta imot 
pasientgruppen. Det har likevel vært tatt inn pasient på disse plassene som var i sterkt 
behov for utredning og hjelp til etablering av et forsvarlig tilbud i sin hjemkommune. 
Erfaring fra innleggelse har understøttet rapporten fra ROS-analysen som anbefaler en 
godt tilrettelagt enhet. 
  

Kompetansebygging 

I februar 2017 ble det avholdt fagdager for sikkerhetsenheten og et par inviterte 
deltakere fra et kommunalt botilbud som enheten samarbeidet med. Hovedforeleser var 
Trine Lise Bakken, som er forsker ph.d./cand.san. og psykiatrisk sykepleier. Hun hadde 
et kurs med personalet ved sikkerhetsenheten som omhandlet behandling av pasienter 
med psykisk lidelse og samtidig psykisk utviklingshemming. Det ble vinteren 2017 
startet en hospitering for personalet på sikkerhetsenheten hos PIT i Saltdal. Det ble 
tidlig satt i verk gjennomgang av eksisterende prosedyrer og rutiner ved 
sikkerhetsenheten for å se om disse kan videreføres til ny pasientgruppe.  
 

Veien videre 

Det jobbes nå aktivt for å komme i gang med nødvendig ombygging i 
Nordlandssykehuset. Brukerrepresentant skal inviteres inn i arbeidsgruppen, og 
kompetanseoppbyggingen fortsetter fremover.  
 

Vurdering 
Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset ønsker så raskt som mulig å etablere tilbudet i 
egnede egne lokaler. Bruk av døgntilbud inne i sikkerhetspsykiatrisk enhet vurderes 
ikke som en god løsning på sikt. Det jobbes i dag med å sikre finansiering av andre 
lokaler utenfor Overhuset. Helse Nord RHF tar sikte på å avklare finansiering av nye 
egnede lokaler i styremøte i juni 2018. 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
  
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om døgntilbud ved 

Nordlandssykehuset til pasienter med utviklingshemming til orientering.   
 
2. Pasienter med psykisk lidelse og utviklingshemming må sikres lokaler som er 

tilrettelagt for denne pasientgruppen, og hvor de ved behov kan skjermes fra andre 
pasienter.  

 
3. RBU ber om at det settes fortgang i arbeidet med å finne egnede lokaler til 

døgnenheten ved Nordlandssykehuset.  
 
 
Bodø, 29. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 7. juni 2018    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:    Sted/dato:  
    Tove Elisabeth Svee/97602885   Bodø, 29.5.2018 

 

RBU-sak 56-2018 Fødestua i Alta - oppfølging av 

RBU-sak 31-2018/5 

 
Formål 
Denne saken legges frem for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF som oppfølging 
av RBU-sak 31-2018 Referatsaker, nr. 5 ad. Referat fra møte i fagråd for fødselshjelp og 
kvinnesykdommer 8. februar 2018.  
 
Beslutningsgrunnlag 
På grunn av seleksjonskriterier er det en del fødende som må reise fra Alta til 
Hammerfest i forbindelse med fødsel. Enkelte barselkvinner som er i fin form ønsker å 
reise til Alta for å ha sin barseltid der. Alle nyfødte skal ha en nyfødtundersøkelse på 
andre dag.  
 
Det er samtidig stilt spørsmål om tilstedeværelse av to jordmødre under 
utdrivelsesfasen av fødsel ved Alta fødestue. Fødestuen har fått tilført ressurser for å ha 
bakvakt tilgjengelig når jordmor er alene på fødestuen.  
 
Fagrådet i gynekologi og fødselshjelp diskuterte saken i møte 8. februar 2018 og 
ble enig om følgende: 
Fagrådet anbefaler at bakvakt brukes slik at man unngår å stå alene under fødsel. Det er 
en trygghet både for den fødende og jordmor på aktiv vakt. 
 
Bjørn Holdø formulerer et svarbrev til Finnmarkssykehuset v/Ingrid Petrikke Olsen.  
Angående barnelegeundersøkelse anbefaler fagrådet at de nyfødte i Alta får samme 
tilbud som andre nyfødte i vår region. Nils Thomas Songstad skrivet et svar som sendes 
til Finnmarkssykehuset v/Ingrid Petrikke Olsen, til fagsjefen, og til brukerutvalget i 
Finnmark. 
  
