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Møte i Regionalt brukerutvalg, 11. september 2019 – 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, 11. september 2019– fra kl. 08.30 til 14.00 
i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø. 

 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Unn Hamran på tlf. 
906 904 25 eller pr. e-post til unn.hamran@helse-nord.no. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Geir Tollåli 
Fagdirektør 
 
 
 
Kopi:  Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord 
  Leder for brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord 
  Brukerorganisasjonene i Nord-Norge 
  Pasientombudene i Nord-Norge 
 
 

 



 

 

 

Møtedato: 11. september 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Kari Bøckmann    Bodø, 4.9.2019 

 

RBU-sak 46-2019 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 11. september 2019: 
 

Sak 46-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 47-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 12. juni 2019  
Side 3 

Sak 48-2019 Innspill til Oppdragsdokumentet 2020 Side 12 
Sak 49-2019 Orientering om strategi for økt bruk av ideelle  Side 14 
Sak 50-2019 Elektronisk medikasjon og kurve Side 22 
Sak 51-2019 Tertialrapport 1 – 2019 Side 29 
Sak 52-2019 Utredning sammenslåing UNN og Finnmarkssykehuset – 

status i arbeidet pr. 1. september 2019 
Side 32 

Sak 53-2019 Oppnevning av representant til referansegruppe for 
nasjonal pasientsikkerhetskonferanse  

Side 40 

Sak 54-2019 Oppnevning til Tildelingsutvalget 2019-2020 Side 43 
Sak 55-2019 
 
 
 
 
 

Oppnevning av representant til regional arbeidsgruppe 
som skal vurdere forslag om opprettelse av klinisk 
kompetanseteam ved UNN HF i forbindelse med 
styrking av tilbudet til pasienter med psykisk 
utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser med 
samtidig psykiske lidelser og/eller rusavhengighet 

Side 45 

Sak 56-2019 Orienteringssaker Side 47 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig   
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig   
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig   
 4. Styremøter i Helse Nord RHF Side 48 
Sak 57-2019 Referatsaker Side 50 
 1. Referat Brukerutvalget UNN 23. april 2019   
 2. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 25. 

april 2019 
  

 3. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset 14. mai 
2019 

4. Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 5. juni 
2019 

5. Referat Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 5. juni 
2019 

6. Referat Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 6. juni 
2019 

7. Referat Brukerutvalget UNN 12. juni 2019 
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8. Protokoll og sakspapirer Brukerutvalget 
Helgelandssykehuset 13. juni 2019 

9. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset 20. juni 
2019 

10. Årlig melding Brukerutvalget Helgelandssykehuset 
2018 

11. Årsmelding Brukerutvalget Nordlandssykehuset 
2018 

12. Årsmelding Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 
2018 

Sak 58-2019 Eventuelt Side 155 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 11.september 2019 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 11. september 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Kari Bøckmann    Bodø, 4.9.2019 

 

RBU-sak 47-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 22. mai 2019 

 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 12. juni 2019 
 
Vedlagt protokoll fra det Regionale brukerutvalget 12. juni 2019 for godkjenning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 12. juni 2019 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 11. september 2019 
 
 
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.:     
2019/2/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 12.6.2019 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 12. juni 2019 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 11. september 2019 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder 

- permisjon fra kl. 10.30 til kl. 11.00 
SAFO 

Asbjørn Larsen medlem RIO 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Olav Aulborg varamedlem  

- møtte for Marianne P. Brekke 
FFO 

Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Hedvig Hegna medlem  Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Tina Eitran stabsrådgiver Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Raymond Dokmo rådgiver Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Marianne Pantdalsli Brekke medlem FFO 
Arne Vassbotn medlem 

Varamedlem Isak Triumf og Aina Hanssen 
var innkalt, men kunne ikke møte. 

Pensjonistforbundet 
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I starten av RBU-møtet ble det avholdt tematime om anskaffelse rehabilitering v/med. 
rådgiver Raymond Dokmo. RBU-medlemmene ble oppfordret til å komme med innspill 
til utkast til behovsvurdering, spesielt til kapittel 9. 
 
 

RBU-sak 37-2019  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 37-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 38-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

22. mai 2019 
Sak 39-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert rullering av 

investeringsplan 2020-2027 
Sak 40-2019 Utredning av organisering av pasientreiseområdet – 

oppnevning av brukerrepresentant til styrings- eller 
prosjektgruppe 

Sak 41-2019 Møteplan 2020 – Regionalt brukerutvalg 
Sak 42-2019 Utdeling av brukerprisen 2019 i Helse Nord 
Sak 43-2019 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 

styremøter 
Sak 44-2019 Referatsaker 
 1. Brev av 5. mars 2019 til Gunn Hutchinson fra Helse Nord 

RHF vedrørende kvalitetsutvalgteam 
 2. Referat fra møte i Ungdomsrådet til Finnmarkssykehuset HF 

26.-28. april 2019 
 3. Referat fra møte mellom ledere og nestledere i Brukerutvalg 

til Regionale helseforetak 25. mars 2019 
Sak 45-2019 Eventuelt 

A. Ulik praksis for provosert abort i sykehusene i Helse Nord 
B. Fødende i distriktet - opphold for partnere 
C. Nye Hammerfest sykehus - barneavdeling 
D. Pasientreiser HF - oppnevning av ny brukerrepresentant 
E. Prosjekt revisjon av nasjonal faglig retningslinje for bruk av 

antibiotika i sykehus - oppnevning av brukerrepresentant til 
referansegruppe 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
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RBU-sak 38-2019  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 22. mai 2019 
 
Vedtak 
 
1. Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 22. mai 2019 godkjennes.  
 
2. Det ble presisert at det er Arne Vassbotn som ble bedt om å delta på 

samhandlingskonferansen i juni 2019 i Lofoten, jf. RBU-sak 36-2019 Eventuelt, sak B. 

 
 
RBU-sak 39-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert 

rullering av investeringsplan 2020-2027 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om prosessen med 

rullering av Økonomisk langtidsplan for Helse Nord 2020-2023, inkl. rullering av 
investeringsplan 2020-2027, til orientering. 

 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til planarbeidet: 

a. Utarbeidelse av en tydelig beskrivelse hva universell utforming betyr, og styrket 
brukermedvirkning i byggeprosjekter 

b. Styrking av lærings- og mestringssentre 
c. Forskning i Helse Nord ad. bruken av erfaringskonsulenter og 

brukermedvirkning i forskning 
d. Tverrfaglig behandling av pasienter med flerfaglige diagnoser 
e. Styrking av Ung helse 
f. Styrking av fagområdet habilitering for å redusere ventetider og fristbrudd 
g. Bekymring i tilknytning til forventet effektiviseringskrav på 0,5 % 
h. Styrking av IKT-infrastruktur for å kunne øke behandling av pasienter via 

skype/video. 
 
 

RBU-sak 40-2019 Utredning av organisering av pasientreiseområdet 
– oppnevning av brukerrepresentant til styrings- 
eller prosjektgruppe 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF utnevner Gunnhild Berglen som 
brukerrepresentant til primært å delta i prosjektgruppen, sekundært til å delta i 
styringsgruppen for det interregionale prosjektet Utredning av organisering av 
pasientreiseordningen 
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RBU-sak 41-2019 Møteplan 2020 – Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
Møteplanen 2020 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som følger: 
 

Dato  tidspunkt møtested 
29. januar 2020 08.30 - 14.00 Bodø 
XX. februar 20201 dato og tidspunkt avtales nærmere Bodø 
12. mars 2020 08.30 - 14.00 Bodø 
13. mai 2020 08.30 - 14.00 Bodø 
17. juni 2020 08.30 - 14.00 Bodø 
17. september 2020 08.30 - 14.00 Bodø 
21. oktober 2020 08.30 - 14.00 Bodø 
11. november 20202 10.15 - 15.00 Tromsø 

 
 

RBU-sak 42-2019 Utdeling av brukerprisen 2019 i Helse Nord 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Utdeling av 

brukerprisen 2019, til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ønsker å videreføre ordningen med 
utdeling av brukerpris annethvert år og legger følgende reviderte retningslinjer til 
grunn ved tildeling: 
a) Brukerprisen tildeles en eller flere personer eller en brukerorganisasjon 

(heretter «kandidaten») som har gjort en innsats for å fremme brukernes 
interesser i helsevesenet  
i) Kandidaten må være bosatt/ha sitt virke i Nord-Norge.  
ii) Kandidaten må gjennom sin brukerorganisasjon ha gjort en ekstraordinær 

eller banebrytende innsats for pasienter/pårørende i Nord-Norge.  
iii) Dersom prisen vurderes tildelt person som har (eller har hatt) verv i 

brukerutvalg i Helse Nord, skal innsatsen i brukerutvalget veie minst i 
vurderingen.  

iv) Prisen kan tildeles bare en gang til samme person. Prisen kan tildeles flere 
ganger til brukerorganisasjoner. 

 
 

  

                                                        
1 AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2020 - tildeling av midler. Må 
avtales nærmere. 
2 I forbindelse med RBU-møtet i NOV2020 avholdes felles møte med lederne av brukerutvalgene i 
underliggende HF. 
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RBU-sak 43-2019  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF 28. mai 2019 i Kirkenes: Informasjon om styremøtet 
og omvisning på det nye sykehuset. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 

 Fagråd habilitering 4. juni 2019: Informasjon om arbeidet med å få godkjent 
et eget kompetanseområde for leger innen habilitering. Sak til interregionalt 
brukerutvalgsmøte. 

 Møte om innovasjonssøknader 5. juni 2019: Informasjon om møtet og 
prosessen for søknadsbehandling. Se også her: https://unn.no/om-
oss/innovasjon-i-unn  

- RBU-medlem Gunhild Berglen 
 Møter i USAM 20. mars 2019, 21. mai 2019 og 7. juni 2019 
 Workshop Evidence based practice på Hønefoss 20. - 24. mai 2019. For film om 

brukermedvirkning i forskning, se her: 
https://drive.google.com/file/d/1ugkxx6xrJuyHtFbjA84Ydu6zmeYlw6Q9/vi
ew  

 NEVSOMs møte om likeverdige tjenester 10. mai 2019|2 
- RBU-medlem Elisabeth Sundkvist 

 Nasjonal samvalgskonferanse om kommunikasjon med helsevesenet og valg av 
behandlingsalternativer fra et pasientperspektiv: Informasjon om 
konferansen. RBU-medlem Sundkvist holdt innlegg. 

- RBU-medlem Hedvig Hegna 
 Møte i Sykehusbygg HF ad. konseptprogram akuttmottak: Informasjon om 

arbeidet. Rapporten skal legges frem i november 2019.  
- RBU-medlem Asbjørn Larsen 

 Fagrådsmøte TSB: Oppsummering Regional TSB konferanse februar 2019 og 
veien videre. 

 Informasjon om Kvarus (kvalitetsregister TSB (gjelder bare rus)). Hvordan kan 
dette brukes opp mot brukerplanen som kommunene bruker? 

 Tilgang på Terapeutiske Samfunn - innspill fra brukersiden ad. 
Oppdragsdokument 2014. Det har vi ikke i Helse Nord. Hva gjør Helse Nord 
for å levere? Spørsmålet følges opp i fagrådet. 

- RBU-medlem Leif Birger Mækinen 
 Åpning av en universell utformet turløype i Alta 
 Brukerutvalgsmøte i Sykehusapotek Nord HF 4. juni 2019: Informasjon om 

temaer som ble tatt opp i dette møtet. Omvisning på sykehusapoteket i Bodø.  
 Møte i styringsgruppen ad. foretaksmøtets oppdrag om utredning av 

sammenslåing Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Finnmarkssykehuset HF 
 Klinikk Sapmi - etablering høsten 2019 
 Kontinuitet blant helsepersonell - ambulering frivillig 

- RBU-medlem Elsa Marie Isaksen 
 Møte i styringsgruppen for strategisk videreutvikling av 

spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkning 
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3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Evalueringsskjema for rehabiliteringsinstitusjoner: Informasjon om arbeidet med 

skjemaet og planlagt involvering av RBU. Informasjonen ble gitt i tilknytning til 
tematimen v/med. rådgiver Raymond Dokmo. 

- Rekruttering ny adm. direktør - status 
- Luftambulansetjenesten i Norge - ambulansehelikoptre og -fly: Informasjon om 

økt beredskap i Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF rundt 
overgangen til ny leverandør 1. juli 2019 og status beredskap 
ambulansehelikopter. 

- Regionalt brukerutvalg, organisering i Helse Nord RHF - informasjon om endring 
fra sommeren 2019: Fagavdelingen overtar ansvaret for RBU. Nødvendig 
kontaktinformasjon sendes til RBU.  

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 44-2019  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 5. mars 2019 til Gunn Hutchinson fra Helse Nord RHF vedrørende 

kvalitetsutvalgteam 
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet til Finnmarkssykehuset HF 26.-28. april 2019 
3. Referat fra møte mellom ledere og nestledere i Brukerutvalg til Regionale 

helseforetak 25. mars 2019 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 45-2019  Eventuelt 
 
A. Ulik praksis for provosert abort i sykehusene i Helse Nord 
 
RBU-medlem Gunnhild Berglen redegjorde for saken som omhandler forskjeller i 
tilbudt behandling til kvinner som ønsker abort - medisinsk eller kirurgisk.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om tilbakemelding i et senere RBU-møte 
hvordan kvinner i en sårbar situasjon kan ivaretas på en bedre måte og med lik praksis i 
regionen. 
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B. Fødende i distriktet - opphold for partnere 
 
RBU-medlem Leif B. Mækinen redegjorde for saken som omhandler fødende i distriktet 
som må reise til sykehus i god tid før fødselen. Hvordan legges til rette for at partneren 
til den fødende kan være med under oppholdet før og etter fødselen? 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om at det legges til rette i langt større grad 
for at partnere til fødende kvinner kan være sammen med den fødende under 
oppholdet - både for og etter fødselen. 
 
 
C. Nye Hammerfest sykehus - barneavdeling 
 
RBU-medlem Asbjørn Larsen stilte spørsmål ad. planer for barneavdelingen i det nye 
sykehuset i Hammerfest, der det er foreslått å redusere antall senger. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om å få tilbakemelding i et senere RBU-
møte, hvilke planer man har for barneavdelingen i det nye sykehuset i Hammerfest og 
hvilke pasientgrupper som ev. vil bli berørt av den foreslåtte reduksjonen.   
 
 
D. Pasientreiser HF - oppnevning av ny brukerrepresentant til brukerutvalget 
 
RHF-ledelsen viste til henvendelse fra Pasientreiser HF av 12. juni 2019 ad. oppnevning 
av ny brukerrepresentant til brukerutvalget i Pasientreiser HF. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Gunnhild Berglen som ny 
brukerrepresentant i brukerutvalget i Pasientreiser HF. Som vararepresentant 
oppnevnes Leif Birger Mækinen. 
 
 
E. Prosjekt revisjon av nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus - 

oppnevning av brukerrepresentant til referansegruppe 
 
RHF-ledelsen viste til henvendelse fra Helsedirektoratet av 13. mai 2019 med 
forespørsel om å delta i referansegruppe i prosjekt revisjon av nasjonal faglig 
retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.  
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Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Elisabeth Sundkvist som 
brukerrepresentant i referansegruppe i prosjekt revisjon av nasjonal faglig retningslinje 
for bruk av antibiotika i sykehus.  
 
 
Bodø, den 12. juni 2019 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 12JUN2019 – kl. 13.40 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 11. september 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato: 
2019/209   Kari Bøckmann    Bodø, 4.9. 2019  
    
           

 

RBU-sak 48-2019 Oppdragsdokumentet 2020 – innspill til HOD 

fra Regionalt brukerutvalg 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) inviterer årlig de regionale brukerutvalgene 
(RBU) til å komme med innspill til neste års oppdragsdokument til landets regionale 
helseforetak. Innspillene overleveres i et møte mellom ledere og nestledere fra RBU i 
alle helseregionene og Helse- og omsorgsdepartementet i oktober. Før møtet 
samordner de fire regionale brukerutvalgene sine saker i et interregionalt møte mellom 
ledere og nestledere i de regionale brukerutvalgene.  
 
Konklusjon 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF er invitert til å gi innspill på saker til neste års 
oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet. Innspillene fra RBU drøftes 
med de andre RBU-ene i et interregionalt møte mellom ledere og nestledere i regionale 
brukerutvalg, 9. og 10. oktober 2019. I det interregionale møtet samordnes innspillene 
til et felles innspill til Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ønsker å fremme følgende saker som 

innspill til Oppdragsdokumentet for 2020 
a. .. 
b. .. 
c. .. 
d. .. 
e. .. 
f. .. 
g. .. 

 
 
 
Bodø, den 11. september 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Utrykt vedlegg:  
Oppdragsdokument 2019, fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF 
Dokumentet ligger på Helse Nord RHFs nettside – her: https://helse-
nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Oppdragsdokument%202019%20fra%20HO
D%20til%20Helse%20Nord%20RHF.pdf 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

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

 

Møtedato: 11. september 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2019/459   Frode Eilertsen, 91 33 36 30  Bodø, 30.8.2019 

 
 

 

RBU sak 49-2019 Orientering om strategi for økt bruk av ideelle 

 
 
Formål 
Formålet med saken er å orientere Regionalt brukerutvalg om administrasjonens 
forslag til strategi for å styrke de ideelle virksomhetene samtidig som tjenestetilbudet 
opprettholdes, se vedlegg. Strategien er sendt Helse- og omsorgsdepartementet innen 
fristen, 15.8.19, og godkjent i styremøte den 28.08.2019 
 
Bakgrunn 
Regjeringen er opptatt av å styrke de ideelle virksomhetene. Foretaksprotokollen til de 
regionale helseforetakene av 15.1.19 og tilleggsdokument til oppdragsdokumentet av 
21.6.19 ber de regionale helseforetakene utarbeide strategier for bruk av ideelle.  
 
Helse Nord RHFs avtaler i aktuelle tjenestegrener 
Helse Nord RHF har 16 private leverandører av spesialisthelsetjenester innenfor PHV1, 
TSB2 og spesialisert rehabilitering. 8 av virksomhetene er registrert som ideelle i 
Foretaksregisteret. Helse Nords region har ingen sykehus registrert som ideell. 
 
Leverandørmarkedet i helseregion Nord 
Regionen har få tilbydere av private helsetjenester, uavhengig av organisasjonsform. 
Erfaringsmessig har nye kommersielle virksomheter i spesialisthelsetjenesten liten 
interesse i å etablere seg i Helse Nord. 
 
Flere av dagens institusjoner er relativt usentralt plassert. Rekruttering og/eller å 
beholde de rette legespesialitetene er en erfart utfordring, særlig har dette vært uttalt 
innenfor spesialisert rehabilitering. 
 
Institusjonene innenfor alle tre tjenestegrener har innbyrdes til dels ulike tjenesteprofil 
og/eller er lokalisert i betydelig avstand fra hverandre. Institusjonene er derfor ikke i 
særlig direkte konkurranse med hverandre. 
 
 
 
 

                                                        
1 Psykisk helsevern 
2 Tverrfaglig, spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
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Reservasjon for ideelle 
Norge har ingen entydig eller legaldefinisjon av ideelle. Virksomhetene i regionen som 
er registrert med sektorkode ideell er ulikeartede, og det er på generelt grunnlag 
vanskelig å fastslå om alle rent faktisk har de kjennetegnene EU-retten har satt som 
vilkår3. 
 
Helse Nord RHF vurderer derfor at en generell strategi for å reservere konkurranser for 
ideelle ikke er mulig, uten samtidig høy for å vri tjenestetilbudet i regionen i uønsket 
retning og/eller risiko for ikke å klare å dekke behovene innenfor egen region og/eller 
med betydelig rettslig risiko. 
 
Oppsummering – strategi for økt kjøp fra ideelle 
Forutsatt at Helse Nord RHF skal sikre et tjenestetilbud innenfor alle tre grener og som 
er mest mulig tilgjengelig over hele landsdelen, fremstår konkurranser som også tillater 
deltakelser fra kommersielle som den minst risikofylte prosedyren. Dette både med 
tanke på et velfungerende tjenestetilbud og økonomisk og rettslig risiko.    
 
Ny anskaffelsesforskrifts fleksible prosedyrer tillater å evaluere tilbud langs flere akser, 
så som tjenestekvalitet, kostnadseffektivitet og geografi. Innenfor rammen av denne 
fleksibiliteten ligger også et rom for å verdsette de ideelles kvaliteter, der disse har 
betydning for den konkrete kontrakten og/eller kostnadseffektivitet. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar strategien slik den er oversendt 
helse- og omsorgsdepartementet og godkjent av styret i Helse Nord RHF til 
orientering. 

 
 
Bodø, 30. august 2019 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
Vedlegg: 
Strategi for økt kjøp fra ideelle datert 14.8.19 

                                                        
3 En sentral del av EU-rettens aksept for å særbehandle ideelle virksomheter under tidligere direktiv er 
begrunnet i solidaritetsprinsippet. Et sentralt vilkår er budsjettmessig effektivitet for det offentlige som 
direkte følge av leverandørens bruk av frivillighet, dvs. en ulønnet (eller ikke fullt ut betalt) innsatsfaktor 
i den aktuelle kontrakt (se f.eks. Spezzino og Casta). Frivilligheten som har vært aktuell i disse 
sakene/landene er regulert i lov og bidrar til å realiserer myndighetenes ambisjon om et høyere nivå på 
tjenesteproduksjonen enn myndighetene selv kan sikre innenfor tilgjengelige midler. Et annet sentralt 
vilkår er at et eventuelt overskudd i virksomheten reinvesteres i velferdstjenester eller andre sosiale 
formål.     