Alf Bjørn har følgende innspill i saken om nyfødtundersøkelse: 
For fødende i Alta/Kautokeino regionen har situasjonen vært vanskelig i mange, mange 
år. 
 
Flere og flere fødende tvinges til Hammerfest for å føde. For en del år siden ble det født 
mer enn 100 barn årlig på fødestua i Alta, men det siste året visstnok bare omtrent 80 
barn. 
 
Det siste 10-året har gjennomsnittlig fødselstall i Alta vært på ca. 300 barn årlig, og om 
ikke altfor mange år vil 2/3 av alle barn som fødes i Finnmark ha bosted i 
Alta/Kautokeino-regionen. Likevel legges det opp til at det i Alta kun skal være ei lita 
fødestue med 2 senger, mens det på andre siden av det værharde og ofte stengte 
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Sennalandet vinterstid – det vil si i Hammerfest – skal bygges nytt sykehus til 2, 5 – 3 
milliarder. Av hensyn til mor og nyfødt barn må de ikke sendes heim før etter 3 dager. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF anbefaler at bakvakt brukes slik at 

jordmor ikke står alene under fødsel. Det er en trygghet både for den fødende og for 
jordmor på aktiv vakt. 

 
2. RBU anbefaler at de nyfødte i Alta får samme tilbud om barnelegeundersøkelse som 

andre nyfødte i vår region. 
 
 
Bodø, 29. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 7. juni 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 29.5.2018 

 

RBU-sak 57-2018 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale 

brukerutvalg 2018-2020 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Det vises til styremøte i Helse Nord RHF, den 25. april 2018 og behandling av styresak 
56-2018 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020.  
 
Etter oppnevning av nytt Regionalt brukerutvalg skal det oppnevnes nytt arbeidsutvalg. 
Arbeidsutvalget har de siste periodene bestått av leder, nestleder og ett medlem fra det 
Regionale brukerutvalget.  
 
Det er vedtatt av RBU at det skal oppnevnes vararepresentant til arbeidsutvalget. 
Videre vedtok RBU i møte 20. mai 2015 at arbeidsutvalget utvides med ett varamedlem, 
slik at arbeidsutvalget til RBU består av tre medlemmer og to varamedlemmer, jf. RBU-
sak 29-2015.  
 
Saken om oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalget legges nå frem til 
behandling for Regionalt brukerutvalg. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende representanter til arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i perioden 2018-2020: 
 
A. Medlemmer: 

1. NN 
2. NN 
3. NN 

 
B. Varamedlem: 

1. NN 
2. NN 

 
 
Bodø, den 29. mai 2018 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 7. juni 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 29.05.2018 

 

RBU-sak 58-2018 Møteplan 2019 - Regionalt brukerutvalg 

 
 
Innledning/bakgrunn 
I denne saken legges frem forslag til møteplan 2019 for det Regionale brukerutvalget 
(RBU). Forslaget tar utgangspunkt i møteplanen for styret i Helse Nord RHF som er 
vedtatt i styremøte 23. mai 2018, jf. styresak 74-2017.  
 
Administrasjonen i Helse Nord RHF foreslår at RBU-møtene også i 2019 tilpasses 
styremøtene i Helse Nord RHF. Dette for å sikre reell brukermedvirkning i de sakene 
som er av betydning for pasienter og pårørende (f. eks. Oppdragsdokument 2019, 
budsjett 2020, årlig melding 2018 m. m.).  
 
Møter i arbeidsutvalget 
Det planlegges ikke med faste møter i arbeidsutvalget (AU), men AU innkalles ved 
behov når saker skal behandles som ikke kan utsettes til neste ordinære RBU-møte. Da 
behandles den enkelte saken (eller flere, om nødvendig) i AU, og protokollen fra AU-
møtet legges frem til orientering i neste ordinære RBU-møte.  
 
Eneste unntak er et planlagt AU-møte i februar 2019 for behandling av sak om Helse 
Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2019 - tildeling av midler.  
 
Brukerkonferanse 
Den årlige brukerkonferansen avholdes i oktober, og administrasjonen foreslår 16. til 
17. oktober 2019 som dato. Som vanlig legges et RBU-møte i tilknytning til denne 
konferansen.  
 
Felles møte med lederne av brukerutvalgene i underliggende HF 
Videre planlegges et fellesmøte med lederne av brukerutvalgene i underliggende HF, 
tradisjonen tro i forbindelse med RBU-møte i november 2019. 
 
Møtested 
Det har tidligere vært diskutert å legge alle (de fleste) RBU-møtene til Bodø slik at 
gjennomføringen av møtene med deltakelse fra RHF-administrasjonen effektiviseres. 
Derfor foreslås Bodø som møtested for (nesten) alle RBU-møter i 2019. Eneste unntaket 
er felles møte med lederne av brukerutvalgene i underliggende HF i november 2019, 
som foreslås fortsatt avholdt i Tromsø.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplanen 2019 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som 

følger: 
 

Dato  tidspunkt møtested 
23. januar 2019 09.00 - 14.00 Bodø 
20. februar 20191 tidspunkt avtales nærmere Bodø 
13. mars 2019 09.00 - 14.00 Bodø 
22. mai 2019 09.00 - 14.00 Bodø 
12. juni 2019 09.00 - 14.00 Bodø 
11. september 2019 09.00 - 14.00 Bodø 
16. oktober 2019 09.00 - 14.00 Bodø 
14. november 20192 10.15 - 15.00 Tromsø 

 
2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 16. - 17. oktober 2019 i Bodø. 
 
 
Bodø, den 29. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 

                                                        
1 AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2018 - tildeling av midler 
2 I forbindelse med RBU-møtet i NOV2019 avholdes felles møte med lederne av brukerutvalgene i 
underliggende HF. 
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Møtedato: 7. juni 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    diverse     Bodø, 29.5.2018 

 

RBU-sak 59-2018 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder - muntlig 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer - muntlig 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen - muntlig 
4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte styresaker 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 29. mai 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 7. juni 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 29.5.2018 

 

RBU-sak 59-2018/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 20JUN2018 i 

Bodø:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Den gyldne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018 GT 
Klinisk patologi - fordeling av arbeidsoppgaver/funksjonsfordeling, oppfølging 
av styresak 122-2017 

GT 

Byggeprosjekter i Helse Nord, tertialrapportering HiR 
Internleiemodell, rapport HiR 
Oppfølging (og etterlevelse av rutiner) for håndtering av bierverv HiR 
Plan 2019-2022 – inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og 
midlertidig oppdragsdokument 2019 

HiR 

Helgelandssykehuset HF - bærekraftanalyse, oppfølging av styresak 111-2017 
ref. styresak 75-2018/3: Saken blir en del av styresak om Plan 2019-2022 – inkl. planpremisser, 
rullering av investeringsplanen og midlertidig oppdragsdokument 2019 (JUN2018). 

HiR 

UNN Tromsø arealer til psykisk helse og rusbehandling - konseptfase og valg av 
tomt, oppfølging av styresak 45-2017 
ref. styresak 75-2018/3: Saken blir en del av styresak om Plan 2019-2022 – inkl. planpremisser, 
rullering av investeringsplanen og midlertidig oppdragsdokument 2019 (JUN2018). Tidligst 
2019. 

HiR 

Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - styringsdokument, 
godkjenning 

HiR 

Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende 
tilleggsdokument til KSK-rapporten, oppfølging av styresak 129-2017 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 5-2018 HiR 
Tertialrapport nr. 1-2018 SCH 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Lederskifte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - vurdering av 
hendelsesforløpet, rapport fra PwC 

KIF 

Felleseide HF - styrets beretning m. m. HiR 
 

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 08JUN2018. 
b) Oversikten over aktuelle saker er svært omfattende og må gjennomgås med adm. 

direktør. Den er derfor tentativ. 
c) Styresaker merket i grått, sees i sammenheng og fremmes som én sak. 
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 29AUG2018 i 
Tromsø:  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Rekruttering av leger til primærhelsetjenesten FHH/GT 
Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 GT 
Helgelandssykehuset 2025 - plan for realisering av et DMS i Brønnøysund, 
oppfølging av styresak 104-2016 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og nr. 7-2018 HiR 
Lønnsjustering 2018 adm. direktør ILS/KP 
Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF – endring TS 
Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring TS 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF KP 
Legemiddelsamstemming som pasientsikkerhetstiltak SCH 
Systematisk arbeid med å redusere uønsket variasjon SCH 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 17AUG2018. 
b) Oversikten over aktuelle saker er foreløpig ikke gjennomgått med adm. direktør, 

og den er derfor tentativ. 
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Møtedato: 7. juni 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    diverse     Bodø, 29.5.2018 