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
11SEP2019 - saksdokumenter

side15



 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

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

 

Helse og omsorgsdepartementet 
 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
   
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
F. Eilertsen, 91 33 36 30 

Sted/dato: 
Bodø, 14.8.19 
 

Oppdragsdokument 2019 – strategi for økt bruk av ideelle 

Vedlagt oversendes Helse Nord RHFs vurdering av strategi for økt bruk av ideelle i 

helseregion Nord. Saken skal behandles av styret i Helse Nord RHF i styremøte 28.8.19, 

og det tas forbehold for styrets godkjennelse. 

  

1. Innledning 
Regjeringen er opptatt av å styrke de ideelle virksomhetene. Foretaksprotokollen til 
de regionale helseforetakene av 16. januar 2019 og tilleggsdokument til 
oppdragsdokumentet av 21. juni 2019 ber de regionale helseforetakene utarbeide 
strategier for bruk av ideelle. 
 
Følgende premisser skal ligge til grunn for strategien: 
- De regionale helseforetakene skal stille samme faglige krav til ideelle og 

kommersielle aktører som leverer tjenester til det offentlige. 
- De regionale helseforetakene skal inkludere ideelle aktører i sitt plan- og 

utviklingsarbeid. 
- Dialogen med de ideelle må innrettes slik at den ikke medfører brudd på 

anskaffelsesreglene, særlig prinsippet om likebehandling, og slik at verken ideelle, 
deres paraplyorganisasjoner eller regionale helseforetak bryter 
konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. 

- De regionale helseforetakene skal ikke bygge opp og utvikle konkurrerende tilbud 
til eksisterende tilbud hos private, ideelle aktører. 
 

2. Oversikt over institusjoner med avtale med Helse Nord RHF 
Samtlige virksomheter med avtale med Helse Nord RHF som er registrert som ideelle i 
Foretaksregisteret, er institusjoner innenfor psykisk helsevern (PHV), tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) eller tverrfaglig spesialisert 
rehabilitering. Helse Nords region har ingen sykehus registrert som ideell. 
   

Spesialisert rehabilitering 
Institusjon Selskapsform mv. Adresse 
Helgeland Rehabilitering Kommunalt eid/avdeling 

i Sømna kommune.  
8920 Sømna 

Skibotn Helse og Rehabilitering 
AS 

Kommersiell virksomhet, 
eid av HELSEPARTNER 
Nord-Norge AS, 

9143 Skibotn 

Stamina Helse AS1 Kommersiell virksomhet Bodø og Tromsø        

                                                        
Mindre kontrakter: 
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Nordtun HelseRehab                Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, ikke 
registrert i 
Frivillighetsregisteret 

8170 Engavågen 

Opptreningssentret i Finnmark 
AS 

Kommersiell virksomhet, 
eid av HELSEPARTNER 
Nord-Norge AS 

9510 Alta 

Rehabiliteringssentret Nord-
Norges Kurbad AS 

Kommersiell virksomhet, 
privat eid AS 

9011 Tromsø 

Røysumtunet/Diakonistiftelsen 
Røysum2 

Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, ikke 
registrert i 
Frivillighetsregisteret. 
Har ikke erverv til formål. 

2770 Jaren 

Valnesfjord Helsesportsenter Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, 
registrert i 
Frivillighetsregisteret. 
Har ikke erverv til formål  

8215 Valnesfjord 

RIBO3 Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, ikke 
registrert i 
Frivillighetsregisteret 

8255 Røkland 

MS-Senteret Hakadal AS4 Kommersiell virksomhet, 
aksjeselskap 

1487 Hakadal 

Psykisk helsevern 
Institusjon Selskapsform mv. Adresse 
N.K.S Kløveråsen AS Eid av N.K.S. (Norske 

Kvinners Sanitetsforening) 
Nordland, registrert 
Frivillighetsregisteret.  

8076 Bodø 

Viken senter Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, ikke 
registrert i 
Frivillighetsregisteret 

9360 Bardu 

 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Institusjon Selskapsform mv. Adresse 
Finnmarkskollektivet Ideell virksomhet, 

sektorkode 7000, 
9545 Langfjordbotn  

                                                        
1 Dagbehandling, overvekt og muskel- og skjelett 
2 Rehabilitering - epilepsi 
3 Habilitering og rehabilitering, adferdsfokusert 
4 Noen få MS-pasienter med de mest krevende tilstandene 
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registrert i 
Frivillighetsregisteret 

Fossumkollektivet, avdeling 
Valnesfjord 

Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, 
registrert i 
Frivillighetsregisteret.  

1804 Spydeberg  
 
Tjenestene leveres i 
avd. Fauske og i 
begrenset grad i 
Spydeberg 

Kirkens Bymisjon Veslelien Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, 
registrert i 
Frivillighetsregisteret. 
Bruker frivillighet som 
ressursfaktor. 

2380 Brumunddal 

Sigma Nord AS Kommersiell virksomhet, 
privat eid AS 

9441 Fjelldal i 
Tjeldsund 

 
Helse Nord RHF har som det går frem av tabellen over, 16 private leverandører av 
spesialisthelsetjenester innenfor PHV, TSB og spesialisert rehabilitering. 8 av disse er 
registrert som ideell virksomhet i Foretaksregisteret.  
 
Spesialisert rehabilitering 
Innenfor spesialisert rehabilitering er 4 av 10 registrert som ideelle. 2 av institusjonene 
registrert som ideelle, beskriver eksplisitt å ikke ha erverv til formål, men kun 1av disse 
er registrert i Frivillighetsregistret.  Virksomhetene er lokalisert i Helse Nords region, 
med unntak av Røysumtunet/Diakonistiftelsen Røysum og MS-Sentret Hakadal AS som 
begge leverer en smal, spesialisert tjeneste i et begrenset omfang.  
 
PHV 
I psykisk helsevern er 1 av institusjonene en næringsdrivende stiftelse, registrert som 
ideell i Foretaksregisteret. Institusjonen er ikke registrert i Frivillighetsregistret, og har 
heller ikke vedtektsfestet at den ikke har erverv til formål.  
 
N.K.S Kløveråsen AS er eid av Norske Kvinners Sanitetsforening, som er basert på 
frivillig innsats. Virksomheten er registrert i Frivillighetsregisteret og N.K.S Kløveråsen 
beskriver å ikke ha erverv til formål. N.K.S Kløveråsen leverer kun tjenester innenfor 
demensomsorg. 
 
 
TSB 
I TSB er 3 av 4 stiftelser, registrert som ideelle virksomheter og i Frivillighetsregistret. 
Virksomhetene, med unntak av Kirkens Bymisjon Veslelien, er lokalisert i Helse Nords 
region.  
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3. Generelt om helseregion Nord 
Helse Nord er den minste helseregionen i landet. Regionen dekker et geografisk område 
på omtrent 35% av Fastlands-Norge, og har om lag 9% av befolkningen. Regionen 
preges av lange avstander og spredt bosetting. 
 
Regionen har få tilbydere av private helsetjenester, uavhengig av organisasjonsform. 
Erfaringsmessig er interessen for å etablere nye kommersielle virksomheter innenfor 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord liten. Et eksempel er markedet for spesialisert 
rehabilitering. Ingen nye aktører meldte seg ved forrige anskaffelse, til tross for at 
kontraktene på spesialisert rehabilitering er de absolutt største og for aktørene mest 
lønnsomme tjenestene Helse Nord RHF kjøper av private (>200 millioner årlig). 
Derimot ser vi at rehabiliteringsinstitusjoner som har vært betraktet som ideelle, er av 
interesse for en kommersiell aktør gjennom oppkjøp, der ett allerede er gjennomført. 
 
Flere av institusjonene er lokalisert på steder som oppfattes eller kan sies å være, 
usentrale. Rekruttering og/eller å beholde de rette legespesialitetene erfares å være 
krevende, særlig har dette vært uttalt innenfor spesialisert rehabilitering. I løpet av 
2017-2018 var det av denne grunn utfordrende for Helse Nord RHF å tilby pasienter 
behandling på spesialisthelsetjenestenivå i enkelte områder. I perioden med manglende 
spesialistkompetanse hos de rammede leverandørene mistet Helse Nord RHF betydelig 
kapasitet, med påfølgende ekstra kostnader ved å sende pasienter ut av regionen for 
behandling.  
 
Institusjonene innenfor alle tre tjenestegrener (PHV, TSB, og spesialisert rehabilitering) 
har til dels innbyrdes ulik tjenesteprofil og/eller er lokalisert i betydelig avstand fra 
hverandre. Institusjonene er derfor ikke i særlig direkte konkurranse med hverandre. 
 

4. Reservasjon for ideelle 
Norge har ingen entydig definisjon av ideelle. Virksomhetene i regionen som er 
registrert med sektorkode ideell er ulikeartede, og det er på generelt grunnlag vanskelig 
å fastslå om alle rent faktisk har de kjennetegnene EU-retten tidligere har trukket frem. 
 
Helse Nord RHF vurderer på denne bakgrunn at en generell strategi for å reservere 
konkurranser for ideelle ikke er mulig, herunder fordi det da samtidig vil innebære høy 
risiko for å vri tjenestetilbudet i regionen i uønsket retning og/eller risiko for ikke å 
klare å dekke behovene innenfor egen region og/eller med betydelig rettslig risiko.  
 
Innenfor spesialisert rehabilitering vil økt kjøp fra ideelle gå på bekostning av tilbudene 
i Helgeland Sør, Bodø, Tromsø/Troms og Finnmark.  
 
Rehabiliteringsinstitusjonene som er registrert som ideelle ligger utenfor bynære 
områder. Økt kjøp fra disse på bekostning av de kommersielle vil medføre ekstra 
reisevei, økt belastning for den reisende og betydelig økte pasientreisekostnader. 
Kjente rekrutteringsutfordringer i mindre sentrale strøk i Nordland skaper risiko for at 
tilbudet til grupper som ikke nødvendigvis har det største behovet for 
spesialisthelsetjenester økes, på bekostning av tilbudet til de mer komplekse 
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tilstandene. Ved siden av dette vil det samlede behovet for ulike rehabiliteringstjenester 
ikke kunne dekkes fordi de ulike institusjonene har ulik profil og dermed dels er best 
egnet for ulike målgrupper.  
 
Innenfor TSB er den største leverandøren, og den som i størst utstrekning behandler 
alkoholavhengighet, kommersiell. En konkurranse reservert for ideelle ville dermed 
utelukke denne leverandøren. Dette vil i så fall innebære en betydelig risiko for at Helse 
Nord RHF ikke kan dekke behovene innenfor egen region.  
 
Samtidig er det trolig innenfor TSB-feltet enkelte ideelle institusjoner kan tenkes å ha 
de karakteristika EU-retten har oppstilt for å akseptere direkte tildelinger til «non-
profit» - organisasjoner. Innenfor TSB vil Helse Nord RHF derfor vurdere om det er 
rettslig adgang til å reservere konkurranser i forkant når nye avtaler skal etableres 
og/eller om omfanget av tjenester som tildeles disse kan opprettholdes og/eller økes på 
annen5 måte.  
 
Innenfor PHV vurderte Helse Nord RHF våren 2018 hvorvidt konkurransen for å 
etablere nye avtaler kunne reserveres for ideelle. Helse Nord RHFs konklusjon var   
imidlertid at regionens eneste institusjon som leverer breddetilbudet lite trolig er å 
anse som «non-profit» etter EU-retten. Heller ikke innenfor dette område er det mulig å 
etablere en generell strategi for å reservere konkurranser, uten samtidig å akseptere en 
betydelig risiko for alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet innenfor egen region, 
herunder betydelig økte reisekostnader.  
 
Helse Nord RHF ser det dermed som vanskelig å etablere en generell strategi for å 
reservere konkurranser for ideelle og/eller øke kjøpet hos disse på bekostning av kjøp 
fra kommersielle.  

 
5. Oppsummering – strategi for økt kjøp fra ideelle 
Forutsatt Helse Nord RHF skal sikre et tjenestetilbud innenfor alle tre tjenestegrener 
som er mest mulig tilgjengelig over hele landsdelen, fremstår åpne prosedyrer som det 
minst risikofylte. Dette både med tanke på et velfungerende tjenestetilbud og 
økonomisk og rettslig risiko.    
 
Vurderingen er basert på det konkrete leverandørmarkedet i Nord-Norge (uavhengig av 
virksomhetsform), institusjonenes ulike tjenesteprofil, geografiske plasseringer, 
befolkningsgrunnlag og erfaringsmessig lite tilfang av nye aktører innenfor 
spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.  
   
Helse Nord RHF vurderer imidlertid handlingsrommet i anskaffelsesforskriften kap. IV 
som romslig all den tid evalueringskriteriene er relatert til behovet som skal dekkes i 
den enkelte kontrakt. Innenfor rammen av denne fleksibiliteten ligger også et rom for å 
verdsette de ideelles kvaliteter, der disse har betydning for den konkrete kontrakten 
og/eller kostnadseffektivitet. 

                                                        
5 Omtales i kap. 5. 
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Forut for FOR-2016-08-12-974 gav FOR-2006-04-07-402 samme handlingsrom for 
rehabiliteringsinstitusjonene og de ideelle. Helse Nord RHF har derfor over år med få 
unntak, gjennomført konkurranser åpne for alle, der de ideelle har nådd opp i 
konkurransen på linje med kommersielle. Både tjenestetilbud og omfang av kjøp fra 
ideelle er sikret gjennom like krav til kvalitet og tildelingskriterier langs flere akser, så 
som forholdet mellom kvalitet, pris, mangfoldig og differensiert tilbud og geografisk 
nærhet.  
 
Helse Nord RHF har altså opprettholdt det forholdsmessige omfanget av kjøp fra ideelle 
i den grad kvaliteten har vært tilstede. Helse Nord RHF vil fortsatt ha dette som 
hovedstrategi, all den tid markedet er slik som i dag. 
 
Helse Nord RHFs strategi er videre å ikke bygge opp og utvikle konkurrerende tilbud til 
eksisterende tilbud hos private aktører så lenge disse oppfyller nødvendige krav til 
kvalitet og pris.  
 
Helse Nord RHF har pr. i dag avtaler med opsjoner som kan øke kjøpene fra de private 
med inntil 50% av avtalens verdi innenfor alle tre tjenestegrener. Som en del av 
strategien vil Helse Nord RHF, om mulig, øke de ideelle virksomhetenes andel av private 
institusjonsplasser ved behov, der markedet ligger til rette for det. Dette er i så fall 
konkrete vurderinger med utgangspunkt i behov som oppstår, i lys av tjenestekvalitet, 
mangfold, geografisk nærhet etc.  
 
Tilsvarende kriterier og vurderinger vil bli brukt når nye avtaler skal etableres.    
 
Helse Nord RHF vil inkludere både ideelle og kommersielle aktører i sitt plan og 
utviklingsarbeid og sørge for at alle aktører får de samme rammevilkår for å tilby sine 
tjenester i regionen.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hilde Rolandsen 
Eierdirektør 
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Møtedato: 11. sept. 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2019/1169    Rolandsen, Engeseth   Bodø, 28. august 2019 

 

RBU sak 50-2019 Elektronisk kurve og medikasjon – plan for 

gjennomføring av hovedprosjektet 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i sak 74-2019 sak Elektronisk kurve og medikasjon – 
plan for gjennomføring av hovedprosjektet. Dette var en oppfølging av sakene 57-2017 
Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – rapport fra forprosjekt og plan for 
gevinstrealising, som igjen var en oppfølging av styresak 125-2014.  
 
Regionalt brukerutvalg blir i denne sak orientert om oppfølgingen av følgende 
vedtakspunkt: 
 
Sak 125-2014  

3. Styret ber adm. direktør legge frem plan for gevinstrealisering som en del av 
beslutningsunderlaget for gjennomføring av hovedprosjekt (fase 3). 

 
Sak 57-2017 

3. Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse 
fra klinisk personell i forbindelse med tertialrapport for 3. kvartal 2017 

 
 
Historikk 
Styringsgruppen ga i møte 25. mars 2017 sin tilslutning til mandat for fase 3 
(gjennomføring)- Fra styresak 57-2017 hitsettes: 
 
«Mandatet inneholder overordnet risikovurdering for fase 3. Ingen annen region eller 
kunde med Metavision har gjennomført tilsvarende regional innføring før. Samlet risiko er 
relativt høy. Mange parallelle aktiviteter skal skje samtidig og avhenger av leveranseevne 
både fra leverandør og Helse Nord IKT HF. I tillegg skal både regionalt og de lokale 
prosjektene levere for at løsningen skal kunne gå i drift på forsvarlig måte. God 
planlegging, ansvarfordeling og sterk leverandørstyring er viktigste risikoreduserende 
tiltak. 
 
Styringsgruppen har gitt sin tilslutning til den planlagte gjennomføringen og anbefaler at 
fase 3 startes i august 2017, forutsatt vellykket verifikasjonstest i juni 2017» 
 
 
Status 
Styret er i sak 132-2017 orientert om at verifikasjonstest i juni 2017 ikke var vellykket, 
og at leverandøren hadde lagt en troverdig plan for å utbedre svakhetene ved systemet. 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
11SEP2019 - saksdokumenter

side22



 

 
Prosjektet gjennomførte i april 2018 ny verifikasjonstest. I testen deltok en utvidet 
kliniker-gruppe, der totalt 25 deltakere med klinisk bakgrunn gikk gjennom ulike 
arbeidsprosesser i løsningen. I all hovedsak var dette klinkere fra HFene, som også deltok da 
vi definerte felles arbeidsprosesser og endringer i den Helse Sør-Øst definerte 
konfigurasjonen, innledningsvis i forprosjektet. 
 
Innstillingen fra prosjektgruppen, basert på tilbakemeldingene fra utvidet kliniker-gruppe, var 
at løsningen understøtter Helse Nords kjerneprosesser. Kliniker-gruppen oppfattet løsningen 
som moden nok for å igangsette fase 3 - implementeringsfasen. Det var mange positive 
tilbakemeldinger, og den omfattende omstruktureringen av løsningen ble svært godt mottatt. 
Den hadde blitt mer oversiktlig, intuitiv og brukervennlig. Integrasjonene støttet besluttet 
arbeidsflyt på en god måte, men det forutsetter at kjente feil og mangler utbedres.  
 
I mai 2018 besluttet Programstyret i FRESK, sak 8-18, å gi sin tilslutning til avslutning av 
fase 2 og oppstart av fase 3, under forutsetning av at leverandør ga tilslutning til følgende: 
 

 Feil og endringer nødvendig for godkjenning av akseptansetestene utbedres uten 
omkostninger for Kunden. 

 Leverandøren forplikter seg til et «Task Force» prosjekt for å forbedre svartider til 
forespeilet nivå. 

 Leverandøren forplikter å implementere foreslått løsning for tilgangssyring basert på 
tjeneste fra DIPS og bedre logging. 

 
Programstyret ga programleder for FRESK mandat til å beslutte tidspunkt for oppstart 
av fase 3.  
 
Prosjektet fulgte opp nevnte saker ovenfor leverandør og mottok en plan for 
gjennomføring. Prosjektet hadde tiltro til planen og i oktober 2018 godkjente 
programleder FRESK skifte til fase 3.  
 
Testing av svartider i ny versjon av MetaVision (6.11) ble første gang gjennomført i 
november 2018 og viste en positiv utvikling, noe som ga prosjektet tiltro til at 
leverandøren leverer en løsning med akseptable svartider for bruk i HFene. Prosjektet 
ser stor sannsynlighet for at det fortsatt vil være avvik mellom faktiske svartider og det 
som er regulert av kontrakten. Eventuelle avvik vil følges opp med leverandøren. 
 
I desember 2019 ga Programstyret i FRESK, sak 17-18, sin tilslutning til prosjektets plan om 
første oppstart med MetaVision på Intensivavdelingen i UNN Tromsø i mai 2019.  
 
I januar 2019 startet prosjektet sin første akseptansetest, avgrenset til løsningen for intensiv. 
Testen ble avbrutt pga for mange feil i den nye versjonen, spesielt på integrasjoner. 
Programstyret ble i mai 2019 orientert om utsettelse. Prosjektet startet replanlegging og i mai 
2019 ble ny plan presentert for Programstyret. Planen inkluderer nå ferdigstilling oppstart av 
hele AIO-området (anestesi, intensiv og operasjon). Oppstart er nå satt til november 2019 for 
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Intensivavdelingen i Tromsø og januar 20201 for Anestesi- og operasjonsavdelingen. 
Programstyret tok dette til orientering.  
 
Prosjektet vil fra juni til september gjennomføre en samtesting med leverandøren i Helse 
Nord sitt miljø. Dette er leverandørens test av løsningen. Deretter starter prosjektet Helse 
Nord sin akseptansetest. Godkjent akseptansetest er en forutsetning for planlagt oppstart i 
november.  
 