 

RBU-sak 60-2018 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. E-post av 9. mai 2018 fra Sykehusapotek Nord HF (med vedlegg) ad. oppnevning av 

representanter til brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF 
2. BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende) - 

jubileumsseminar 23. mai 2018, program (deltaker fra RBU: Arne Ketil Hafstad) 
3. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten, møte 

24. mai 2018, program 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 29. mai 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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1

Eitran Tina Mari

Fra: Antonsen Margaret Aarag
Sendt: onsdag 9. mai 2018 11:53
Til: Bøckmann Kari; Johannessen Hilde Anne; Olsen Astrid Balto; Olsen Ole 

Martin
Kopi: Postmottak Helgelandssykehuset (postmottak@helgelandssykehuset.no); 

Postmottak Finnmarkssykehuset (postmottak@finnmarkssykehuset.no); 
Postmottak Nordlandssykehuset (postmottak@nordlandssykehuset.no); 
Postmottak UNN (post@unn.no); Postmottak-RHF (postmottak@helse-
nord.no)

Emne: Oppnevning av representanter til brukerutvalget i Sykehusapotek Nord
Vedlegg: oppnevning til brukerutvalget i Sykehusapotek Nord 2018.pdf; Instruks for 

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF_2018.pdf

Til helseforetakenes brukerutvalg 
 
Oppnevning av representanter til brukerutvalget i Sykehusapotek Nord 
 
I henhold til instruksen for Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF består brukerutvalget av 
representanter fra de øvrige HF sine Brukerutvalg i Helse Nord.  
 
Vi ber i vedlagt brev om at det foreslås to representanter fra det nyutnevnte Brukerutvalget i deres HF 
innen 1. september 2018. Vi ønsker fortrinnsvis brukerrepresentanter som har erfaring med bruk av 
Sykehusapotek Nord eller jevnlig er i kontakt med andre apotek. 

Med vennlig hilsen  
___________________________________  

Margaret A. Antonsen  
Fagsjef  
  
Sykehusapotek Nord HF 
Postboks 6147, Langnes 
9291 Tromsø 
www.sykehusapotek-nord.no 

  Telefon sentralbord: +47 77 62 62 56 
  Telefon kontor: +47 77 62 62 77 
  Telefon mobil: +47 922 90 749 
 E-post: margaret.aarag.antonsen@sykehusapotek-nord.no 

  
  

 

__________________________________________________________________________________ 

Tenk på miljøet – ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig 
Please don't print this e-mail unless you really need to.  
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Sykehusapotek Nord HF Besøksadresse: Telefon: 77 62 62 56 Saksbehandler: 

Postboks 6147 Sykehusveien 38 Telefaks: 77 62 66 69 Margaret Aarag Antonsen 
9291 Tromsø 9019 Tromsø  Dir. tlf: 77 62 62 77 

    

Kontonummer: Org.nr: Internett: Saksbehandlers e-post: 
1503 27 03973 

 

MVA 983 974 937 NO www.sykehusapotek-nord.no Margaret.antonsen@sykehusapotek-

nord.no 

 

    
 

 
 

Brukerutvalg i Helseforetaket 

v/sekretær 
 

Kopi til postmottak 

 

Brevet sendes kun elektronisk 

 

 
 
Deres ref: Vår ref: Dato: 

      2018/40 9. mai 2018 

 

 

 

 

 

Innmelding av forslag til representanter til Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF. 

 

 

I henhold til instruksen for Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF består brukerutvalget av 

representanter fra de øvrige HF sine Brukerutvalg i Helse Nord, samt representanter fra 

Sykehusapotek Nord HF. 

 

Vi ber om at det foreslås to representanter fra det nyutnevnte Brukerutvalget i deres HF innen 

1. september 2018. Vi ønsker fortrinnsvis brukerrepresentanter som har erfaring med bruk av 

Sykehusapotek Nord eller jevnlig er i kontakt med andre apotek. Med utgangspunkt i 

innkommende forslag vil styret til Sykehusapotek Nord HF oppnevne en fast representant og 

en personlig vararepresentant fra hvert HF i styremøte 27. september 2018. 