Viktige datoer for oppstart av MetaVision i UNN: 
 

 
Dato 

 
Beskrivelse 

14.05-
10.09.2019 

Leverandørens test og verifikasjon av løsningen 
 Installasjon i HN-miljø 
 Leverandør tester i HN-miljø 
 Samtest leverandør og regionalt prosjekt 
 Feilretting og levering av hotfix 
 Retest  

10.09.2019 Installasjonsdag 
EVRY leverer ferdig testet løsning til Helse Nord 

11.09-
11.11.2019 

Akseptansetest AIO (anestesi intensiv operasjon) 
Helse Nord  tester om løsningen kan aksepteres for produksjonssetting  

12.11.2019 
- 

GO-LIVE Intensivavdelingen UNN 
UNN ønsker å skyve med en uke til 19.11. Ikke formelt vedtatt i PS UNN 

07.01.2020 
- 

GO-LIVE anestesi og operasjon UNN 1) 
 

Dato er endret siden behandling i styret i Helse Nord RHF i juni 2019. Spor endring synlig. 
 
Investeringskostnad – oppdatert 
I sak 57-2017 ble styret orientert om at samlede investeringskostnader var estimert til 
283,8 mill. kroner, ex følgekostnader til mottaksprosjekt og lokal infrastruktur, til 
sammen 1592 mill. kr. 
 
Oppdaterte estimater, inklusive prisstigning frem til 2022 viser en samlet 
investeringskostnad på 303,5 mill. kroner.  
  
 
Gevinstrealisering – tidligere orientering til styret 
I sak 125-2014 ble styret orientert om at arbeidet med gevinstbeskrivelse ble lagt til 
planleggings- og forprosjektfasen. Dette fordi en først måtte beskrive endringer i 
arbeidsflyt før en kan estimere kvalitative og kvantitative effekter av endringen. Det 
heter i saken at: «Gevinstplanen vil inngå i en samlet sak til styret ved beslutningspunkt 
om å fortsette prosjektet fra fase 2 til fase 3». 

                                                        
1 Dato er endret siden styrebehandling i juni 2019. Spor endring synlig. 
2 Utstyr lokal infrastruktur + trådløst nettverk + lokale mottaksprosj. ex opplæring (48+41+70) mill. kr. 
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I sak 57-2017 ble styret orientert om at klinikergruppen, basert på gjennomgang av 
kurveløsningen i Helse Sør-Øst fra samme leverandør, har beregnet total nytteverdi til 
4.060 mill. kroner. Totale kostnader, inklusive negative effekter i drift, var beregnet til 
1.953 mill. kroner. Dette ga prosjektet en netto nåverdi på 1.207 mill. kroner forutsatt 
teknisk levetid ut 2036. 
 
Gevinstrealisering – oppdatert 
Som en del av oppstart av implementeringsfasen, har prosjektet gjennomført en ny 
revisjon av gevinstrealiseringsplanen.  
 
FRESK har utarbeidet et felles rammeverk for gevinstarbeid for hele programmet. I 
revisjonsprosessen er alle gevinstbeskrivelser gjennomgått og lagt inn i programmets 
mal.  
 
Både FRESK-programmet og det regionale kurveprosjektet legger til rette for 
gevinstarbeidet i linjeorganisasjonen etter at systemet er innført. Det vil være 
helseforetakene selv som må påse at arbeidsrutiner og –flyt blir justert slik at en får 
mest mulig ut av de investeringene som ligger i prosjektet. Regionalt prosjekt 
gjennomgår alle identifiserte gevinstområder og forbereder presentasjon for HFene 
som en del av innføringsprosessen. Første workshop med gevinstansvarlig i HF 
gjennomføres med UNN i august i år. NLSH vil delta i en observatørrolle i denne 
workshopen. Tilsvarende workshop gjennomføres med NLSH senere på høsten i år, 
mens for HSYK og FIN gjennomføres dette nærmere implementeringstidspunkt.  
 
I revisjonen har prosjektet også gått gjennom de økonomiske gevinstene som er 
estimert tidligere og oppdatert i 2017. Prosjektet har ikke grunnlag for å gjøre en ny 
kalkulasjon av gevinstene før disse er presentert for HFene. Gjeldende versjon fra 2017 
blir av denne grunn stående uendret frem mot implementeringsstart.  
 
Prosjektet ser en god rapporterings- og analyseløsning som en viktig forutsetning i 
gevinstarbeidet for HFene. Prosjektet vil levere rapporter fra MetaVision, men har ikke 
mandat eller budsjett til å utvikle rapporter som henter data på tvers av kliniske 
løsninger. Dette ser prosjektet som viktig for å kunne følge opp gevinstmålene. Det 
synes mest hensiktsmessig å realisere en slik rapporteringsløsning ved bruk av 
regionens datavarehusløsning. Prosjektet har tatt initiativ til samarbeid med Kvalitets- 
og forskningsavdelingen for å kartlegge behov og foreslå en plan for å løse 
rapportbehovet.   
 
En av hovedbegrunnelsene for anskaffelse av elektronisk kurve er knyttet til 
kvalitetsforbedring. I 2010 ble det gjort en risikovurdering ved UNN HF der det ble 
vurdert risiko for tre målområder ved fortsatt bruk av papirkurven. 
 
Mål A: Legemidlene som føres inn i kurven samsvarer med legemidlene pasienten 
bruker: 3 risikoer, der 2 lå i gul eller rød risikosone 
 
Mål B: Ordineringene på kurven skal være entydig og være en fullstendig liste over 
legemidlene pasienten bruker: 7 risikoer, der 5 lå i gul eller rød risikosone 
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Mål C: En skal enhver tid vite hvilke legemidler pasienten har fått under oppholdet: 4 
risikoer, der alle lå i gul eller rød risikosone 
 
Innføring av elektronisk kurve ble sett på som risikoreduserende og er i stor grad et 
pasientsikkerhetstiltak.  
 
Følgende mulige nytteverdier/gevinster er identifisert:  
 
1. Bedre og sikrere legemiddelhåndtering: 

 Økt pasientsikkerhet med løsning som gir forsvarlig, standardisert og 
kvalitetssikret legemiddelhåndtering 

 Tilgang til pasientens legemiddelliste i hele pasientforløpet 
 Mer forsvarlig rekvirering, oppbevaring, ordinering, istandgjøring og 

administrering av legemidler 
 Bedre oversikt over interaksjoner, dosering, bivirkninger, utblanding, 

administrasjonsmåter, etc. 
 Korrekt og forståelig informasjon om legemidler til pasienten som kan hentes fra 

relevante kilder (e.g. Helsebiblioteket, FEST, Norsk legemiddelhåndbok) 
 Sikker dobbeltkontroll og tilknytning direkte til legemiddelet, pasientens kurve, 

pasienten selv og helsearbeideren som administrerer legemidlet 
 Entydig informasjon, og bedre dokumentasjon av administrering og evt. avvik 

 
2. Bedre prosess- og beslutningsstøtte gjennom hele pasientforløpet: 

 Økt kvalitet i behandlingen av pasienter i helhetlige pasientforløp og de 
arbeidsprosessene som løsningen understøtter 

 Løsning med god beslutningsstøtte i pasientbehandlingen som er knyttet opp 
mot nasjonale veiledere for pasientbehandling og prosedyrer 

 Økt oversikt og tilgjengelighet til relevant pasient- og 
behandlingsdokumentasjon 

 Standardiserte og integrerte løsninger som støtter virksomhetens behov for 
arbeids- og informasjonsflyt i helhetlige pasientforløp 

 Automatisert datafangst og bedre kvalitet i registrering av data fra 
medisinteknisk utstyr (MTU) 

 
1. Bedre støtte for forskning, ledelse og utvikling av virksomheten 

 Legge til rette for felles faglig utvikling og standardisering i regionen som følger 
nasjonale og internasjonale standarder 

 Understøtte kunnskapsbasert praksis og klinisk fagrevisjon 
 Strukturere data til organisasjons-, utviklings- og forskningsformål 

 
4. Mer effektiv ressursbruk og pasientbehandling 

 Økt kvalitet og effektivitet for helsepersonellet i de arbeidsprosessene som 
løsningen understøtter 

 Felles løsning som bidrar til kostnadseffektivitet for HN 

Forankring i foretaksgruppen 
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Styresak 57-2017 var i forkant av behandling i styret i Helse Nord RHF, også behandlet 
som orienteringssak i styrene i regionens underliggende helseforetak. Alle helseforetak 
sluttet seg til anbefalingen om at investeringen skal gjennomføres i tråd med forslag.  
 
Saken orienterte også om at kostnader til lokale mottaksprosjekt (70,3 mill. kroner), og 
opplæring av superbrukere ikke var inkludert i kostnadsestimatet for prosjektet.  
 
Helseforetakene har iverksatt relativt store omstillingsprosjekter for å sikre økonomisk 
bærekraft. For å sikre ressurser til mottaksprosjektene til Elektronisk Kurve og 
Medikasjon og Dips Arena3, valgte styret i sak 5-2019 å øremerke 27,7 mill. kroner til 
sykehusforetakene. 
 
 
Medbestemmelse 
Elektronisk kurve og medikasjon - gjennomføringsfase ble lagt frem for 
konserntillitsvalgte og –verneombud den 21. mai 2019 og formelt drøftet den 25. juni 
2019 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar informasjonen om plan for gjennomføring av hovedprosjektet 

Elektronisk medikasjon og kurve og oppdatert vurdering av nytteeffekt til 
orientering. 
 

2. Partene er enige i at prosjekt Elektronisk Medikasjon og Kurve tas videre til 
gjennomføringsfasen basert på premissene i drøftingsnotatet i denne saken.  
 

3. KTV/KVO etterlyser en mer detaljert plan for gjennomføringen av hovedprosjektet 
Elektronisk medikasjon og kurve. 

 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Adm. direktør mener fremdeles at gjennomføring av prosjekt Elektronisk kurve og 
medikasjon er en av de viktigste strategiske satsingene som foretaksgruppen kan gjøre 
for å redusere risiko for uønskede feil i pasientbehandlingen. 
 
Prosessen med forankring av nytteverdi (gevinster) ved prosjektet har vært god. 
Oppdatert gevinstoversikt er ikke lenger tallfestet i kroner, fordi det er svært vanskelig 
å måle. Tidligere vurdering av hvilke områder nytteverdien vil fremkomme, er ikke 
vesentlig endret. 
 
Foretaksgruppen står foran en stor ledelses-utfordring med å se til at organisasjonen 
lykkes å endre arbeidsprosesser slik at nytteverdien blir realisert. Adm. direktør vil 
komme tilbake til hvordan dette arbeidet følges opp i den kliniske linjen. 
 
Forsinkelsen i prosjektet er knyttet til forsinkelser fra leverandør som skyldes 
omfattende omarbeiding av leveransen for å tilfredsstille krav til ytelse og 
informasjonssikkerhet. 

                                                        
3 DIPS Arena: Neste generasjon elektroniske pasientjournal 
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Det er fremdeles forbundet risiko med prosjektet. Innføring av denne funksjonaliteten 
på tvers av sykehus og foretaksgrenser er i liten grad gjort andre steder i verden. 
Grensesnitt til elektronisk pasientjournal (DIPS Arena) er testet, det er imidlertid ikke 
verifisert hvor godt dette skalerer regionnivå. 
 
Adm. direktør er enig i programledelsens vurdering av risiko og planlegging av 
gjennomføringsfasen. 
 
Adm. direktørs forslag til vedtak ble enstemmig fattet slik:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om plan for gjennomføring av hovedprosjektet 

Elektronisk medikasjon og kurve og oppdatert vurdering av nytteeffekt til orientering. 
Styret er fornøyd med fremdriften i dette svært komplekse prosjektet.  

 
2. Styret slutter seg til at prosjekt Elektronisk Medikasjon og Kurve tas videre til 

gjennomføringsfasen basert på premissene i denne styresaken.  
 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Regionalt brukerutvalg inviteres til å tar saken om Elektronisk kurve og 
medikasjon – plan for gjennomføring av hovedprosjektet, til orientering.  

 
 
 
Bodø, den 28. august 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 11. september 2019   Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
Arkivnr: 2019/855    I.Dokmo                                   Bodø, 23.08.2019
          
        

RBU-sak 51-2019 Tertialrapport 1- 2019, orientering til RBU 

 
 
Formål 
 
Denne saken har som formål å gjøre rede for status for Helse Nord pr. 1. tertial 2019 
med en orientering til RBU etter at tertialrapport 1 -2019 ble vedtatt i styret i Helse 
Nord RHF 28. juni 2019. 
Det gis en oversikt over nøkkeltall på ventetid, fristbrudd og andre kvalitetsindikatorer. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Styresaken har fokus på nasjonale kvalitetsparametere samt noen utvalgte indikatorer. 
Styret i Helse Nord RHF har i styremøtet 28. mai 2019 behandlet styresak 51-2019 
Virksomhetsrapport nr. 4-2019 som omhandler økonomi- og aktivitetsdata for første 
tertial. Økonomi, aktivitetsdata og bemanning har derfor begrenset plass i 
tertialrapporten. 
 
Under vurdering presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport 
1- 2019.  
 
Vedlegg 1 presenterer Tertialrapport 1- 2019. 
 
Vurdering 
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter innen somatikk varierer i regionen.  
UNN ligger på 60 dager, og det vil kreve intensivert innsats med særlig fokus på å 
redusere antall langtidsventende over seks måneder dersom målet på 50 dager skal 
kunne nås innen 2021. I Finnmarkssykehuset var ventetiden i april 51 dager. 
Nordlandssykehuset har lengst ventetid med 64 dager. Økt antall konsultasjoner for 
poliklinikk og dagbehandling innen somatikk har ikke vært tilstrekkelig for å nå målet.  
Helgelandssykehuset har pr. april kortest ventetid med 48 dager.  
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden 2018 – april 2019. Helse Nord, 
somatikk. Kilde: Helsedirektoratet, styringsdata for RHF.   

 
 
 
Den gylne regel  
Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk. Dette 
måles ved gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, 
legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner). 
 
Overordnet er måloppnåelsen best for aktivitetskravet. Både psykisk helsevern for barn 
og unge og TSB har økt aktiviteten mer enn somatiske fag. Psykisk helsevern for voksne 
har aktivitetsnedgang fra 2018. Alle fagområder har hatt kostnadsvekst det siste året, 
men veksten er størst for somatiske fag og TSB. Ventetiden har økt for hele psykisk 
helsevern og TSB, mens den er redusert for somatiske fag. Psykisk helsevern for voksne 
og TSB har hatt en sterk vekst i ventetiden det siste året. 
 
 
Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 
kreftformene skal være minst 70 prosent. 
 
Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid i Helse Nord er på 61 prosent 
for alle 26 kreftformer, mens gjennomsnitt for landet er 65 prosent. Dette er en nedgang 
fra 2018 på fire prosentpoeng, og Helse Nord kommer dårligst ut av helseregionene. 
Det er etablert månedlig rapportering på denne indikatoren i oppfølgingsmøtene 
mellom Helse Nord RHF og helseforetakene. 
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Andel legemiddellister som er samstemt inn etter ny prosedyre (i DIPS 
medikamentmodul) skal være mer enn 90 %. 
 
Her er det store variasjoner innad i helseforetakene og mellom helseforetakene. Noen 
har fått på plass de nye regionale prosedyrene, mens andre fortsatt måler manuelt. Det 
er satt i gang ulike tiltak i helseforetakene for å nå målet. Helgelandssykehuset ligger på 
topp med en andel på 63 prosent i april.  
 
 
Konklusjon:  
   
Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene med å innfri de nasjonale 
kvalitetsindikatorene og krav i oppdragsdokumentet. Kvaliteten i rapporteringen fra 
helseforetakene kan imidlertid bli bedre, da det på flere områder er uklart hvilke tiltak 
som er iverksatt for å bedre måloppnåelse. Helse Nord RHF vil evaluere dagens 
rapporteringspraksis, og eventuelt iverksette korrigerende tiltak for å forbedre 
forutsetningene for god virksomhetsstyring og vurdering av måloppnåelse. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om tertialrapport 1-2019 til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 11. september 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  
Styresak 79- 2019, vedlegg Tertialrapport 1- 2019 
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Møtedato: 11.september 2019 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/227   Kristian Fanghol    Bodø, 4.9.2019 

 

RBU-sak 52-2019 Utredning sammenslåing UNN og 

Finnmarkssykehuset – status i arbeidet pr. 1. september 2019 

 
 
Innledning/bakgrunn 
I dette notat presenteres en status i arbeidet med utredningen og en oversikt over 
foreløpig innholdsfortegnelse i rapporten. Det presiseres at alle vurderinger er 
foreløpige. Regionalt brukerutvalg vil få den endelig rapporten til behandling i sitt møte 
i november. Rapporten vil bli sendt ut 1. november. Det vil også bli orientert om 
arbeidet på Regional brukerkonferanse 16. oktober 2019.  
 
Det vises til mandat for arbeidet med informasjon om beslutning i foretaksmøte 7. mars 
2019. I protokollen heter det følgende: 
 
Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å utrede en sammenslåing av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF og, herunder om dette kan bidra til å nå målet 
om et styrket pasienttilbud i Troms og Finnmark gjennom å videreutvikle og styrke både 
det desentraliserte tilbudet i Finnmark og Universitetssykehuset i Nord-Norge sin posisjon 
som regionssykehus og universitetssykehus. Effekter for faglig utvikling, forskning og 
rekruttering skal vurderes. Videre skal det vurderes om det nasjonale ansvaret for samisk 
helse kan ivaretas bedre gjennom en sammenslåing. Som del av utredningen skal det 
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 
Utredningen skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. desember 2019, og 
samtidig sendes på høring til kommunene og andre sentrale aktører. 
 
For øvrig heter det følgende i saksnotatet til foretaksmøtet: 
«Foretaksmøtet viste til de spesielle utfordringer knyttet til tilbudet av 
spesialisthelsetjenester i de to nordligste fylkene. Store arealer som til dels er tynt befolket 
medfører behov for et desentralisert tilbud og omfattende prehospitale tjenester, spesielt i 
Finnmark. Universitetssykehuset Nord-Norge er det minste regionssykehuset i Norge, noe 
som gir ekstra utfordringer når det gjelder å tilby spesialiserte tjenester og ellers fylle 
rollen som universitetssykehus. Helsetilbudet i hele Nord-Norge er avhengig av et faglig 
sterkt UNN som har ressurser til å drive forskning og utvikling.  
Det er en klar målsetning at både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og det 
spesialiserte tilbudet ved UNN skal videreutvikles og styrkes. Det er i dag et omfattende 
samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, og 
befolkningen i Finnmark benytter tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i stor 
utstrekning. Foretaksmøtet ønsket å få en grundig vurdering av om det samlede 
tjenestetilbudet kan styrkes ved å slå sammen de to helseforetakene. Dette kan gi grunnlag 
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for et enda bedre samarbeid og mer sømløse pasientforløp, og også muligheter for å 
utnytte personellressursene bedre.» 
 
I styringsdokumentet heter det følgende om hva prosjektgruppen skal levere: 

Prosjektgruppen skal levere en rapport som vurderer: 
 

1. Fordeler og ulemper for pasienttilbudet, og hvorvidt sammenslåingen kan bidra til å 
løfte kvaliteten på pasientbehandlingen i UNN og Finnmarkssykehusets geografiske 
ansvarsområder. 
 

2. Hvilke effekter en sammenslåing kan få for faglig utvikling, forskning, rekruttering, 
utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

3. Om en sammenslåing kan bidra til å styrke Universitetssykehuset Nord-Norges posisjon som 
regionssykehus og universitetssykehus.  
 

4. Om det nasjonale ansvaret for spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen kan 
ivaretas bedre gjennom en slik omorganisering. 
 

5. Hvilke organisatoriske- og ledelsesmessige konsekvenser en eventuell sammenslåing får. 
 

6. Risikovurdere om en sammenslåing bidrar til økt måloppnåelse av nasjonale og regionale 
styringsmål: 
 
o Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

o Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

o Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

o Sikre god pasient- og brukermedvirkning 

o Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 

o Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell  

o Innfri de økonomiske mål i perioden  

 
7. Konsekvenser for foretaksgruppen Helse Nord. 

Med bakgrunn i utredningen komme med en anbefaling om hvor vidt sammenslåing av 
Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset bør gjennomføres. 
 
Arbeidet er organisert med et prosjektstyre med interne og eksterne medlemmer og en 
bredt sammensatt prosjektgruppe. Det er avviklet tre møter i prosjektgruppen. 
Prosjektrapporten skal være ferdigstilt 30. oktober 2019 og behandles i ulike organ i 
UNN, Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF før den oversendes HOD innen 1. 
desember 2019. Den sendes samtidig på høring med en foreløpig svarfrist til 1. mars 
2019.  
 
Tema diskutert i prosjektgruppen etter innledende presentasjoner: 

- Kommunikasjonsplan for prosjektet 

- Pasientstrømmer – rapport fra SKDE 

- Kvalitetsindikatorer – rapport fra SKDE 

- Hva kjennetegner og skal til for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern og rus? 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
11SEP2019 - saksdokumenter

side33



 

- Fordeler og ulemper ved en sammenslåing – presentasjon UNN 

- Hva kjennetegner og skal til for å styrke det desentraliserte tilbudet i Finnmark? 

- Hva kjennetegner/skal til for å styrke behandlingstilbudet til den samiske 

befolkningen? 

- Erfaringer fra tidligere fusjoner og gjennomgående faglig ledelse – rapport fra 

Terje P. Hagen UiO 

- Hva kjennetegner/skal til for å styrke faglig utvikling, rekruttering og utdanning 

av helsepersonell? 

- Hva kjennetegner/skal til for å styrke utviklingen av det prehospitale tilbudet? 

- Hva vil en sammenslåing innebære for pasientene? 

På møte i prosjektgruppen 16-17. september skal følgende tema belyses: 
- Hva betyr en sammenslåing for Sykehusapotek Nord, HN IKT, Pasientreiser og 

eventuelt Sykehusinnkjøp 

- Ytterligere data som kan belyse kvalitetsaspektet 

- Hva skal til for å styrke utdanning og forskning, UNN som regions- og 

universitetssykehus - UiT 

- Gjennomgang og diskusjon av de ulike kapitler i rapporten med særlig vekt på 

drøftingskapitlet  

- Diskusjon om innhold i matrise 

- Oppsummering fra møter med brukerutvalg og ungdomsråd 

Informasjonen fra disse presentasjonene brukes som grunnlag for å skrive om de ulike 
temaer i rapporten. Det legges opp til en matrise der fordeler og ulemper presenteres 
og der det summeres opp i en anbefaling på hvert hovedområde. 
 
Pasientstrømmer, kvalitet og effekt av sammenslåing av sykehus: 
I prosjektarbeidet har vi fått belyst tre temaer gjennom bidrag fra eksterne miljø: 

SKDEs rapport om forbruk og pasientstrømmer, for flere akutte tilstander, 
oppdateres nå med data fra 2018  slik at vi får resultater over to år som gjør 
informasjonen enda mer  robust  for tilfeldige svingninger. Hovedinntrykket så langt er 
at vertskommunene for sykehusene i Finnmark har et noe høyere forbruk av 
lokalsykehus enn de øvrige. Samtidig har de andre kommunene sykestuefunksjonen 
som yter noen spesialisthelsetjenester, uten at vi har data på omfanget av dette. Videre 
har kommunene som ikke er vertskommuner for sykehus i snitt et noe høyere forbruk 
av tjenester ved regionsykehuset. Det er foreløpig lite i denne rapporten som tyder på 
at det er noen systematisk skjevfordeling i tilgjengelighet til sykehustjenester.  

Når det gjelder SKDEs rapport om hvordan kvaliteten på behandlingstilbudet 
varierer mellom sykehus er det svært få, om noen systematiske sammenhenger. For 
noen diagnoser er det UNN Tromsø som kommer best ut, i andre er det UNN Harstad, 
Finnmarkssykehuset Hammerfest eller Finnmarkssykehuset Kirkenes. Med de 
parametrene som finnes i kvalitetsregistrene er det ikke noe grunnlag for å si at det å 
være del av et universitetssykehusforetak gir et systematisk fortrinn i form av 
gjennomgående bedre resultater. Nå går vi gjennom ytterligere kvalitetsdata for å 
supplere denne informasjonen og kvalitetssikre dette inntrykket. Dette sammenfaller 
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med professor Terje P. Hagens gjennomgang av publisert nasjonal og internasjonal 
forskning om temaet.  

Når det gjelder sammenslåing og ev økonomiske gevinster er Terje P. Hagens 
oppsummering, etter å ha gått gjennom relevant materiale, at det er gevinster dersom 
en fysisk kan samlokalisere og slik oppnå stordriftsfordeler. Med andre ord forutsetter 
fusjoner som skal lykkes økonomisk at det gjøres radikale grep på organiseringen av 
det kliniske tilbudet. Hvis ikke viser litteraturen at kostnadene, i alle fall i en 
innledningsfase, vil øke. En suksessfaktor for vellykkede fusjoner er for øvrig en felles 
og erkjent forståelse av bakgrunnen for gjennomføring av organisasjonsendringen.  
 
Videre arbeid med rapporten – viktige tema: 
I arbeidet med ferdigstillelsen av rapporten brukes presentasjonen på de ulike 
områdene, sammen med diskusjonen, som grunnlag for å skrive de enkelte kapitler.  For 
å belyse temaet «styrke det desentraliserte tilbudet i Finnmark og UNN som regions- og 
universitetssykehuset» vil vi her særlig trekke fram følgende områder: 

- Organisering og gjennomføring av legers spesialistutdanning 

- Utdanning av spesialsykepleiere 

- Rekrutterings- og kompetansestrategier 

- Sykehus i nettverk og ambulering 

- Organisasjons- og oppgavemessig kompleksitet i en organisasjon spredt over 

store geografiske områder 

- Samhandling på strategisk og operativt nivå med kommunene og andre faglige 

samarbeidsparter 

- Samarbeid med andre samfunnsaktører (fylkeskommune, KS m.fl)  

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

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet til orientering. 

 

2. RBU vil understreke behovet for at brukerinteressene og konsekvensene for 

brukerne blir vektlagt i utredningen 

 

3. RBU vil særlig understreke nødvendigheten av at organiseringen må styrke 

muligheten for likeverdig tilgjengelighet til gode spesialisttjenester og at det 

lokale helsetilbudet til befolkningen ikke må svekkes. 

 

Bodø, den 11. september 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Forslag til innholdsfortegnelse i rapporten: Utredning sammenslåing av 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF 
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Utredning sammenslåing av  
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF 
 
 
 

Undertittel 
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Dato: 30. oktober 2019 
Rapportens innholdsfortegnelse 

Innholdsfortegnelse 
Forord ..................................................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
Ordliste – forkortelser og definisjoner ................................................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 
Sammendrag og anbefaling................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
1. Innledning og bakgrunn ............................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

1.1 Oppdrag og mandat ............................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
1.1.1 Virksomhetsmål ............................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
1.1.2 Effektmål ........................................................................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 
1.1.3 Resultatmål .................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

1.2 Prosjektets organisering ....................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
1.3 Gjennomføring av prosjektets arbeid .................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

2. Beskrivelse av Helse Nord ............................................................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.1 Helse Nord – helseforetakenes arbeidsoppgaver og funksjonsdeling .... Feil! Bokmerke er 
ikke definert. 

2.1.1 Funksjonsdeling ............................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.1.2 Fritt behandlingsvalg..................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.1.3 Sykehusenes opptaksområder ..................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

2.2 Finnmarkssykehuset HF ....................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.2.1 Helsetjenestetilbudet .................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.2.2 Prehospitale tjenester ................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.2.3 Samhandling med primær- og kommunehelsetjenesten .......... Feil! Bokmerke er ikke 
definert. 
2.2.4 Samhandling med pasient og pårørende ..................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.2.5 Bemanning, rekruttering og stabilisering .................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.2.6 Fagutvikling og forskning ............................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.2.7 Organisering og ledelse ................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.2.8 Økonomi ......................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

2.3 Universitetssykehuset Nord-Norge HF ................................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.3.1 Helsetjenestetilbudet .................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.3.2 Prehospitale tjenester ................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.3.3 Samhandling med primær- og kommunehelsetjenesten .......... Feil! Bokmerke er ikke 
definert. 
2.3.4 Samhandling med pasient og pårørende ..................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.3.5 Bemanning og rekruttering .......................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.3.6 Fagutvikling og forskning ............................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.3.7 Organisering og ledelse ................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.3.8 Økonomi ......................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

2.4 Dagens samarbeid mellom de to helseforetakene .............. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.4.1 Samhandling ................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.4.2 Oppgavedeling – forutsetninger for hvilke pasienter som havner hvor .............. Feil! 
Bokmerke er ikke definert. 

2.5 Samarbeid med de felleseide og andre regionale aktører .. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.5.1 Sykehusapotek Nord ..................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.5.2 Helse Nord IKT ............................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.5.3 Sykehusinnkjøp .............................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
2.5.4 Pasientreiser .................................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

2.6 Helsetilbud til den samiske befolkningen ............................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
11SEP2019 - saksdokumenter

side37



 

2.6.1 FIN - dagens organisering av helsetilbudet til den samiske befolkningen .......... Feil! 
Bokmerke er ikke definert. 
2.6.2 UNN - dagens organisering av helsetilbudet til den samiske befolkningen ......... Feil! 
Bokmerke er ikke definert. 

3. Dagens pasientstrømmer og kvalitetsindikatorer ..................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
3.1 Introduksjon .......................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

3.1.1 Definisjoner .................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
3.2 Pasientstrømmer ................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

3.2.1 Antall sykehusepisoder og rater i UNN og FIN ............ Feil! Bokmerke er ikke definert. 
3.2.2 Sykehusepisoder fordelt på opptaksområde på sykehusnivå .. Feil! Bokmerke er ikke 
definert. 
3.2.3 Sykehusepisoder fordelt på de fem-delte opptaksområdene for FIN . Feil! Bokmerke 
er ikke definert. 
3.2.4 Pasientstrømmer med sløyfe ........................................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 
3.2.5 Pasientstrømmer for bosatte i de samiske kommunene Kautokeino og 
Karasjok Feil! Bokmerke er ikke definert. 

3.3 Kvalitetsindikatorer .............................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
3.3.1 Hjerteinfarkt................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
3.3.2 Hjerneslag....................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
3.3.3 Hoftebrudd ..................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
3.3.4 Kirurgi for tykktarmskreft ............................................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 
3.3.5 Konklusjon kvalitetsmål ................................................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 

4. Erfaringer fra andre relevante prosesser ................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
4.1 Nasjonale og internasjonale erfaringer ............................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
4.2 Hålogalandssykehuset – oppløsning og fusjonen inn i UNN ............. Feil! Bokmerke er ikke 
definert. 
4.3 Erfaring tverrgående ledelse i UNN ..................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

5. Sammenslåing – muligheter, konsekvenser og risikoer ............ Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.1 Pasient og pårørende ............................................................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.2 Helsetilbud til den samiske befolkning ................................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.3 Utdanning og spesialisering .................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.4 Rekruttering, fagutvikling og stabilisering av fagmiljø ...... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.5 Universitets- og regionfunksjonene ..................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.6 Lokalsykehusfunksjonene ..................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

5.6.1 Finnmarkssykehuset HF ............................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.6.2 Universitetssykehuset Nord-Norge HF ........................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 

5.7 Det desentraliserte tilbudet .................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.8 Samhandling med kommunehelsetjenesten ....................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.9 Samhandling med felleseide ................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

5.9.1 Sykehusapotek Nord ..................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.9.2 Sykehusinnkjøp .............................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.9.3 Pasientreiser .................................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.9.4 Helse Nord IKT ............................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

5.10 Ledelse og organisasjon .................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5.11 Foretaksgruppen i Helse Nord .......................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

6. Andre relevante forhold/problemstillinger ............................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
6.1 IKT-systemlandskapet .......................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

6.1.1 Klinisk IKT-park ............................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
6.1.2 Administrativ IKT-park ................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

6.2 Økonomiske vurderinger ...................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
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7. Referanser ..................................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
8. Vedlegg .......................................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 
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Møtedato: 11. september 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019    Knut Langeland    Bodø, 4.9..2019 

 

RBU-sak 53-2019 Oppnevning av representant til  

referansegruppen, Regional pasientsikkerhetskonferanse 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Se forespørsel i vedlagte brev fra programkomiteen i Regional 
pasientsikkerhetskonferanse. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Som brukerrepresentant i programkomiteen til Regional 

pasientsikkerhetskonferanse 2020 oppnevnes XX. 
 
 
 
 
Bodø, den 11. september 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 
Vedlegg: Brev fra programkomiteen i Regional pasientsikkerhetskonferanse v/Hilde 
Norman 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

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

 

 
 
NOTAT  
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
   
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Knut Langeland/ 93063720 

Sted/dato: 
Bodø, 15.mai 2019 
 

 
Til:  
Regionalt Brukerutvalg 
Regionalt HR sjef møte 
Konserntillitsvalgte/ Konsernverneombud i Helse Nord 
Helse Nord RHF 
 
Fra:  
Programkomiteen for Regional pasientsikkerhetskonferanse 2020 
 

 
Etablering av referansegruppe til Regional 
pasientsikkerhetskonferanse 
Programkomiteen for den regionale pasientsikkerhetskonferansen ønsker å opprette en 
referansegruppe i forbindelse med planleggingen av konferansen 2020.  
 
Referansegruppen skal bistå programkomitéen å sikre at programmet er i henhold til 
formålet med konferansen, samt at konferansen både med innhold og format treffer de 
ulike målgruppene. 

 
Om referansegruppen 
For å sikre et kvalitativt godt og relevant program er følgende interessenter invitert til å 
delta i referansegruppen: 

 Bruker/ pasientrepresentant 
 HR / personal 
 Konserntillitsvalgte fra NSF og DNLF  
 Regional koordinator for pasientsikkerhet 
 Kvalitetsdirektør Helse Nord 

 
Det er planlagt å avholde to telefonmøter i referansegruppen i perioden sept - des 2019.  
 
Medlemmer i referansegruppen for årets konferanse var Asbjørn Larsen (brukerrep), 
Anita Mentzoni-Einarsen (HR/personal), Sissel Alteskjær (NSF), Ulrika Larsson (DNLF), 
Hanne Haukland (reg. koordinator) og Siv Høymork (kvalitetsdirektør) 
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Vi ser gjerne at de samme deltakerne tar en periode til. Siv Høymork vil bli erstattet av 
Eirik Holand (kvalitetssjef) 
Om den Regionale pasientsikkerhetskonferansen i Helse Nord 
Konferanse avholdes årlig. Neste års konferanse avholdes i Tromsø 11-12. februar. Det 
er satt en ramme på 350-400 deltakere og et budsjett som tidligere på 1 mill kr. 
 
 
Konferansens målgruppe er: 

 Klinisk personell (de som jobber pasientnært). Særlig ønskes legedeltakelse. 
 Administrasjon/ledere og styremedlemmer 
 Brukerrepresentanter for RBU, BU og UR (10 stk)  

 
Formålet med konferansen er: 
 regional nettverksbygging,  
 kompetanseløft innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, i tråd med nasjonale 

og internasjonale trender og føringer 
 kunnskapsdeling; mellom foretakene i Helse Nord, og mellom ulike nivå i foretakene 
 
Konferansen arrangeres over 2 dager og vil inneholde felles forelesninger og 
parallellsesjoner/ workshop’er. 
Dag 1 er fra 1100-1800, med felles middag på kvelden. 
Dag 2 er fra 0830 til 1500. Workshop’er gjennomføres på dag 2 
 
Tema for konferansen 2020 er kommunikasjon i et pasientsikkerhetsperspektiv. Et mer 
detaljert forslag til program vil kunne legges frem for referansegruppen til høsten  
 
Til grunn for arbeidet med og planlegging av konferansen i 2019 ligger evalueringen fra 
konferansen i Tromsø 2018. Evaluering er vedlagt. 
 
Arbeidsgruppen vil komme tilbake med mer informasjon om program og påmelding. 
 
Oppsummering 
Det bes om at kandidater til referansegruppe oppnevnes og meldes til 
pasientsikkerhet@nlsh.no innen mandag 15.06.18  
 
Vennlig hilsen 
 
Hilde Normann 
Leder programkomitéen 
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Møtedato: 11. september 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2019/    Kristina Lindstrøm/93483077  Bodø, 4.9.2019 

 

RBU-sak 54–2019 

Oppnevning av ny observatør til Tildelingsutvalget 2019-2020  

Formål 
Oppnevning av brukerrepresentant/observatør til Tildelingsutvalget 2019-
2020(utvalget for tildeling av prosjektmidler til forskning etter åpen utlysning). 
 
Beslutningsgrunnlag 
Tildelingsutvalget er et av to samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene 
innen forskning. Universitetssamarbeidet (USAM) behandler saker innen forskning og 
innovasjon på strategisk nivå, herunder budsjettet på forskningsmidler på et 
overordnet nivå. Mens Tildelingsutvalget er opprettet for å ivareta tildeling av 
forskningsmidler på prosjektnivå. 
 
Tildelingsutvalget består av tre medlemmer fra helseforetakene, tre medlemmer fra 
universitetene samt observatør oppnevnt av regionalt brukerutvalg.  
 
Tildelingsutvalget møtes en gang i året, jf. årlig utlysning av forskningsmidler med 
søknadsfrist 1.september, og behandler:  

1) Innstillingen fra de vitenskapelige vurderingskomiteene/hovedkomiteen som 
har vurdert prosjektsøknadene 

2) En samlet innstilling fra sekretariat/utvalgsleder  
 
Merk at gjennomgående representasjon med USAM ønskes unngått, og at det derfor 
ikke kan oppnevnes noen til Tildelingsutvalget som allerede er faste eller mye brukte 
vararepresentanter i USAM.  
 
I perioden 2017-2018 har Gunnhild Berglen vært brukerrepresentant i 
Tildelingsutvalget. Ettersom hun er oppnevnt som brukerrepresentant/observatør i 
USAM for perioden 2018-2020, med Else Marie Isaksen som vararepresentant (RBU-sak 
82-2018) må det oppnevnes ny brukerrepresentant til Tildelingsutvalget. 
 
Konklusjon: 
Regionalt brukerutvalg bes oppnevne representant og vararepresentant til 
Tildelingsutvalget. 
 
Møtet i Tildelingsutvalget er berammet til onsdag 27. november 2019 kl. 1100 – 1300, i 
Helse Nord RHFs lokaler i Bodø. Møtet avholdes som et fysisk møte, da det er av stor 
verdi for de diskusjonene som finner sted i møtet.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Som brukerrepresentant med observatørstatus til Tildelingsutvalget 2019-2020 
oppnevnes XX. Som vararepresentant oppnevnes YY.  

 
 
 
Bodø, den 11.september 2019 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 11. september 2019 
Arkivnr.:        Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/01214     Nohr, 75 51 29 00   Bodø, 4.9.2019 

 
RBU-sak 55-2018 Oppnevning av representant til regional arbeidsgruppe som 

skal vurdere forslag om å opprette et klinisk 
kompetanseteam ved UNN HF i forbindelse med styrking av 
tilbudet til pasienter med psykisk utviklingshemming eller 
utviklingsforstyrrelser med samtidig psykiske lidelser 
og/eller rusavhengighet. 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord vedtok i sak 74-2016 å etablere døgntilbud for pasienter med 
samtidig psykisk utviklingshemning og psykisk lidelse i Helse Nord. Det ble besluttet at 
de to første døgnplassene skulle lokaliseres til Nordlandssykehuset, og at 
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) skulle vurdere om det er behov for et slikt 
tilbud også der.  
 
UNN har fremmet forslag om opprettelse av klinisk kompetanseteam for å styrke 
tilbudet til pasienter med psykisk utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser med 
samtidig psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Forslaget har vært på høringsrunde 
innad i helseregionen. Det har kommet innspill fra Regionalt fagnettverk, Psykiatrisk 
innsatsteam (PIT), Finnmarkssykehuset og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 
regionalt fagråd for habilitering i Helse Nord. 
 
Regional arbeidsgruppe 
Det etableres en regional arbeidsgruppe som skal vurdere fremtidig tilbud for pasienter 
med psykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og samtidig psykisk og/eller 
avhengighetslidelser i Helse Nord. Helse Nord RHF vil lede prosessen. Alle helseforetak 
oppnevner 1 – 2 representanter til å delta i arbeidsgruppen. Psykiatrisk innsatsteam 
(PIT) ved Nordlandssykehuset deltar med en representant. Arbeidsgruppen skal også 
bestå av brukerrepresentant.  
 
Mandat for arbeidet 
Den regionale arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i søknad fra UNN og de innspill som 
har kommet i høringsrunden. Gruppen skal utarbeide forslag til hvordan tilbudet til 
pasientgruppen best kan styrkes i UNN/Finnmarkssykehuset. Forslaget må beskrive 
hvilke konsekvenser det nye tilbudet vil ha for det regionale tilbudet og samhandling 
mellom helseforetakene. Forslaget kan gi innspill til endringer av dagens tilbud i 
regionen.   
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg inviterer XX som representant til regional arbeidsgruppe 

som skal vurdere forslag om opprettelse av klinisk kompetanseteam ved UNN HF i 
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forbindelse med styrking av tilbudet til pasienter med psykisk utviklingshemming 
eller utviklingsforstyrrelser med samtidig psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. 

 
 
 
Bodø, den 11. september 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 11. september 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Kari Bøckmann    Bodø, 4.9.2019 

 

RBU-sak 54-2019 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 
5. Arbeidet med rapport om mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Fremlagte saker tas til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 11. september 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 11. september 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012    Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 29.8.2019 

 

RBU-sak 56-2019/4 Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 25SEP2019 på 

Gravdal:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Miljølaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - informasjon LV 
Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-
2016 

GT 

Pakkeforløp - aktuelle tiltak for å bedre resultatene, oppfølging av styresak 73-
2019 

GT 

Samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord 
RHF og Finnmarkssykehuset HF, oppfølging av styresak 118-2018 

GT 

Anskaffelse rehabilitering GT/RS 
HiR/FE 

Likviditetsutvikling og -behov i Nordlandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF, oppfølging av styresak 87-2019 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 8-2019 HiR 
Internrevisjonsrapport 07/19, Realisering av anskaffelsesstrategi  2018-2021 JHA 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Transportfødsler og organisering av følgetjenesten for gravide - informasjon 
om utviklingen, oppfølging av styresak 83-2019, sak B 

GT 

Videostøttede spesialisthelsetjenester og samhandlingstjenester - strategisk 
tildelt innovasjonsprosjekt fra Helse Nord RHF – forprosjekt 2019, 
informasjon 

TO/TKN 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 13SEP2019. 
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 30OKT2019 i 
Tromsø (i forkant av regionalt styreseminar):  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Valg av styret i Helse Nord IKT HF og suppleringsvalg Finnmarkssykehuset HF  LV/HiR 
Valg av HF-styrer 2020-2022, oppnevning av styrets arbeidsutvalg LV 
Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland) 
- lokalisering, oppfølging av styresak 127-2018 

GT 

Slagbehandling i Helse Nord (trombektomi), organisering GT/RS 
Budsjett 2020 - rammer foretaksgruppen  HiR 
Budsjett 2020 - rammer Helse Nord RHF   HiR 
Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF, tertialrapportering  HiR 
Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, tertialrapportering HiR 
Nasjonale e-helseløsninger - finansieringsmodell, endringer fra 2020 - 
oppfølging av styresak 17-2019 

HiR 

Oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 09/2018: Mislighetsrisiko i Helse 
Nord, oppsummering, oppfølging av styresak 164-2018 

HiR 

Rutiner for varsling og rutiner for oppfølging av varslingssaker i Helse Nord - 
gjennomgang 

HiR 

Økonomien i foretaksgruppen og økningen i personalkostnader - resultater fra 
iverksatte tiltak, oppfølging av styresak 15-2019 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 9-2019 HiR 
Internrevisjonsrapport 08/19, Gevinstrealisering ved innføring av elektronisk 
medikasjons- og kurveløsning 

JHA 

Tertialrapport nr. 2-2019 TO 
 

Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Lønnsoppgjør 2019 - resultat HiR 
Rammeavtale med universitetene, oppfølging av styresak 73-2018 TO 

 
a) Oversikten over aktuelle styresaker i OKT2019 er pr. dags dato ikke gjennomgått 

med adm. direktør. Oversikten er derfor særdeles tentativ. 
b) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 18OKT2019. 
 