 

Vi ber om at svar på denne henvendelsen sendes fagsjef Margaret A. Antonsen, 

margaret.antonsen@sykehusapotek-nord.no, innen 1. september 2018. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Margaret A. Antonsen  

Fagsjef 

 

 

 

 
Vedlegg: Gjeldende instruks for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord 
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Instruks for Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF 

 

 
Sammensetning: 

 

Brukerutvalget består av representanter valgt fra brukerutvalgene i de fire sykehusforetakene 

samt det regionale brukerutvalget i Helse Nord. Direktør og en apoteker eller avdelingsleder fra 

Sykehusapotek Nord HF har møteplikt og tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.  

 

1 medlem fra Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset 

1 medlem fra Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset 

1 medlem fra Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

1 medlem fra Brukerutvalget i Helse Finnmark. 

 

Brukerutvalget konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder. 

 

Møteplikt, tale og forslagsrett: 

Administrerende direktør i Sykehusapotek Nord 

1 apoteker eller avdelingsleder fra Sykehusapotek Nord 

 

Det velges en stedsfortreder for direktøren blant apotekere / avdelingslederne i Sykehusapotek 

Nord. 

 

Fagsjef i Sykehusapotek Nord er sekretær for utvalget. 

 

Utvalget møtes ved behov, men fortrinnsvis 4 ganger i året. 

 

Representasjon i styret: 

Leder i brukerutvalget har observasjonsstatus med møte og talerett i styret til Sykehusapotek 

Nord HF. 
 

Valgperiode: 

2 år, velges i løpet av 2. kvartal. 
 

 

Mandat 
Brukerutvalget skal være: 

 Et etablert samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene 

 Et rådgivende organ slik at brukerkompetansen benyttes som et grunnlag for 

tjenesteutforming og gjennomføring 

 Et forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring med apotektjenestene 

 

 

Hovedmål 

 Bidra til at sykehusapotekene utvikler sitt produkt i tråd med det brukerne etterspør 

 Være pådriver i prosessen for å identifisere behov hos helseforetakene 

 Opprette kommunikasjon med andre brukerutvalg for gjensidig informasjonsutveksling 
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Arbeidsutvalget 

 

1. Arbeidsutvalget i Brukerutvalget til Sykehusapotek Nord HF består av leder og nestleder i 

       Brukerutvalget.   

 

2. Arbeidsutvalget skal forberede saker til møtene i Brukerutvalget.  

   

3. Arbeidsutvalget skal lage saksliste til møtene i Brukerutvalget. 

 

4. Brukerutvalget kan pålegge Arbeidsutvalget oppgaver mellom møtene i Brukerutvalget. 

 

5. Forslag som Arbeidsutvalget utarbeider, sendes de andre medlemmene i Brukerutvalget til 

      og behandles på påfølgende møte, dersom ikke annet er avtalt. 

 

6. Arbeidsutvalget årsrapport, denne oversendes styret innen det andre styremøte påfølgende år. 
 
 
 

Honorering 

I henhold til vedtak i foretaksmøte 2. mai 2018: 

 

Honorering av arbeidsutvalget 

a. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr. 23.800,-  

b. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr. 17.450,-  

 

Møtehonorar 

a. Fysiske møter, uansett varighet: kr. 1.780,-  

b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1.780,-  

c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 890,- 

 

Rapportering 

 

Referat fra møtene oversendes lederteam og styret i Sykehusapotek Nord samt de øvrige 

brukerutvalgene i Helse Nord til orientering 
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  Program for jubileumsseminaret 

 

Gode og helhetlige tjenester  

for barn som pårørende 
 

Onsdag 23. mai 2018  

Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo 
  

 
BarnsBeste vil bruke 10-årsjubileet til å øke kunnskapen om barn som pårørende og skape 
forståelse for mål og utfordringer i det nasjonale arbeidet for barn som pårørende 
 
09.30-10.00 Registrering  

10.00-10.15 BarnsBeste gjennom ti år - fra idé til 

kunnskapsaktør 

Siri Gjesdahl, leder, BarnsBeste 

 

10.15-10.30 Hvordan kan regjeringen skape gode og 

helhetlige tjenester for barn som 

pårørende? 

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær i Helse- og 

omsorgsdepartementet 

10.30-11.30 Hvordan kan helseforetak/sykehus 

skape gode og helhetlige tjenester for barn 

som pårørende? 