 
 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
11SEP2019 - saksdokumenter

side49



 

 

 

Møtedato: 11. september 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Kari Bøckmann    Bodø, 4.9.2019 

 

RBU-sak 57-2019 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
 

1. Referat Brukerutvalget UNN 23. april 2019 
2. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 25. april 2019 
3. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset 14. mai 2019 
4. Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 5. juni 2019 
5. Referat Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 5. juni 2019 
6. Referat Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 6. juni 2019 
7. Referat Brukerutvalget UNN 12. juni 2019 
8. Protokoll og sakspapirer Brukerutvalget Helgelandssykehuset 13. juni 2019 
9. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset 20. juni 2019 
10. Årlig melding Brukerutvalget Helgelandssykehuset 2018 
11. Årsmelding Brukerutvalget Nordlandssykehuset 2018 
12. Årsmelding Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 2018 

 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. september 2019 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
 

Møtedato:  Onsdag 23.4.2019 kl 12.30-17.00 
  Møtested:   Møterom PET-senter – G9 Styrerom 

 
Tilstede:  Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø (nestleder), Hans-Johan 

Dahl, Terje Olsen, Nina Nedrejord, Siv Elin Reitan, Laila Edvardsen, Klemet 
Anders Sara 

 
Fra adm.:  Stabssjef Gøril Bertheussen, adm.konsulent Hilde Anne Johannessen 

(referent) 
 
Forfall   Obiajulu Odu, Marit Stemland, Martin Andre Moe, Wibecke Årst 
 

Saksliste 
 BU-14/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  
  

Vedtak Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste.  
 
             BU-15/19        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 6.2.2019 

Referatet ble gjennomgått.  
 

Vedtak   Referatet ble godkjent med de endringer som fremkom under behandling av saken. 
 
BU-16/19 Presentasjon: Koordinerende utvalg (KU)  

Rådgiver Tove Hauan Løvli fra Rehabiliteringsavdelingens Fag- og Forskningsenhet 
orienterte. Koordinerende enhet er helseforetakets kontaktpunkt og 
kommunenes samarbeidspartner i spørsmål om rehabilitering på individuelt plan. 
Det arbeides med å få koordinerende enhet implementert i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Sykehuspass er et hjelpemiddel for å samle viktig informasjon om personer med 
utviklingshemning ved sykehusinnleggelser. Her er informasjon som ikke finnes i 
pasientjournalen, men som er viktig for at pasienten kan få helhetlig pleie og 
omsorg. 

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
 

1  
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BU-17/19 Direktørens time 
Viseadministrerende direktør Marit Lind orienterte: 
 

- Mangel på intensivsykepleiere og uklare ansvarslinjer ved A9 
- Kulturen ved UNN blant leger og spesialsykepleiere når det gjelder 

bruk av sykepleiere og helsefagarbeidere må utvikles 
- Godt samarbeid mellom helseforetaket og utdanningsinstitusjoner  
- Utfordringer i økonomi, fristbrudd, sykefravær og kreftpakkeforløp 
- Arbeidet med mandat til Finnmarkssykehuset i gang, Brukerutvalget 

vil bli tatt med i arbeidet 
 
Som nevnt tidligere, er det ønskelig at Brukerutvalget får en gjennomgang av 
styresaker på et tidligere tidspunkt i prosessen enn i dag. 

 
Brukerrepresentantene kom med innspill og synspunkter til det ovennevnte, og 
hadde ingen innspill til styresakene. 
  

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
BU-18/19 Presentasjon: Trombektomi  

Overlege Linn Hofsøy Steffensen fra Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling 
orienterte. Utfordringene når det gjelder trombektomi, er blant annet at det er 
store avstander, få innbyggere og lite ressurser.  

 
Vedtak Brukerutvalget ser med bekymring på å desentralisere trombektomibehandling. 

Det sårbare fagmiljøet ved UNN må først styrkes. Pasientene må sikres best 
mulig kvalitet i behandlingen. 

 
BU-19/19 Presentasjon: Endringer i diabetesplanen i Helse Nord RHF 

Konstituert overlege ved Medisinsk klinikk, Ragnar Joakimsen, orienterte om status. 
Innføring av diabetesregisteret har ført til en bedre oppfølging av 
diabetespasientene. 
 

Vedtak Brukerutvalget ber om at direktøren undersøker satsingsmidler for gjennomføring 
av vedtatt diabetesplan for RHF.   

 
 BU-20/19 Presentasjon: UNNs stormottakersatsing 

Prosjektleder Monika Dalbakk fra Medisinsk klinikk orienterte om status i saken. 
 
Prosjektet ønsker å forbedre pasientforløpet for de som allerede bruker 
sykehuset mye. Både barn og voksne, uavhengig om det gjelder somatikk eller 
psykiatri. 
Det ble fra Brukerutvalgets side påpekt viktigheten av å ikke glemme Rus- og 
psykiatripasienter og samiske pasienter.  

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser ny orientering om 

status i høstens BU-møte. 
 

BU-21/19 Planlegging av dialogmøte med Styret UNN og Workshop, begge den 24.4.2019 
2  
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Brukerutvalget ønsker å ta opp følgende tema med Styret: 
- Pasientsikkerhet 
- Status i arbeidet på mottaksmedisin 
- Organisering i akuttmottak 

Etter dialogmøtet deler Brukerutvalget seg slik at halvparten deltar på «Kreativt 
verksted – Mitt UNN», og halvparten deltar på omvisning på Åsgård med Styret. 

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

BU-22/19 Evaluering av driftslederfunksjonen i Harstad og Narvik 
Leder i Brukerutvalget orienterte om saken. Det er ønskelig med tilbakemelding 
på hvordan driftsleder fungerer ved UNN Narvik og UNN Harstad. 
Brukerrepresentant Siv Elin Reitan undersøker status ved UNN Narvik. 

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og leder imøteser tilbakemelding 
vedrørende UNN Narvik. 

BU-23/19 Pasientvertordningen UNN Breivika  
Direktørens ledergruppe skal nå beslutte om ordningen med pasientverter skal 
opphøre som tidligere forutsatt samt ta stilling til om noe av midlene kan 
omdisponeres til å bemanne skranken i A2 6 (poliklinikkinngangen). 

Brukerutvalget hadde  flere innspill til saken, blant annet bedre merking av 
informasjonsskranken, samt en telefon ved skjermordningen for de som trenger 
hjelp der. 

Vedtak Gjennomføring av direktørens forslag forutsetter at informasjonstjenesten 
synliggjøres og at tjenesten som har vært ytt må være tilgjengelig for de som har 
spesielle behov. Med dette som forutsetning støttes direktørens forslag.  

BU-24/19 Orienteringssaker 
  BU-24/19-1     Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper    

Aktivitiet Ansvarlig 2018- 
2020 

Status/merknader 

1. Styret ved UNN Kirsti Baardsen 

2. Kvalitetsutvalget i
UNN 

Kirsti Baardsen
Laila Edvardsen vara 

3. Styringsgruppe A- 
fløya 

Cathrin Carlyle 

4. Styringsgruppe for
PET- senter 

Cathrin Carlyle 

5. Prostatasenteret
ved UNN 

Hans Johan Dahl 

6. Koordinerende
utvalg (Rehab. Avd. 
kompetanseseksjon) 

Laila Edvardsen Tove Løvli var i BU-møtet 23. april 2019 
for en orientering 

3 
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7. Vestibyleprosjektet Cathrin Carlyle 
Kirsti Baardsen vara 

 

8.    OSO (Overordnet 
Samarbeidsorgan) 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

 

9. Klinisk etikkomité 
(KEK) 

Kirsti Baardsen 
Terje Olsen vara 

 

10. Sykehusapotekets 
brukerutvalg 

Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

 

11. Parkeringsutvalget Obiajulu Odu 
Laila Edvardsen vara 

 Snart oppstart av møter, jf drifts- og 
eiendomssjefen. 

12. Pasientsentrert 
team 

Obiajulu Odu 
Marit Stemland vara 

 

13.    Samhandlings- 
barometeret 
(referansegruppen) 

Obiajulu Odu 
 

14. Pasienterfaringer- 
Gastrokirurgisk avd. 

       K3K 

Laila Edvardsen Laila Edvardsen overtar etter Britt-Sofie 
Illguth. 

15.Styringsgruppe for 
nye UNN Narvik 

Siv Elin Reitan 
Esben Haldorsen vara 

Har ikke hatt møte. 

16. Ny sak 
Selvinnsjekk 

Hans-Johan Dahl 
 

17. KVAM-utvalg 
Akuttmedisinsk 

      klinikk 

Terje Olsen 
Marit Stemland vara 

Klinikksjef Jon Mathisen  

18. KVAM-utvalg 
    Diagnostisk klinikk 

 

Klemet Sara 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng 
Kirsti gir beskjed om Klemet må  møte (mai?) 

19. KVAM-utvalg 
Hjerte- og 
lungeklinikk 

Hans-Johan Dahl 
Marit Stemland vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 
 

20.KVAM-utvalg 
Nevro,ortopedi- og 

    rehab.klinikk 

Laila Edvardsen 
Terje Olsen vara 

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg  

21.KVAM-utvalg 
Psykiatri- og 

     rusklinikk 

Wibecke Årst 
Siv Elin Reitan vara 

Klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt  

22.KVAM-utvalg 
        Operasjons- og 
        intensivklin. 

Nina Nedrejord 
Marit Stemland vara 

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen 
 

23. KVAM-utvalg 
         Barne- og 
        ungdomsklinikk 

Ungdomsrådet 
Obiajulu Obi vara 

Klinikksjef Per-Ivar Kaaresen 

24. KVAM-utvalg 
Kirurgi-,kreft- og 

      kvinnehelseklinikk 

Marit Stemland 
Laila Edvardsen vara 

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo 
Laila erstatter Britt-Sofie. 

25. KVAM-utvalg 
     Medisinsk klinikk 

Obiajulu Odu 
Mildrid Pedersen vara 

Klinikksjef Markus Rumpsfeld 
 

26. Utvikling av   
sykepleierstudentenes 

praksisstudier 

BU ved Nina Nedrejord 
 

27. Prosjekt Palliasjon 
     ved UNN 

Odu Obiajulu 
 

4  
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28. Læringsnettverk  
    Gode pasientforløp 

Laila Edvardsen og 
Britt Eva Elvejord 
Jakobsen 

Guri Moen Lajord er kontaktperson. 

29. Prosjekt Arealplan 
UNN Harstad 

Arvid Eliseussen 
Mildrid Pedersen vara 

 

30. Pasient-app saken 
Helse Nord FRESK 

Martin Moe står her 
inntil videre 

 

31. Ungdomsrådet Kirsti Baardsen  
32. Prosjekt A-9 fase II 
Intensivmedisinsk 
avdeling 

Marit Stemland 
 

33. 
Frivillihetsrepresentant 
i Frivillighetsgruppen 

Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

 

34. RaskereIArbeid Mildrid Pedersen Terje 
Olsen vara 

 

35.OSO-satsing: 
Samhandlingsforum for 
Somatikk i Tromsø, 
Harstad og Narvik 

Paul Dahlø 
 

 
36. Klinisk samarbeids- 
utvalg (KSU) 1-18 - 
Fordeling av ansvar og 
oppgaver mellom UNN 

 k  

Terje Olsen 
 

37. KSU 2-18 – 
Samhandlingen mellom 
fastlegetjenesten og 
UNN 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

 

38. KSU 3 – Ledsagere 
ved innleggelse og ut- 
skriving av pasienter 
med sammensatte 

 

Hans Johan Dahl Kirsti 
Baardsen vara 

 

39. 
Brukerrepresentanter til 
nye UNN Narvik 

Aud Øksenberg og Gerd 
Harr Janson 

Esben Haldorsen og Cathrin Carlyle er nye 
representanter fra BU. Sekretariatet sender 
kontaktinformasjon til prosjektet. Siv Elin 
Reitan melder seg til å delta i andre grupper 
etter behov. 

40. KLIN-REG-Prosjekt: 
Likeverdige 
helsetjenester 

Paul Dahlø 
 

 
     Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet følger opp der 

det er aktuelt. 
 

 
BU 24/19  Orienteringssaker 
BU 24/19-2 Årsrapport 2018 Brukerutvalget UNN 
 Årsrapporten ble gjennomgått og godkjent for endelig behandling i styret med 

de endringer som fremkom i møtet. 
 

  Vedtak Brukerutvalget godkjenner årsrapporten med de endriner som fremkom og  
    aksepterer at den sendes Styret i UNN for endelig behandling. 

5  
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 BU-25/19        Referatsaker 
   Det ble referert følgende referatsaker: 

 Vedtak Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 

 BU-26/19    Eventuelt 

1. Brukerrepresentant til prosjektgruppe «Etablering av Robotassistert PCI»
Prosjektleder Andreas Kristensen ved hjertemedisinsk laboratorium/Hjerte-
Lungeklinikken har henvendt seg til Brukerutvalget med forespørsel om 
brukerrepresentant til ovennevnte prosjekt.  

Vedtak: Brukerrepresentant Nina Nedrejord melder sin deltakelse. Sekretariatet sender 
kontaktinformasjon til prosjektgruppen. 

2. Ismaskin på hjerteavdelingen
 Brukerutvalget har mottatt henvendelse om en mulig aksjon for å skaffe ismaskin 
ved hjerteavdelingen.  

Vedtak: 
Brukerutvalget ber om snarlig tilbakemelding fra direktøren slik at Brukerutvalgets 
arbeidsutvalg kan gi en tilbakemelding på henvendelsen. 

    Kirsti Baardsen (sign.) Hilde A Johannessen (sign.) 
    utvalgsleder sekretær 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 12.6.2019 
Kopi til: 
- Styret ved UNN 
- Administrerende direktør ved UNN 
- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 22.1.,26.2. og 19.3.2019
2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, datert 23.1. og 13.3.2019
3. Referat fra møte i OSO, datert 11.2.2019
4. Referat fra møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset, datert 12.2.2019
5. Referat fra møte Ungdomsrådet Nordlandssykehuset, datert 19.2.2019
6. Referat fra møte i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset, datert 6.3.2019
7. Informasjon fra NAV tolketjenesten Troms og Finnmark, datert 4.1.2019
8. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 11.3. og 8.4.2019
9. Protokoll fra møte i AMU, datert 19.3.2019

6 
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- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 
- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 
- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 
- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 
- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 
- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 
- Klinisk etikkomite UNN v/Finn Sørensen 
- Lærings- og mestringssenteret, UNN 
- Kreftforeningen ved Elisabeth Sundkvist 

7  
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Protokoll 

Møte: Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid: Torsdag 25. april 2019 kl. 10.30 – 14.30 
Møtested: Møterom i Mosjøen (Andås/Øyfjell) og Mo i Rana (Linken). Møtet delvis via Skype. 
 
Innkalt: 
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU  x 

Per Hansen Nestleder FFO – Mental Helse X  

Tove Linder Aspen  Medlem LMS X  

Ellen Sara Sparrok Larsen  Medlem Samisk befolkning X  

Einar Moen Medlem Eldrerådet X  

Rigmor Røberg Medlem Kreftforeningen X  

Åse Irene Wrålsen Medlem FFO -HLF X  

Mariette Korsrud  Vara SAFO - NHF X  

     

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir  X  

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  X  

Tove Lill Falstad Sekretariat  X  

Hege Mørk Rådgiver SFS  X  

Hallvar Karlsen   X  

Åge Trones    X 

Ole Johnny Pettersen    X 

     

 
Saksliste: 
Sak 14/2019  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 15/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 22. februar 2019 
Sak 16/2019 Orienterings- og referatsaker fra BU-leder 
Sak 17/2019 Befaring av Helgelandssykehuset Mo i Rana og Mosjøen – Universell 

utforming 
Sak 18/2019 Orienteringssaker fra administrerende direktør 
Sak 19/2019 Orientering om desentralisert dialyse for pasienter med lang reisevei 
Sak 20/2019 Orientering om pasientforløp for sykelig overvekt i Helgelandssykehuset 
Sak 21/2019 Intern evaluering i Brukerutvalget 
Sak 22/2019  Samhandlingssaker 

Workshop Helgelandssykehuset – videostøttede spesialisthelse- og 
samhandlingstjenester i Nord 

Sak 23/2019 Eventuelt 
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Sak 14/2019  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  Brukerutvalget godkjenner innkalling og saksliste  
 
 
Sak 15/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 22. februar 2019 
Vedtak:   Protokoll fra brukerutvalgsmøte den 22. februar godkjennes 
 
    
Sak 16/2019 Orienterings- og referatsaker fra BU-leder 

 Referat fra BRB-møte 13. mars 

 Workshop i Mosjøen om E-helse 

 Styringsgruppe for vaktberedskap v/ representant 

 Orientering om pressemelding fra brukerutvalget 
 
Vedtak:          Orienteringen tas til etterretning 
   
 
Sak 17/2019 Befaring av Helgelandssykehuset Mo i Rana og Mosjøen – Universell 

utforming 
 
Det ble gjennomført fysisk befaring både i Mo i Rana og i Mosjøen fra inngangsparti, 
ekspedisjon, ventesone, kantine, heis og toalett. 
 
Vedtak:   

1. Funnene fra befaringen oppsummeres i et notat som oversendes til AD.  Saken vil bli 
tatt opp i ledergruppen. Notatet vedlegges protokoll fra dette BU-møtet. 

2. Det sendes avvik/forbedringsmelding til direktør for eiendom og etterspørres et 
system for registrering av tilbakemeldinger fra pasienter.  

3. Brukerutvalget ber om at det orienteres BU-møte om de tiltak som blir iverksatt. 
 
 
Sak 18/2019 Orienteringssaker fra administrerende direktør 

 Årsresultat 2018  

 Virksomhetsrapport mars 2018 

 HSYK 2025 – samfunnsanalyse, veien videre 

 Psykisk helse og rus – status i arbeidet  

 Orientering om tilsettingsprosesser av nye direktører 

 Ungdomsråd 

 Faglig utviklingsplan HSYK 2019-2025  
 

Administrerende direktør orienterte om god drift ved Helgelandssykehuset, både faglig og 
økonomisk. Hun orienterte om forestående tilsettingsprosesser med nye direktører innen 
psykisk helse/rus, prehospitalt område, administrasjon og organisasjon, fag og forskning.  
Hun orientering om styrets arbeid med å utforme konkurransegrunnlag for en 
samfunnsanalyse, og om utfordringer knyttet til varslingssaker. Ungdomsråd ble diskutert og 
innspill ble gitt.  

 
Vedtak: Brukerutvalget takker for gjennomgang av sakene. Sakene tas til etterretning. 
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Sak 19/2019 Orientering om desentralisert dialyse for pasienter med lang reisevei 
Vedtak:   Saken utsettes 
 
 
Sak 20/2019 Orientering om pasientforløp for sykelig overvekt i Helgelandssykehuset 
Vedtak: Saken utsettes  
 
 
Sak 21/2019 Intern evaluering i Brukerutvalget 
 Skriftlig questbackevaluering gjennomført av ni medlemmer. 
Vedtak:  Evalueringen tas til orientering. Evaluering skal gjennomføres årlig. 
 
Sak 22/2019  Samhandlingssaker 

Workshop Helgelandssykehuset – videostøttede spesialisthelse- og 
samhandlingstjenester i Nord 
 
Workshop i Helgelandssykehuset om videostøttede spesialisthelsetjenester i 
Helse Nord ledet fra en prosjektleder ved UNN. Fokus på økt bruk av Skype i 
pasientbehandling. Blant annet muligheter for tre-partssamtaler (pasient – 
fastlege -  spesialist).  
  

Vedtak: Informasjon tas til orientering.  
 
 
Sak 23/2019 Eventuelt 
 

Pasientvenner i resepsjonen – et spørsmål fra direktør HSYK Mo i Rana 
Beate Aspdal. 

 
Vedtak: Brukerutvalget anbefaler at direktør tar kontakt med NLSH og UNN for å 

adoptere samme ordning som de har. Store pasientorganisasjoner, Lions og 
Rottary kan forespørres om å bidra i en slik ordning.  
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Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbeh.: Kari Bøckmann 

Side  1

Referat fra møte i Brukerutvalget 14. mai 2019 
Sted: G04038  
Tid: 11.00-16.00 
 
Deltagere: Tilstede  Forfall 

Barbara Priesemann – leder SAFO  x  

Paul Daljord - nestleder FFO - Diabetesforbundet x  

Ole André Korneliussen Mental Helse x Til kl. 15.30 

Sarah Isabel Dahl FFO  x  

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen x  

Andreas Johan Moan (vara) Nordland fylkes eldreråd x  

Kitt Anne Jorid Hansen RIO x  

Inga Karlsen Samisk representant x Til kl. 14.00 

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet  x  

    

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør  x  

Kari Bøckmann Saksbehandler/sekretær x  

Tonje Hansen Fagsjef Sak 40/2019  

Maria Carlsson HBEV Sak 40/2019  

Vibeke Mikalsen Drift og eiendom Sak 41/2019  

Anne Aga Drift og eiendom Sak 41/2019  

Bernt Toldnes Drift og eiendom Sak 42/2019  

Anita Kvarsnes Barneklinikken Sak 43/2019  

Kirsti Neset Barneklinikken Sak 43/2019  

Harald Stordahl Prehospital klinikk Sak 44/2019  
 
 
 
38/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  
39/2019 Godkjenning av referat fra møtet 23/4-19 
40/2019 Trombektomi 
41/2019 Avvikling av pasientvert-ordningen i resepsjonen  
42/2019 Busstrasé ved Nordlandssykehuset 
43/2019 Klagesak Barneavdelingen 
44/2019 Evaluering av ambulanseplan 
45/2019 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 
46/2019 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet 
47/2019 Referatsaker 
48/2019 Oppnevinger 
 
 
 
 

Saksnr.  Saksfremstilling Ansv. 
38/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Vedtak 

 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 
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39/2019 Godkjenning av referat fra møte 23/4-19 
 

Vedtak 
 

1. Referat fra møte 23/4-19 godkjennes 
 

 

40/2019 Trombektomi 
 
Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag. 
Orientering v/ overlege Maria Carlsson 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget mener at det er viktig å få på plass et stabilt, likeverdig og 
kvalitetsmessig godt tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag 
for pasientene i Nord-Norge.  

2. Brukerutvalget ber om at det snarest mulig bygges opp et tilbud om 
mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag ved Nordlandssykehuset.  

3. Brukerutvalget vil understreke viktigheten av en velfungerende 
akuttmedisinsk kjede for raskest mulig transport og diagnostisering av 
pasienter med akutt hjerneslag. 

 

 

41/2019 Avvikling av pasientvert-ordningen i resepsjonen 
 
Orientering v/Vibeke Mikalsen, avdelingsleder driftsservice, og Anne Aga, leder for 
resepsjonen. 
 
I forbindelse med utbyggingen av Nordlandssykehuset ble det ansatt en pasientvert 
med oppgave å bistå pasienter med innsjekking samt vise vei. Denne ordningen 
avvikles 01.06.19. Ved avvikling gjøres en omorganisering internt og det vil bli to 
resepsjonister tilgjengelig i front på dagtid. Dette er vurdert å være tilstrekkelig 
bemanning for å kunne opprettholde dagens service. Portør bistår med å følge 
pasienter som trenger hjelp til å finne fram. 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen  
2. Brukerutvalget forutsetter at avvikling pasientvert-ordningen evalueres 

fortløpende og at funksjonen gjeninnsettes ved behov.  
 

 

42/2019 Busstrasé ved Nordlandssykehuset 
 
Orientering v/drift og eiendomssjef Bernt Toldnes 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar felles brev om busstopp ved Nordlandssykehuset til 
orientering 

2. Brukerutvalget er ikke tilfreds med løsningen som er foreslått i felles 
uttalelse. Denne løsningen tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til eldres og 
funksjonshemmedes behov. 

3. Brukerutvalget ber Nordlandssykehuset, Bodø kommune og Nordland 
fylkeskommune sette seg ned på nytt og se på andre muligheter for 
løsning. 

 
 
 
 
 

 
Vedlegg 
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43/2019 Klagesak Barneavdelingen 
 
Orientering v/Anita Kvarsnes, konstituert klinikksjef, og Kirsti Neset, overlege. 
 
Brukerutvalget ble orientert om hendelsen og om hvilke tiltak som er iverksatt i 
etterkant, blant annet undervisning, fagdager, kort med tips til helsepersonell samt 
ekstratiltak for de barna som har særlige vansker med å gjennomføre medisinske 
prosedyrer. Barneavdelingen arbeider også med prosjektet «et barnevennligere 
sykehus» der utviklingen av en maskot som kan være til hjelp i kommunikasjon med 
barn som skal gjennomgå medisinske prosedyrer, er et av tiltakene.    
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen og vil gi honnør til barneavdelingen 
for måten de har fulgt opp saken på.  

2. Brukerutvalget er meget positiv til arbeidet som gjøres med prosjektet «Et 
barnevennligere sykehus». 

 

 

44/2019 Evaluering av ambulansetjenesten  
 
Orientering v/ Harald Stordahl 
 
  Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning 
2. Brukerutvalget vil påpeke at både Nordlandssykehuset og kommunene har 

ansvar for akuttmedisinske tjenester jfr. Akuttmedisinforskriften.  
Sentralisering av kommunale legevakter har betydning for kapasiteten ved 
Nordlandssykehusets ambulansetjeneste. God samhandling er nødvendig 
for å sikre pasientene i Nordlandssykehusets samlede opptaksområde et 
best mulig akuttmedisinsk tilbud.   

 

 
 

45/2019 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 
 
ForBedring 
Plan for redusert bruk av innleie  
 
 
Saken utsatt til møte 20/6 
  

 

46/2019 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og 
annet. 
 
Styremøte 29/4-19 v/Paul Daljord  
OSO 26/4 – 19 v/Paul Daljord 
Plangruppa for innføring av pakkeforløp 3/5-19 v/Kitt-Anne 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning. 
                                                  

  

47/2019 Referatsaker 
 
Referat fra BU UNN 23/4-19 
 

Vedtak 
 

1. Referatet tas til etterretning 
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48/2019 Oppnevninger 
 

Vedtak 
 

1. Marie Dahlskjær oppnevnes til å sitte i programkomiteen for regional 
pasientsikkerhetskonferansen 2020  

 

 

 
Neste møte: 20/6 - 19 
 
Saker til juni-møte 
Universell utforming – oppfølging av rapport 
Pasienttransport – oppfølging av nasjonale brukerundersøkelser 2018  
Tilbudet til ME-pasienter i sykehuset – Hva har vi?  
 
Andre saker meldt: 
Orientering om tilbudet ved Regional enhet for spiseforstyrrelser  
Brukermedvirkning ved innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken. Hva er videre plan? 
Forsøksprosjekt med Bodø kommune: trepartssamarbeid (PHR-klinikken) 
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 
  

Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
5. juni 2019 

Beate Juliussen 
05.06.2019 
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 Side 2 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 

Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Bernt Johan Berg Nestleder Til stede  

Bjørnar Leonardsen Medlem Til stede  

Solbjørg Henningsen Medlem  Til stede  

Ken Roger Gjøvik Vara for Per Roar 
Kjørsvik 

Til stede  

Tove Hardersen Medlem Til stede  

Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem Til stede  

Tor-Magne Olsen Medlem Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef, referent 

 

Andre: 

Brage Larsen Sollund Kreftforeninga, deltok på Skype på sak 17/2019 

Asbjørn Larsen Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO, deltok på Skype på sak 
18/2019 

Elin Mary Sabbasen og Bernt 
Tande 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO deltok på sak 19/2019 

Kirsti Fosshaug Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, SAFO 
deltok på sak 20/2019 

Robert Kechter Fungerende klinikksjef psykisk helsevern og rus, deltok på sak 
21/2019 

Jonas Valle Paulsen Klinikksjef Klinikk Hammerfest, deltok på sak 22/2019 
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 

Sak 14/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt møteplan onsdag  
5. juni 2019 på Telematikkstudio IT Hammerfest sykehus kl. 10.00-15.00.   

 
Saksnummer Sakens navn 
14/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
15/2019 Godkjenning av referat fra BU møte 6. mars 2019 
16/2019 Referat fra AU BU møte 23. mai 2019 
17/2019 Presentasjon av Kreftforeninga, Brage Larsen Sollund på Skype  
18/2019 Presentasjon av RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Asbjørn Larsen 
19/2019 Presentasjon av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
20/2019 Prestasjon av SAFO – samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, 

Kirsti Fosshaug 
21/2019 Rus- og psykiatritilbudet i Finnmarkssykehuset HF, Robert Kechter  
22/2019 Nye Hammerfest sykehus, Jonas Valle Paulsen  
23/2019 ForBedring 
24/2019 Orienteringssaker 

1. Muntlig informasjon fra BU leder 
a. Sammenslåing UNN HF og Finnmarkssykehuset HF, Orientering fra 

arbeidsgruppen 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer 
3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste vedtatt.   

Sak 15/2019 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
6. mars 2019 

 
Vedtak: Referatet fra møte i Brukerutvalget 6. mars 2019 godkjennes.  

 

Sak 16/2019 Referat AU-møte 23. mai 2019 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 23. mai 2019 til 
orientering. 

 

Sak 17/2019 Presentasjon «Kreftforeninga» 

 Distriktssjef for Kreftforeningen, Brage Larsen Sollund presenterte 
Kreftforeninga via Skype. Gjør oppmerksom på folkemøte om kreft og 
kosthold som skal være i Alta og Hammerfest 18. og 19. september.     

 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Sak 18/2019 Presentasjon «RIO – Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon» 
Distriktssjef for RIO Nord-Norge, Asbjørn Larsen presenterte RIO via 
Skype.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 
Sak 19/2019     Presentasjon «FFO - Funksjonshemmedes    
           Fellesorganisasjon» 

Styreleder for FFO Finnmark, Elin Mary Sabbasen og styremedlem FFO 
Bernt Tande presenterte FFO.  
     
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjon til orientering.  

 

Sak 20/2019 Presentasjon «SAFO – Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjoner» 

Koordinator SAFO Nord, Kirsti Fosshaug presenterte SAFO.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjon til orientering.  

 

Sak 21/2019 Rus- og psykiatritilbudet i Finnmarkssykehuset HF 
Fungerende klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og rus, Robert 
Kechter presenterte rus- og psykiatritilbudet i Finnmarkssykehuset HF.  

 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget tar informasjon til orientering. 
2. BU ber om at arbeidet med to avrusingsplasser i Alta prioriteres.  
 

Sak 22/2019 Nye Hammerfest sykehus 

Klinikksjef Klinikk Hammerfest, Jonas Valle Paulsen presenterte nye 
Hammerfest sykehus.    
 
Spørsmål:  
Antall senger i barneavdelingen reduseres fra 8 til 5. Etter hva vi forstår 
er barneavdelingen i Hammerfest eneste spesialist helsetilbud i 
Finnmark for barn og unge som trenger øyeblikkelig hjelp, vi er derfor 
noe bekymret.  
 
Svar: Antall barnesenger er planlagt fra 8 til 5 senger, ut fra 
framskrivningsbehovet. Nye Hammerfest sykehus er planlagt med stor 
fleksibilitet. Det blir hotellsenger vegg i vegg med barneavdelinga, noe 
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som åpner for å bruke disse og eventuelt andre senger i det nye 
sykehuset ved behov.  
 
Spørsmål: Hvilken betydning vil reduksjonen av senger ved 
barneavdelingen ha for dagens utdanning av leger, legespesialister og 
rekruttering av personell ved avdelingen?  
Svar: Tror ikke at antall senger vil ha noe å si for rekruttering.  
 
Spørsmål: Ønsker at BU får tett orientering om utbygginga. Hvorfor ikke 
BU involvert i prosessen?  
Svar: Kjell Magne Johansen er representant for BU i overordnet 
tverrgående gruppe. Det finnes også mye informasjon om prosjektet på 
nettsiden til Finnmarkssykehuset HF. Blir informasjon om prosjektet på 
neste BU møte.  
 
Spørsmål/kommentar:  
Veldig smart å kunne bruke hotellsenger fleksibelt. Hvor mange senger 
har kommunen? 
Svar: kommunen har 20 senger.  
 
Kommentar: bekymret for de unge med psykiske lidelser. Ønsker å få 
disse behandlet lokalt.  

 

Vedtak: 
1. Brukerutvalget tar informasjon til orientering.    
2. Statusorientering vedrørende nye Hammerfest sykehus på 

brukerutvalgsmøtene fremover. 
 

Sak 23/2019 ForBedring 

Administrasjonssjef Beate Juliussen informerte om 
ForBedringsundersøkelsen 2019.    

 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon til orientering.    
 

Sak 24/2019 Orienteringssaker 

Muntlig informasjon fra BU leder:  
 Regjeringsplattformen, sammenslåing av UNN og 

Finnmarkssykehuset. Rapport klar oktober 2019.  
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Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  
 Bernt Johan Berg: Prosjekt Alta, Loppa, Kautokeino, 

Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord. Har hatt tre møter hittil 
med ulik tematikk.  

 Else Marie Isaksen: Styringsgruppemøte i samisk tolkeprosjekt 
i mars. Har spesielt fokus på oppdragsdokumentets krav om 
videreutvikling av tolketjenesten til de andre fylkene.  

 Else Marie Isaksen: Samisk språkutvalg hadde siste møte 
november 2018. Er bekymret for språkutvalget. Får ikke inn 
noen saker. Jobbes med hvordan få dette opp å gå.  

 Bernt Johan Berg: Brukerrepresentant i prosjektgruppen for 
omorganisering av overordnet klinikkstruktur for somatikken 
og psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF.   

 Tommen Hermo: KEK står uten leder og jobbes med å få dette 
på plass.   

 
Muntlig informasjon fra administrasjonssjef Beate Juliussen 

 Ungdomsrådet har hatt sin første samling og neste møte er i 
dag, 5. juni. Leder av Ungdomsrådet inviteres til dialogmøte 
med styret i desember.  

 

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

Sak 25/2019 Referatsaker 

1. Referat fra ungdomsrådsmøte 26.-28.04. 
2. Referat fra brukerutvalgsmøte UNN 23.04.19 
3. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF  
  19.03.19 
4. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF  
  23.04.19 
5. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 22.05.19 
 
Vedtak: Referatsakene tas til orientering 
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Sak 26/2019 Eventuelt 

1. Klinikksjef Klinikk Hammerfest, Jonas Valle Paulsen orienterte om 
status vedrørende bruk av Tolketjenesten ved Finnmarkssykehuset 
HF, samt utvidelse av tolketjenesten til å gjelde hele Helse Nord 
regionen. 

 
Kommentar: Tolketjenesten er kun på nordsamisk, ikke lulesamisk og 
sørsamisk.  
Svar: det jobbes med å rekruttere tolker som også har disse språkene.  
 
Vedtak: Informasjon tas til orientering 
 
 

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

- Styret i Finnmarkssykehuset HF - Pasient- og brukerombudet i Finnmark 

- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF - RIO Finnmark 

- Regionalt Brukerutvalg - Kreftforeningen v/Elisabeth Sundquist 

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset - FFO Finnmark 

- Brukerutvalget UNN - Mental Helse Finnmark 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket - Finnmark fylkeskommune 

- NHF Nord-Norge v/Barbro Holmstad og 

Kirsti Fosshaug 
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Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
5. juni 2019 

Beate Juliussen 
05.06.2019 
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Ann-Kristin Schleis Leder Til stede  

Miriam Thi Flatlandsmo Berglen Nestleder Til stede  

Benjamin Berglen Medlem Til stede  Deltok fra sak 12/2019 

Erik Karlstrøm Medlem Til stede  

Evelina Sæter Tro Johnsen Medlem Til stede  

Hedda Kristoffersen Medlem Til stede  

Lone Nilsen  Medlem Forfall  

Sol Andrea Hasselberg Medlem Til stede   

 
Fra administrasjonen møtte: 

Kristin Pedersen Koordinator, referent 

Beate Juliussen Administrasjonssjef, referent 

 

 
 

Sak 08/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det innkalles til telefonmøte for Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset 
HF onsdag 5. juni kl 18:00. 
 

Saksnummer Sakens navn 
08/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
09/2019 Godkjenning av referat fra 28. og 29. april 2019 
10/2019 Reiseregninger  
11/2019 Henvendelser til Ungdomsrådet – hvordan håndtere disse?  
12/2019 Henvendelse fra Senter for sjeldne diagnoser om deltakelse i 

referansegruppe 
13/2019 Henvendelse fra Unge funksjonshemmede vedrørende deling av 

spørreundersøkelse 
14/2019 Skjema pasientreiser   
15/2019 Påmelding Camp Revolution i Trondheim 13.-15. september 2019 
15/2019 Eventuelt 

 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes   
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Sak 09/2019 Godkjenning av referat fra 28. og 29. april 2019 

  
Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 28. og 29. april 2019 
godkjennes.  

 

Sak 10/2019 Reiseregninger 
 Koordinator Beate Juliussen innledet i saken. Det gjøres oppmerksom 

på at det er viktig at det sendes inn reiseregning rett etter møter slik at 
dere får tilbakebetalt utlegg dere har hatt. 

 
Vedtak: Den enkelte har ansvar for å sende inn reiseregning så snart 
som mulig etter møte. 

 

Sak 11/2019 Henvendelser til Ungdomsrådet – hvordan håndtere 
disse?  

 Koordinator Beate Juliussen innledet i saken.  
 

 

Vedtak: Henvendelser til Ungdomsrådet der det skal være med en 
representant til et råd eller utvalg, så lages det en sak til neste UR møte. 
Saksforbereding gjøres klart av ungdomsrådskoordinator til møtet. Der 
det er naturlig/behov så diskuterer koordinator saken med leder i 
forkant av møtet. For andre henvendelser så tas det løpende 
beslutninger i samarbeid med leder av ungdomsrådet.  
Mellom møter holdes kontakt pr mail eller messenger. Beate sjekker om 
å få opprettet en egen e-post adresse for ungdomsrådet som 
koordineres av koordinator for ungdomsrådet.  

 
 

Sak 12/2019 Henvendelse fra Senter for sjeldne diagnoser om 
deltakelse i referansegruppe 
Koordinator Beate Juliussen innledet i saken. Ungdomsrådet i 
Finnmarkssykehuset HF har fått en henvendelse fra Senter for sjeldne 
diagnoser ved Oslo Universitetssykehus HF om å delta i 
referansegruppen for prosjektet «Ung Face IT».   «Ung Face It» et 
nettbasert selvhjelpsprogram for ungdom i aldersgruppen 12-17 år 
med utseenderelaterte utfordringer; et synlig annerledes utseende som 
følge av en medisinsk tilstand, ervervet skade, følgetilstand av 
medisinsk behandling, eller annen medisinsk diagnose. 
 
Vedtak: Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF er positive til 
deltakelse i referansegruppen til «Ung Face It», men er usikker på hvor 
lenge dette skal pågå og om en har god nok kunnskap. Beate sjekker 
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dette med prosjektet og avklarer med Erik og Ann-Kristin om det er 
aktuelt å delta. Ved en eventuell deltakelse dekkes alle kostnader 
knyttet til denne representasjonen av Oslo Universitetssykehus sitt 
prosjekt Ung Face It. 
 

Sak 13/2019     Henvendelse fra Unge funksjonshemmede vedrørende  
           deling av spørreundersøkelse 

Ungdomsrådet har fått en henvendelse om å distribuere en 
spørreundersøkelse. Svarfrist for denne undersøkelsen var 1. juni. I og 
med at Ungdomsrådet er nyetablert ble det gitt tilbakemelding om at 
det ikke var mulig å distribuere denne undersøkelsen. Skal 
Ungdomsrådet distribuere slike undersøkelser? Og dersom 
undersøkelser skal distribueres, hvor og hvordan skal det gjøres? 
   
Vedtak: Beate sjekker med kommunikasjonsavdelingen om det er 
mulig/hensiktsmessig å opprette en egen Facebookside for 
ungdomsrådet/unge brukere av Finnmarkssykehuset. Dersom det blir 
opprettet kan det distribueres slike henvendelser på denne siden.   

 

Sak 14/2019 Skjema pasientreiser 

Tilbakemelding på siste møte i UR er at det er vanskelig å fylle ut 
reiseregningsskjema til pasientreiser. Det foreslås at leder for 
pasientreiser kan komme på neste møte for å presentere pasientreiser 
og si noe om reiseregningsskjema. 
 
Vedtak: Leder for pasientreiser inviteres til neste mulige møte.  
 

 

Sak 15/2019 Påmelding Camp Revolution i Trondheim 13.-15. 
september 2019 
Koordinator Beate Juliussen innledet i saken. Ungdomsrådene St. Olav 
og Helse Nord-Trøndelag inviterer alle ungdomsråd i Norge til 
landskonferanse i Trondheim 13.-15. september 2019.  
 