 

Innledning ved Helse Sør-Øst RHF 

 

Eva Jensaas, Klinikkbarneansvarlig Kreft, kirurgi og 

kvinnehelse, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Christense Eileraas Ek, koordinator Barn som pårørende Helse 
Fonna HF 
Tove Bergh, overordnet koordinator for barn som pårørende 
Akershus universitetssykehus,  

11.30-12.30  Lunsj  

12.30-13.15 Hvordan kan kommuner skape gode og 

helhetlige tjenester for barn som 

pårørende? 

Årets pårørendekommune 2017 - Ålesund 

kommune 

Lisbeth Slyngstad, rådgiver psykisk helse Rådmannens stab, 
Team helse og velferd, Ålesund kommune 
Merete Kløvning, kreftkoordinator/barneansvarlig, Ålesund 
kommune 

 

13.15-13.30 Pause  

13.30-14.45 Hvordan kan forskere bidra til å skape 

gode og helhetlige tjenester for barn som 

pårørende? 

Innledning ved Marianne Trondsen, leder av forskernettverket 

BarnsBeste, seniorforsker, PhD Nasjonalt senter for e-

helseforskning 
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 Bente M Weimand, forsker (PhD)/førsteamanuensis, Akershus 

universitetssykehus, OsloMet – Storbyuniversitetet, Queen’s 

University 

Ulrika Håkansson, Høgskolen i Lillehammer 

Frøydis Gullbrå, Fastlege, PhD 

May Hauken,  forsker, Senter for Krisepsykologi, Universitetet i 

Bergen 

14.45-15.00 Pause  

15.00-15.50 Hvordan kan frivillige organisasjoner 

bidra til å skape gode og helhetlige 

tjenester for barn som pårørende? 

Paneldebatt som ledes av Randi Værholm, Kreftforeningen 

Marius Sjømæling, generalsekretær, Barn av rusmisbrukere 

BAR 

Randi Talseth, generalsekretær, Voksne for Barn 

Mette Normann, avdelingsleder, Blå Kors – Kompasset 

15.50-16.00 Oppsummering og vel hjem Siri Gjesdahl, leder, BarnsBeste 

 

 

Seminaret blir streamet via BarnsBeste sin facebookside 
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09:00 – 09:20 Velkommen 
Plan for dagen og presentasjon av deltakerne 
v/Eivind Thorsen, BarnsBeste 
 

09:20 – 09:40 "BarnsBeste nytt" – informasjon fra det nasjonale kompetansenettverkets arbeid 
 v/Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste 
 

09:40 – 10:00 Planlagt utviklingsarbeid 2018 – Barn som etterlatte 

 Barn som etterlatte 
v/Elisabeth Rø Lund, BarnsBeste 
 

10:00 – 10:15 Pause 
 

10:15 – 11:30 Prosjektet: Kunnskapsbasert barn som pårørende-arbeid i spesialisthelsetjenesten 

 Resultater fra prosjektet 

 Barneansvarlig personell 

 Opplæringsressurser fra prosjektet – presentasjon og implementering 
v/Signegun Romedal og Eivind Thorsen, BarnsBeste 

 
11:30 – 12:30 Lunsj 

 
12:30 – 14:00 Felles EPJ-løsninger for barn som pårørende-arbeidet 

Alle helseregionene har nå felles dokumenttyper i sine kliniske systemer (Dips/Doculive). 
Enkelte regioner og foretak jobber også for å få bsp-arbeidet integrert i andre aktuelle 
dokumenttyper (eks. innkomstnotat, poliklinisk notat, epikrise). 
 
Hvilken utvikling for dokumentasjon av barn som pårørende-arbeidet er ønskelig? 

 Presentasjon av de fire regionale EPJ-løsningene 

 Workshop om ønsker for utvikling av dokumentasjonsløsninger 
v/representanter fra regionene og BarnsBeste 
 

14:00 – 14:30 Oppsummering av samlingen og ønsker for nettverkets videre arbeid 
 

14:30 Takk for nå og god tur hjem 

Nasjonalt nettverk for barn som pårørende-arbeidet 

i spesialisthelsetjenesten 

 
Torsdag 24.5.2018 - Thon Hotel Opera, Oslo 
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Møtedato: 7. juni 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 29.5.2018 

 

RBU-sak 61-2018 Eventuelt 
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