Vedtak: Hver enkelt sender beskjed til Beate om påmelding, og hun 
sender inn felles påmelding via påmeldingslink 
https://gtogether.qondor.com/tr14630ungdomsradet  

 

Sak 16/2019 Eventuelt 

Det fremkom ingen saker under eventuelt. 
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Ann-Kristin Schleis 
Leder Ungdomsrådet 
Referatet godkjennes på neste møte 
 
Kopi til:  

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

 
 
 

Saksbehandler:  
Kari Bøckmann 

Side  1

Referat, Ungdomsrådet, Nordlandssykehuset HF 6. juni 2019 
Sted: Lærings- og mestringssenteret 
Tid: 15.30 til 19.30 
 
Deltagere  : Tilstede Forfall 

Marie Dahlskjær Leder x  

Lars Herman Nordland Nestleder x 
 

Susanne Regine Inga   x 

Sofie Jonette Berg 
 

x  

Nikolai Raabye Haugen 
 

x  

Viktoria Linea Høybakk 
 

x 
 

Jens Jensen 
 

x  

Sarah Gjerstad 
  

x 

Danielle Johanna Hansen 
 

x  

Mathias Klæboe  x  

Bendik Vedal  x  

Trine Lise Antonsen  x  

    

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Administrerende 
direktør 

Sak 27/2019  

Kari Bøckmann Koordinator UR 
 

 

Merete Johansen SKSD, prosjektleder   

Wanja Willumsen SKSD   
 
Agenda: 
 
24/2019  Velkommen og presentasjonsrunde  
25/2019  Godkjenning av innkalling  
26/2019  Godkjenning av referat 29.-31.03.19 
27/2019  Presentasjon av Nordlandssykehuset   
28/2019 Mandat og sentrale oppgaver for UR i 2019 
29/2019 Nordlandssykehuset værsågod  
30/2019 Oppdrag gjennomført siden sist 
31/2019 Videre arbeid 
32/2019 Referatsaker 
33/2019 Eventuelt 
 

Saksnr.  Saksfremstilling Vedlegg 
24/2019 
 

Velkommen og presentasjonsrunde 
v/Marie og Lars Herman 
 
Første møte i nytt ungdomsrådet for perioden 2019-2021 
Alle sa noe om:  

 Navn, alder, bosted  
 Organisasjonstilknytning 
 Hva liker du må holde på med på fritiden?   
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25/2019 Godkjenning av innkalling 
 

Vedtak 
 

1. Innkalling godkjennes 
 

 

26/2019 Godkjenning av referat 29.-31. mars 
 

Vedtak 
 

1. Referat godkjennes 
 

 

27/2019 Presentasjon av Nordlandssykehuset HF 
 
v/administrerende direktør Paul Martin Strand. 
 

Vedtak 
 

1. UR takker for orienteringen  
  

 
 
 

28/2019 Mandat og sentrale saker for UR i 2019  
 
Orientering v/Marie og Lars Herman  
 
Sentrale saker i 2019 vil være: 

 Prinsipper for overgangen fra barn til voksen i sykehuset 
 Pakkeforløp BUPA 
 Barne- og ungdomsvennlig sykehus, inkludert Hippo-prosjektet 
 Kontakt med andre UR i regionen 

 
Vedtak 

1. Ungdomsrådet ønsker å møte de ulike klinikkene og informere om 
UR samt får informasjon om klinikkens arbeid med å utarbeide 
rutiner for overgangen fra barn til voksne i sykehuset. 

2. Ungdomsrådet savner plan for videre brukermedvirkning som ble 
påbegynt i arbeidet med innføring av pakkeforløp i BUPA. 

3. Ungdomsrådet er meget fornøyd med Hippo-prosjektet og arbeidet 
som er påbegynt mot å bli et mer barne- og ungdomsvennlig 
sykehus.  

4. Ungdomsrådet vil takke Nordlandssykehuset for at de får 
anledning til å delta på den første nasjonale samlingen for 
ungdomsråd i Trondheim 13-15/9- 19.  

 

 

29/2019 Nordlandssykehuset Vær så god 
  
v/prosjektleder Merete Johansen og Wanja Willumsen 
 
Presentasjon av Nordlandssykehuset Vær så god med en oppdatert status 
på Timeservice som skal etableres nå i vår. 
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Vedtak 
 

1. Ungdomsrådet takker for god orientering 
2. Ungdomsrådet vil berømme prosjektet og foreslåtte løsninger.   

 
30/2019 Oppdrag gjennomført siden sist: 

 Undervise praksisstudenter sykepleie 23/4: Lars Herman 
 Innlegg på styremøte i Nlsh 29/4: Marie og Lars Herman 
 Forelesning på N-BUP Lederkonferanse i Trondheim 8-9/5: Matilde, 

Lars Herman og Danielle  
 Revmatologisk ungdomspoliklinikk og barneavdelingen 22/5: Marie 
 Møte i Brukerutvalget 14/5: Marie 
 Møte i Hippo-prosjektet 6/6: Viktoria og Marie 
 Hva er viktig for deg-dagen 6/6: Viktoria 

 

 

31/2019 Videre arbeid  
 Samhandlingskonferansen 10.-11. juni Svolvær, foredrag: Matilde, Lars 

Herman og Danielle 
 Deltakelse på «Camp revolution» 13.-15. september. Nasjonal samling 

for Ungdomsråd 
 

 
 

32/2018 Referatsaker 
 
Referat fra UR, Finnmarkssykehuset 26.-28.04.19 
Referat fra BU, Nordlandssykehuset 14.05.19 

 
Forslag til vedtak 

 
1. Referatene tas til orientering 

 

 

33/2019 Eventuelt 
Plan for kommunikasjon, innad i rådet og med omverdenen 

 Lukket gruppe på Facebook 
 Egen side på Facebook der rådets arbeid presenteres 
 Opplæring i Admin control og låne-Ipader til nye medlemmer 

 
Forslag til møtetidspunkt høsten 2019: 

 23. oktober 
 4. desember 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Onsdag 12.6.2019 kl 09.00-15.00 

  Møtested:   Møterom PET-senter – G9 Styrerom 

 
Tilstede:  Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø (nestleder), Hans-Johan 

Dahl, Nina Nedrejord, Laila Edvardsen, Obiajulu Odu, Mildrid Pedersen 

 
Fra adm.:  Virksomhetssjef Gøril Bertheussen (referent) 
 
Forfall   Terje Olsen, Siv Elin Reitan, Marit Stemland, Martin Moe, Klemet Anders 

Sara, Wibecke Årst 
 

Saksliste 
 BU-27/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble gjennomgått. Det står tirsdag i innkallingen, og tittel i 
sak 33 er feil. Dette ble rettet opp. 

  
Vedtak Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste.  

 
             BU-28/19        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 23.4.2019 

Referatet ble gjennomgått.  
 

Vedtak   Referatet ble godkjent. 
 

BU-29/19 Revisjoner av tjenesteavtalene mellom UNN og lokalsykehuskommunene –  
   deltakelse i arbeidsutvalg  

Brukerutvalget  har mottatt henvendelse fra Kvalitets- og Utviklingssenteret om 
deltakelse i arbeidsutvalg for revisjon av de lovpålagte tjenesteavtalene mellom 
UNN og kommunen i Troms og Ofoten.  
 

Vedtak Brukerutvalget godkjenner de foreslåtte representantene. 

 
 
BU-30/19 Utskrivningsklare pasienter og pasienter som skrives ut til et ikke  
  tilfredsstillende bo- og omsorgstilbud i Tromsø kommune  

Klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken Tordis Høifødt har bedt om at 
Brukerutvalget ser på denne saken. 
 

Vedtak Brukerutvalget ber om at følgende uttalelse sendes til Tromsø kommune, 
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Fylkesmannen i Troms og pasient- og brukerombudet for Troms: 
Brukerutvalget viser til brev av 9.4.2019 fra direktøren i UNN til Tromsø 
kommune. Dette gjelder en gruppe personer i en sårbar situasjon med behov for 
helhetlige tjenester. Det manglende botilbudet for disse utskrivningsklare 
pasienter er en situasjon som ikke kan fortsette. Brukerutvalget vil på vegne av 
disse brukerne kreve at det må settes inn ressurser for å løse denne situasjonen 
raskt, og på en permanent basis. 

 
BU-31/19 Direktørens time 

Kvalitets- og virksomhetsrapport per mai er ikke sendt ut ennå. 
Viseadministrerende direktør Marit Lind orienterte brukerutvalget om at det 
økonomiske resultatet for mai er bedre enn tidligere måneder. Videre fikk 
brukerutvalget informasjon om hvordan klinikkene jobber med noen av 
hovedindikatorene: 

 Epikrisetid 

 Operasjonsplanlegging 

 Fristbrudd 

 Kreftpakkeforløp 
 
Øvrige styresaker: 

 Tertialrapport 1, 2019 for byggeprosjekter ved UNN 

 Forberedende virksomhetsplanlegging 2020 

 Bygningsmessige tiltak etter Arbeidstilsynets tilsyn på 
ambulansestasjoner 

 Plan for reduksjon av innleie 
 
Brukerrepresentantene hadde ingen innspill til styresakene. 
  

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

 
BU-32/19 Presentasjon: Brukermedvirkning i forskning 

Helsefaglig forskningsveileder Elin Evensen og rådgiver Helen Sagerup ved Klinisk 
forskningsavdeling orienterte om den nasjonale veilederen for brukermedvirkning 
i forskning. Det ble gitt mulighet for å stille spørsmål og ulike utfordringer ble 
diskutert. 

 
Vedtak Brukerutvalget takket for orienteringen. 

 

BU-33/19 Orientering om PET-senteret 
Avdelingsleder Rune Sundseth, diagnostisk klinikk, orienterte om 
PET-senteret og hvilke tjenester og forskning som utføres i avdelingen. 
 

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering  
 
 BU-34/19 Orienteringssaker 
             BU-34/19-1     Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper     
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Aktivitiet Ansvarlig 2018- 

2020 

Status/merknader 

1.   Styret ved UNN Kirsti Baardsen Det er kommet ny styreleder. 

2.   Kvalitetsutvalget i 

UNN 
Kirsti Baardsen 
Laila Edvardsen vara 

Mange saker som tar brukerperspektivet. 

Viktig arena. 
3.   Styringsgruppe A- 

fløya 
Cathrin  Carlyle Avsluttet, tas ut 

4.   Styringsgruppe for 

PET- senter 

Cathrin  Carlyle Avsluttet, tas ut 

5. Prostatasenteret 

ved UNN 

Hans Johan Dahl Ligger under måltall i pakkeforløpene. 
Forskjell mellom Finnmark og Troms 

6.    Koordinerende 

utvalg (Rehab. Avd. 

kompetanseseksjon) 

Laila Edvardsen Tove Løvli var i BU-møtet 23. april 2019 

for en orientering. Mange avlyste møter i 

utvalget på grunn av dårlig oppmøte fra 

klinikkene. Nytt møte i morgen. BU 

ønsker søkelys på dette fra klinikksjefene. 

7. Vestibyleprosjektet Cathrin Carlyle 

Kirsti Baardsen vara 
Ingen aktivitet. Det er til tider vanskelig 
for pasienter å få hjelp etter at 
pasientvertene forsvant. 

8.    OSO (Overordnet 

Samarbeidsorgan) 
Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Samarbeidsavtalene med kommunene er 

viktig. Møtet i juni er avlyst. Neste møte i 

september. Høring ute nå om 

rehabilitering, forespørsel sendt ut. Tas 

opp i neste møte i BAU. 

9. Klinisk etikkomité 

(KEK) 
Kirsti Baardsen 

Terje Olsen vara 
Veldig godt utvalg, har nettopp deltatt 
på samling arrangert av 
Helgelandssykehuset. Hvordan 
kommer informasjonen fra utvalget ut 
i foretaket? Det finnes et nettsted 
hvor sakene legges ut (anonymisert). 

10. Sykehusapotekets 

brukerutvalg 
Terje Olsen 

Nina Nedrejord vara 

 

11. Parkeringsutvalget Obiajulu Odu 
Laila Edvardsen vara 

Vil reoppnevne parkeringsutvalget, pga at flere 

av medlemmene er sluttet i UNN. 

Parkeringsplassene for ansatte ved Breivika vgs 

forsvinner pga byggning av ny idrettshall. DES 

leter etter alternative områder for parkering. 

12. Pasientsentrert 

h el s eteam 
Obiajulu Odu 
Marit Stemland vara 

Møte 3. juni. Årsrapport skrevet. 

Prosjektene skal over i drift; Karlsøy, 

Balsfjord og Lenvik.  Erfaringsutveksling 

med Harstad som allerede har avsluttet 

prosjektperioden. 
13.    Samhandlings- 

barometeret 

(referansegruppen) 

Obiajulu Odu 
 

14. Pasienterfaringer- 

Gastrokirurgisk avd. 

       K3K 

Laila Edvardsen Laila Edvardsen overtar etter Britt-Sofie 

Illguth. Har ikke fått innkalling, må purre 

klinikken. 
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15.Styringsgruppe for 

nye UNN Narvik 
Siv Elin Reitan 
Esben Haldorsen vara 

Sjekk navnene på brukerrepresentantene med 

NUN 
16. Selvinnsjekk Hans-Johan Dahl Ingen aktivitet. Kvitteringene som 

kommer fra automatene er for vanskelig å 
lese. 

17. KVAM-utvalg 

Akuttmedisinsk 

      klinikk 

Terje Olsen 
Marit Stemland vara 

Klinikksjef Jon Mathisen  

18. KVAM-utvalg 

    Diagnostisk klinikk 

 

Klemet Sara 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng 
 

19. KVAM-utvalg 

Hjerte- og 

lungeklinikk 

Hans-Johan Dahl 

Marit Stemland vara 
Klinikksjef Kristian Bartnes 
Sykefravær under måltall. Forrige møte var 
med BHT for å sikre leveranse av planene. 

 20.KVAM-utvalg 
Nevro,ortopedi- og 

    rehab.klinikk 

Laila Edvardsen 
Terje Olsen vara 

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvågt. 

BHT var på møtet. Innkalling 

fungerer 
21.KVAM-utvalg 

Psykiatri- og 
     rusklinikk 

Wibecke Årst 
Siv Elin Reitan vara 

Klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt  

22.KVAM-utvalg 
        Operasjons- og 

        intensivklin. 

Nina Nedrejord 

Marit Stemland vara 
Klinikksjef Eva-Hanne Hansen 
KVAM-dag utsatt til høsten pga 

kapasitetsufordringer. Scorer lavt på 

ForBedring. 

23. KVAM-utvalg 
         Barne- og 

        ungdomsklinikk 

Ungdomsrådet 

Obiajulu Obi vara 
Klinikksjef Elin Gullhav 
Ikke vært møte 

24. KVAM-utvalg 
Kirurgi-,kreft- og 

      kvinnehelseklinikk 

Marit Stemland 
Laila Edvardsen vara 

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo 
Ikke innkalt. 

25. KVAM-utvalg 

     Medisinsk klinikk 
Obiajulu Odu 
Mildrid Pedersen vara 

Klinikksjef Markus Rumpsfeld 

Vært innkalt, men kunne ikke. 

26. Utvikling av   

sykepleierstudentenes 

praksisstudier 

BU ved Nina Nedrejord Ikke vært møte. 

27. Prosjekt Palliasjon 

     ved UNN 
Odu Obiajulu Ikke vært møte. 

28. Læringsnettverk  

    Gode pasientforløp 

Laila Edvardsen og 

Britt Eva Elvejord 

Jakobsen 

Guri Moen Lajord er kontaktperson. 

Hva er viktig for deg?dagen ble avviklet 6. 

juni. Nettverket jobber videre med de innspill 

som kom på dagen. Ett halvt år igjen av 

prosjekperioden, så skal det ut i alle 

klinikkene. 

29. Prosjekt Arealplan 

UNN Harstad 
Arvid Eliseussen 

Mildrid Pedersen vara 
Ikke vært møte. 

30. Pasient-app saken 

Helse Nord FRESK 
Martin Moe står her 

inntil videre 

 

31. Ungdomsrådet Kirsti Baardsen Vært møte med ungdomsrådet i dag. 
32. Prosjekt A-9 fase II 

Intensivmedisinsk 

avdeling 

Marit Stemland Slettes? 

33. 
Frivillihetsrepresentant 

i Frivillighetsgruppen 

Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Ingen informasjon. 
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34. HelseIArbeid Mildrid Pedersen  
Terje Olsen vara 

Var møte 7. januar. Da ble planene for 

tilsettinger presentert. Samarbeidsavtale 

mellom HN og NAV var klar til signering. Skal 

være nytt møte fredag denne uka. 

35.OSO-satsing: 

Samhandlingsforum for 

Somatikk i Tromsø, 
Harstad og Narvik 

Paul Dahlø Ledsagerordning, samarbeidsavtaler og 

stormottakersatsingen har vært tema i alle 

fora. I Narvik var PSHT tema. Brukerutvalget er 

bedt om å oppnevne representant. Tas opp i 

BAU i august. PD gir tilbakemelding til 

driftsleder i Narvik.  
36. Klinisk samarbeids- 

utvalg (KSU) 1-18 - 

Fordeling av ansvar og 

oppgaver mellom UNN 

og kommunene 

Terje Olsen 
 

37. KSU 2-18 – 
Samhandlingen mellom 

fastlegetjenesten og 

UNN 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

 

38. KSU 3 – Ledsagere 

ved innleggelse og ut- 

skriving av pasienter 

med sammensatte 

behov 

Hans Johan Dahl Kirsti 
Baardsen vara 

 

39. 
Brukerrepresentanter til 

nye UNN Narvik 

Esben Haldorsen 
Cathrin Carlyle 
Marit Myklevoll 

Esben Haldorsen og Cathrin Carlyle er nye 
representanter fra BU. Marit Myklevoll ble 
valgt i BU-møte 6.2.2019. 

40. KLIN-REG-Prosjekt: 

Likeverdige 

helsetjenester 

Paul Dahlø 
 

41. Etablering av 

Robotassistert PCI 

Nina Nedrejord Ikke vært møte 

42. Tilrettelegging av ny 

arealbruk D2 5 etter 

flytting av slagenheten 

Laila Edvardsen NOR-klinikken 
Varighet ca 2 måneder. Er i gang, men litt 
forsinket. 

43. Samvalgsverktøy – 

Muskelknuter / 

Livmorhalsknuter 

Marit Stemland Prosjektleder Kirsti Rakkenes 

44. Evaluering av 

driftslederfunksjonen 

ved UNN Harstad og 

UNN Narvik 

Kirsti Baardsen Saken har vært i BAU, og er nå sendt til 
ledergruppa og til orientering til styret. 

45. Evaluering av bruk 

av pasienthotellet i 

Tromsø 

Paul Dahlø Oppfølging av styrevedtak fra 2015 om drift i 
egen regi. PD har fulgt opp spm knyttet til pris 
og tilgjengelighet. 

 
 
 

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

 
             BU-35/19        Referatsaker 
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                                        Det ble referert følgende referatsaker: 
 

1.  Referat fra møte i OSO, datert 4.4.2019 
2. Referat fra dialogmøtet mellom Styret og Brukerutvalget, datert 24.4.2019 
3. Referat fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset, datert 25.4.2019 
4. Referat fra møter i Kvalitetsutvalget, datert 30.4.2019 
5. Referat fra møter i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 13.5. og 3.6.2019 
6. Protokoll fra møter i Regionalt Brukerutvalg, datert 22.5.2019 

 
 
 Vedtak           Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
 
 BU-36/19         Eventuelt 
 Møte med ungdomsrådet:  

Møte med ungdomsrådet: hva er ungdomsrådet opptatt av? Overgang fra barn til voksne, 
hvordan få til sømløse overganger? Dette er også brukerutvalget opptatt av. 
Rådet får liten respons fra foreningene når de ber om representanter. De vil gjerne ha råd fra 
brukerutvalget om hvordan de kan få bedre rekruttering fra foreningene, slik at ungdommene kan 
representere noen. Brukerutvalget tar dette med seg tilbake til sine organisasjoner. Rekruttering 
er en utfordring også for brukerutvalget. Aldersgrensen for ungdomsrådet ble diskutert. 
Ungdomsrådet blir ofte glemt ved invitasjoner til konferanser, KVAM-dag mv. Det ble tatt opp at 
en måte å sikre at dette blir bedre kan være tettere samhandling mellom sekretariatet for 
brukerutvalget og sekretær for ungdomsrådet. En annen mulighet er at koordinatorene fra 
ungdomsrådet deltar i brukerutvalgets møter. 

 
 Evaluering av eget arbeid i brukerutvalget: 

Opplever at de tar mange saker til orientering. Ønsker flere saker fra BUK og PHRK. Ønsker å jobbe 
mer med uttalelser. Sette saker fra PHRK på dagsorden. BAU vurdere tema, og møtested? 
Oppfølging fra kreativt verksted settes på dagsorden på neste møte i BAU. 

 
 Sammenslåingsprosessen UNN/Finnmarksykehuset: 
 Har vært samling 1 dag, mestparten av møtet ble brukt til å avklare deltagelse i arbeidsgrupper. 
 
 

 

               Kirsti Baardsen (sign.) Gøril Bertheussen (sign.) 

               utvalgsleder sekretær 
 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte i august 2019 
Kopi til: 

- Styret ved UNN 

- Administrerende direktør ved UNN 

- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  
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- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 

- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 

- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 

- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 

- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 

- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 

- Klinisk etikkomite UNN v/Finn Sørensen 

- Lærings- og mestringssenteret, UNN 

- Kreftforeningen ved Elisabeth Sundkvist 
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RBU sak 57-2019 9 Protokoll og sakspapirer Brukerutvalget Helgelandssykehuset 13. juni 2019
 Fra: Jacobsen Brite

 Sendt: torsdag 20. juni 2019 15:19
 Til: Jacobsen Brite

 Emne: Protokoll og sakspapirer fra Brukerutvalgsmøte 13. juni 2019

Hei 

Brukerutvalget hadde møte 13. juni. Protokoll og sakspapirer er publisert på 
våre nettsider.  Du finner 
sakene her: 
https://red-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-jun
i-2019-2019-06-
13 

mvh 
 
Tove Lill Røreng Falstad  | Rådgiver  
Helgelandssykehuset HF | Senter for samhandling, Læring og mestring 
  
Tlf : +47 75 12 57 18/481 53 774 
Web | Twitter   | Facebook 
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Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbeh.: Kari Bøckmann 

Side  1

Referat fra møte i Brukerutvalget 20. juni 2019 
Sted: G04038  
Tid: 12.30-15.30 
 
Deltagere: Tilstede  Forfall 

Barbara Priesemann – leder SAFO  x  

Paul Daljord - nestleder FFO - Diabetesforbundet Skype  

Ole André Korneliussen Mental Helse x  

Sarah Isabel Dahl FFO   x 

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen x  

Mai Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd x  

Kitt Anne Jorid Hansen RIO Til kl 14.00  

Marit Madsen (vara) Samisk representant x  

Lars-Herman Nordland (vara) Ungdomsrådet  x  

    

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør  x  

Kari Bøckmann Saksbehandler/sekretær x  

Vibeke Mikalsen Drift- og eiendom 58/2019  

Stian Molvik Koordinerende enhet 58/2019  

Jorunn Brendeford LMS 58/2019  

Aleksandar Kondic HBEV 52/2019  
 
 
 
49/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  
50/2019 Godkjenning av referat fra møtet 14/5-19 
51/2019 Universell utforming - oppfølgingssak 
52/2019 Tilbudet til ME-pasienter i Nordlandssykehuset 
53/2019 Andre oppfølgingssaker: status og videre arbeid 
54/2019 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 
55/2019 BU’s leder orienterer om aktuelle saker 
56/2019 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet 
57/2019 Referatsaker 
58/2019 Eventuelt 
 
 

Saksnr.  Saksfremstilling 
49/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Vedtak 

 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
50/2019 Godkjenning av referat fra møte 14/5-19 

 
Vedtak 

 
1. Referat fra møte 23/4-19 godkjennes 
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51/2019 Universell utforming – oppfølgingssak 87/2018 

 
Drift og eiendom/utbygging hadde ikke anledning til å møte i BU. 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget forventer en oppdatering om status i arbeidet om Universell utforming i 
sitt møte 1.oktober.  

 
52/2019 Tilbudet til ME-pasienter i Nordlandssykehuset 

 
Orientering v/overlege Aleksandar Kondic. 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen  
2. Brukerutvalget ber om at det legges oppdatert informasjon om behandlingen av ME på 

Nordlandssykehuset.no., inkludert hvilket tilbud som finnes andre plasser. 
 

53/2019 Andre oppfølgingssaker: status og videre arbeid 
 

Sak Status Vedtak Hva nå? 
Busstrasé Ikke tilfredsstillende 

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

Sak 42/2019 
 
2.Brukerutvalget er ikke tilfreds med 
løsningen som er foreslått i felles 
uttalelse. Denne løsningen tar ikke i 
tilstrekkelig grad hensyn til eldres og 
funksjonshemmedes behov. 

 
3.Brukerutvalget ber 
Nordlandssykehuset, Bodø kommune 
og Nordland fylkeskommune sette seg 
ned på nytt og se på andre muligheter 
for løsning 
 

Oppdatering fra dir.: 
Nlsh har en dialog med 
Nordland 
fylkeskommune mtp 
regionbussene. Nlsh har 
tilbudt seg å avsette 
areal til bussholdeplass. 
 
Førerløse busser 
mellom Parkveien og 
hovedinngang og 
Zephyr vurderes. 
 
Saken videreføres 
 

Erfaringskonsulenter 
PHR-klinikken 

PHR har 
erfaringskonsulenter 
i FACT-
team/prosjekt, 
Regionalt senter for 
arbeid og psykisk 
helse. I tillegg har 
sykehuset en 
erfaringskonsulent 
på seksjon for 
kunnskapsbygging 
 
 
Saksfremlegg:  
1. Astrid Jacobsen 
2. Helge Jenssen 

Sak 16/2018 
 
1.Brukerutvalget oversender vedlagte 
notat med anbefalingene om bruken 
av erfaringskonsulenter til 
administrerende direktør.  
 
2.Brukerutvalget ber NLSH se på 
muligheten for å iverksette 
utdanningsforløp for de som skal bli 
erfaringskonsulenter ved 
Nordlandssykehuset.  
 

Tas opp 22/8-19  

Kurativ stråling av 
prostatakreft 

Ikke tilfredsstillende 
løst 

Sak 09/2019 
 
1.Brukerutvalget ber direktøren spørre 
Helse Nord om når det blir avklart om 
Nordlandssykehuset HF skal kunne 
tilby kurativ strålebehandling for 
prostatakreft.   
 

Videreføres 

Brukermedvirkning i 
LAR 

Ikke tilfredsstillende 
løst 
 
Saksfremlegg 
1. Carl Eliassen 
2. Andreas Østvik 
 

Sak 26/2018 
 
2.Brukerutvalget ber påtroppende 
Brukerutvalg følge opp pasienters 
mulighet for å medvirke i egen 
behandling innenfor LAR. 
  

Tas opp 22/8-19 
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3.Brukerutvalget støtter opprettelse av 
et brukerråd i LAR 

FACT- Bodø Ikke tilfredsstillende 
løst 

Sak 10/2019 
 
2.Brukerutvalget beklager fra et 
bruker- og pårørendesynspunkt at det 
ikke lar seg gjøre å etablere et FACT-
team i Bodø. 
 
3.Brukerutvalget ber om at PHR-
klinikken kommer tilbake og orienterer 
om hvilke planer den har for 
samarbeid med Bodø kommune rundt 
denne pasientgruppen i 
Brukerutvalgets møte i juni.     
 

Tas opp 22/8-19  

Oppdragsdokument 
2019 

Påbegynt Sak 04/2019 
 
2.Brukerutvalget vil i 2019 ha særlig 
fokus på følgende saker:  
a. Verdig transport av psykisk syke 
b. Sikre god overføring fra 
barneorienterte til voksenorienterte 
tjenester 
c. Tilrettelegge for god kommunikasjon 
mellom helsepersonell og pasient 
d. Utredning og behandling av kronisk 
utmattelsessyndrom 
e. Barselomsorg 
f. Ventetidene, redusert bruk av tvang 
og innføring av pakkeforløp i PHR-
klinikken 
g. Samhandling med kommunene 
 

a.BU bør delta på 
konferanse om verdig 
transport høsten 2019 
 
b. Tas opp 3/12-19 
 
c. Be om orientering fra 
sykehuset høsten 2019 
om hvordan en arbeider 
for å tilrettelegge for god 
kommunikasjon 
(inkludert demens og 
mennesker med 
fremmedkulturell 
bakgrunn). 
 
d. Se sak 52/2019 
 
e. Be om informasjon 
om situasjon på 
fødeavdelingen. 
(tilstedeværelse under 
fødsel). Styresak 27-
2019-1, side 37, i Helse 
Nord RHF: Årlig melding 
2018 fra Helse Nord 
RHF til departementet 
 
f.  Bu ønsker 
informasjon om forslaget 
om ny lov om 
tvangsbegrensning. Tas 
opp 22/8. 
 
g. AU vurderer å invitere 
samhandlingssjefen til å 
informere BU om 
hvordan det arbeides 
med samhandling i 
sykehuset. 
 

Trombektomi Ikke tilfredsstillende 
løst 

Sak 40/2019 
 
1.Brukerutvalget mener at det er viktig 
å få på plass et stabilt, likeverdig og 
kvalitetsmessig godt tilbud om 
mekanisk trombektomi ved akutt 
hjerneslag for pasientene i Nord-
Norge. 
  
2.Brukerutvalget ber om at det snarest 
mulig bygges opp et tilbud om 
mekanisk trombektomi ved akutt 
hjerneslag ved Nordlandssykehuset.  
 
3.Brukerutvalget vil understreke 
viktigheten av en velfungerende 

 
Videreføres  
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akuttmedisinsk kjede for raskest mulig 
transport og diagnostisering av  
pasienter med akutt hjerneslag. 
 

Strategisk 
utviklingsplan 

Vedvarende Følge opp tiltak knyttet til 
brukermedvirkning, pkt 6.1+ 6.2.5.  
 
 

Oppfølging som egen 
sak våren 2020 

Ultralydapparat på 
barneavdelingen 

Løst Sak 89/2018 
 
1.Brukerutvalget ber direktøren 
vektlegge innspillet fra BURG når det 
skal tas en avgjørelse knyttet til 
innkjøp av ultralydapparat for barn og 
unge. 
 
2.Brukerutvalget ber direktøren sikre 
at utredning og behandling av 
revmatiske lidelser hos barn og unge 
gjennomføres i samsvar med faglige 
retningslinjer. 

Apparat kjøpt inn 

 
 

54/2019 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 
 
Driftsrapport mai 
Andre styresaker 
Venterom for pasienter med psykisk lidelse, Vesterålen 
Ansettelses av ny sekretær for BU/koordinator for UR 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning 
 

55/2019 BU’s leder orienterer om aktuelle saker 
 
Pasient- og pårørendetorget: Situasjonen er per tiden vanskelig med tanke på å få nok frivillige. 
Tilbudet er ikke kommet i gang i Lofoten og Vesterålen.  
 

56/2019 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet. 
 
Samhandlingskonferansen 11.-12/6: Ivar Martin, Ole Andre og Lars-Herman  
KEK- samling: Kitt Anne 
Brukerutvalget sykehusapoteket: Mai-Helen 
Plangruppa for innføring av pakkeforløp 11/5: Kitt-Anne 
Hva er viktig for deg- dagen 6/6: Ivar Martin og Mai-Helen 
Avklaringspoliklinikken: Sarah 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning. 
                                                  

57/2019 Referatsaker 
 
Referat fra UR 6/6-19 
Referat fra RBU 22/5-19 

Vedtak 
 

1. Referatene tas til etterretning 
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58/2019 Eventuelt 
 
Hva er viktig for deg?-dagen 
 
Innledning ved Vibeke Mikalsen 
 
Dagen ble markert på alle lokasjoner av engasjerte medarbeidere + brukerrepresentanter fra 
Ungdomsråd og brukerutvalg.   
 
Pasienter ble spurt «hva er viktig for deg?» når de ankom sykehuset og medarbeidere gikk 
med buttons der det sto «hva er viktig for deg?». På sykehuset i Bodø var det også 
musikkinnslag i foajeen, på dialyseavdelingen samt på barneavdelingen.  
 
I korte trekk: Det ble mange gode samtaler og mange pasienter uttrykte at de var glad for å bli 
stilt dette spørsmålet. Pasientene er opptatt av å bli møtt med respekt og at helsepersonell 
prater ord de kan forstå. Det er viktig for dem at fagfolkene er gode på faget sitt, snakker godt 
med hverandre og husker navnet deres.  
 
Gruppen som arrangerte dagen vil sette seg ned og jobbe videre med hvordan helsepersonell 
skal kunne forholde seg på en god måte til svarene de får på «hva er viktig for deg?». Gruppen 
ønsker å involvere BU og UR i det videre arbeidet. 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget vil gi ros til arbeidsgruppen som arrangerte «Hva er viktig for deg?-
dagen» i sykehuset. 

 
 
Opptrening etter operasjoner 
Saksfremlegg fra Marit Madsen. Ytterligere opplysninger er nødvendig før saken kan 
behandles i BU. Saken forberedes og tas opp på et senere tidspunkt. 
 
 
Endringer i møtetidspunkt for neste møte i BU 
Neste møte i BU er torsdag 22.august 
 

 
 
Saker til neste møte 22. august – arrangeres i PHR-klinikken: 
Orientering om tilbudet ved Regional enhet for spiseforstyrrelser  
Brukermedvirkning ved innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken. Videre plan for brukermedvirkning? 
Forsøksprosjekt med Bodø kommune: trepartssamarbeid (PHR-klinikken) 
Erfaringskonsulenter i PHR-klinikken 
Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 
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Brukerutvalgets sammensetning i 2018 
 

Fra januar til mai 2018: 

Leder:  Sissel Brufors Jensen  FFO  

Nestleder: Alf Tjønna   Samisk representant 

Medlemmer:  Anne Lise Brygfjeld  SAFO 

  Christian Strauman  Eldrerådet 

  Christin Horseng  Kreftforeningen 

  Hildegard Drage  FFO, Mental Helse 

Varamedlemmer: 

  Sissel Jensen Bygdås  FFO 

  Turid Arnes Johansen  FFO, Mental Helse 

  Solveig Lomsdal  Kreftforeningen 

  Ellen Marit Kjønnås  Samisk befolkning 

  Anna Jakobsen  Eldrerådet 

 

 

I mai/juni 2018 takkes Sissel Brufors Jensen av som leder for brukerutvalget i 2 år. Hun har 

vært medlem i Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset fra 2012 – 2018. Hun har bidratt 

som en engasjert og kunnskapsrik leder og medlem i hele perioden. 
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Fra mai til desember 2018: 

Leder:  Anne Lise Brygfjeld  SAFO  

Nestleder: Per Hansen   FFO – Mental Helse 

Medlemmer:  Einar Moen   Eldrerådet 

  Rigmor Røberg  Kreftforeningen 

  Tove Linder Aspen  Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS)  

  Ellen Sara Sparrok Larsen Samisk representant 

  Åse Irene Wrålsen  FFO 

Varamedlemmer: 

  Alf Tjønna   Samisk representant 

  Bjørn Helge Hansen  Eldrerådet 

  Vigdis Svaleng   FFO 

  Andreas Lund   FFO, Mental Helse 

  Mariette Korsrud  SAFO 

 

Sekretariat: Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen, Senter for samhandling 

  Rådgiver LMS Tove Lill Røreng Falstad, Senter for samhandling 

 

 

Ny leder, Anne Lise Brygfjeld, ble valgt inn som medlem i 

brukerutvalget i 2016 som representant for SAFO. Hun overtok 

ledervervet fra mai 2018.  

Hun har lang erfaring brukerrepresentant i ulike råd og utvalg 

gjennom mange år. 
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Møter i brukerutvalget 2018 
 

Brukerutvalget hadde seks møter og behandlet 59 saker i 2018. Det har ikke vært praktisert 

arbeidsutvalg i 2018, men det er besluttet å etablere et AU med leder og nestleder i 2019. 

Møtene i 2018 har til dels vært fysiske møter, og til dels videokonferanser med studio i 

Mosjøen og Mo i Rana. Noen har deltatt på møter også via telefon. Skype for business har 

vært forsøkt, men oppkobling for eksterne deltakere har vært utfordrende. 

 

Revisjon av brukerutvalgets mandat 
 

På bakgrunn av veiledende nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i 

helseforetak samt valg av nytt brukerutvalg ble det laget et revidert mandat for 

brukerutvalget i 2018. Nytt mandat ble vedtatt på styremøte 20. april 2018. 

Det førte til endringer i antall medlemmer i brukerutvalget. Det ble gitt plass til medlem fra 

organisasjoner innen TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling).  Antall møter ble økt fra 

fire til seks per år, hvorav to skal være fysiske møter og de øvrige skal være 

videokonferanser/Skype i henhold til Helgelandssykehusets miljøprofil.  

 

Utdrag fra mandatet: 
 

Bakgrunn og mandat 
1. Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør av 

helseforetaket.  
2. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset hadde sitt første møte i desember 2002.  
3. Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere, styret og administrerende direktør av 

helseforetaket og skal gjennom denne funksjonen sørge for at brukernes interesser 
på en saklig framstilt måte, blir drøftet og fulgt opp.  

4. Pasienterfaringer skal kun diskuteres og behandles på generelt grunnlag. 
Brukerutvalget skal heller ikke erstatte noen av eksisterende råd og utvalg i 
Helgelandssykehuset, men være et supplement til disse.  

5. Brukerutvalget er representert på Helse Nord` s fellesseminarer for brukerutvalg / 
brukermedvirkning i regionen.  

6. Brukerutvalget skal markedsføre seg mot totaliteten av brukere på Helgeland, slik at 
det til enhver tid er synlig hvem som har mulighet til å fremme saker på vegne av 
brukerne. 

7. Brukerutvalget skal ha minimum 6 møter pr. år iht. Strategi og handlingsplan for 
brukermedvirkning i Helseforetak i Helse Nord (2013). Iht. foretakets miljøprofil skal 
møtene avholdes fortrinnsvis på videokonferanse/Skype. 1-2 fysiske møter pr. år. 
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2. Arbeidsoppgaver  

1. Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. Arbeide for styrket 
brukermedvirkning  

2. Brukerutvalget skal være pro - aktiv og rette seg mot brukere på tvers i 
helseforetaket, uavhengig av tilknytning til brukerorganisasjon.  

3. Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk 
opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose.  

4. Brukerutvalgets skal også bidra i arbeidet med forbedring av brukernes tilbud i 
Helgelandssykehuset, eksempelvis gjennom kvalitetsutvalg og prosjekter som 
omfatter endringer av fysiske miljø og – eller endring i pasienttilbud.  

5. Brukerutvalget skal følge med på styrets og helseforetakets årshjul og bidra i mål- og 
strategiarbeid, hovedprosesser, forbedrings- og omstillingsprosesser og i øvrige 
faglige prosjekter, og delta/medvirke/bidra i råd og utvalg i alle saker som angår 
tjenestetilbudet. 

6. Brukerutvalget kan foreslå kandidater fra området – til engasjement i ulike interne 
prosjekter som krever brukermedvirkning  

7. Brukerutvalget skal jamfør retningslinjer ha til behandling  

a. Helseforetakets budsjett og virksomhetsplan 

b. Helseforetakets årlige melding 

c. Oppdragsdokument og virksomhetsplan 

d. Strategi og status for arbeid med kvalitetsmål, ventetider mv.   

8. Brukerutvalget skal avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredninger. 

9. Holde seg orientert om brukerundersøkelser og aktiv bruk av resultatene i 
forbedringsarbeidet.  

 

Valg av nytt brukerutvalg 
 

I styremøte 20. april 2018 ble det i sak 27 vedtatt nytt brukerutvalg i Helgelandssykehuset. 

Forslag på nye medlemmer til brukerutvalget kom inn fra brukerorganisasjonene  

hovedsakelig i januar og februar 2018, men prosessen med å rekruttere nye deltakere 

startet i 2017.  

Det kom inn 24 forslag på kandidater til 7 plasser i utvalget. Etter anbefaling fra sittende 

utvalg ble det bestemt å ikke ha personlige vara, men i stedet opprette en varabank 

bestående av 5 kandidater. Nytt brukerutvalg vedtok selv retningslinjer for innkalling av vara 

ved fravær. 

I samme rekrutteringsperiode ble det jobbet for rekruttering til ungdomsråd i 

Helgelandssykehuset. Det kom inn forslag på tre personer. En ungdomsrepresentant ble 

valgt inn i brukerutvalget. 
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Saker i 2018 (et utvalg) 
 

Det nye Brukerutvalget har brukt tid i interne møter på å tydeliggjøre innholdet i mandatet. 

Hensikten har vært å ha en felles forståelse og virkelighetsoppfatning av hva oppdraget er.  

Brukerutvalget har satt fokus på å bli et mer synlig utvalg for allmenheten på Helgeland. Det 

er laget brosjyre for utvalget hvor mandatet er presentert. Medlemmene har deltatt på 

eksterne møter i kommuner og brukerorganisasjoner hvor de har presentert brukerutvalget. 

Brukerutvalget har laget en felles powerpointpresentasjon som de bruker. Det er også sendt 

pressemelding til lokalaviser med oppfordring til befolkningen om å ta kontakt med 

brukerutvalget i forbindelsen med høringsrunden på rapport fra ekstern ressursgruppe om 

Helgelandssykehuset 2025. 

I forbindelse med at Helgelandssykehuset jobber med å utrede ny sykehusstruktur på 

Helgeland har det vært avholdt to dialogmøter om framtidas Helgelandssykehus høsten 

2018. Der har brukerutvalget vært representert med to og tre deltakere. 

Brukerutvalget opplever samarbeidet med styret og administrasjonen som engasjerende og 

positivt. Flere saker fra brukerutvalget har blitt løftet inn i styret og satt på dagsorden. 

 

Saker som brukerutvalget har hatt til behandling: 

 Evaluering av arbeidet i brukerutvalget  

 Pasientopplevelser 

 Rutiner i forbindelse med Brukerutvalgets innspill på styresaker 

 Hva betyr innholdet i mandatet for Brukerutvalget i praksis? 

 Orientering om Helgelandssykehusets rutiner og praksis - Enhetlig og spesielt 

tilrettelagt kommunikasjon til ulike pasientgrupper 

 Helsetjenester for eldre – høringssvar fra Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

 Rutiner for oppnevning av brukerrepresentanter i arbeidsutvalg og prosjekter 

 Revisjon av tjenesteavtaler 

Orienterings-/informasjonsaker som brukerutvalget har gitt innspill til: 

 Forbedringsarbeid i Helgelandssykehuset Sandnessjøen 

 Vaktberedskap innen psykisk helsevern 

 Klart språk 

 Selvinnsjekk og betaling 

 Pasientreiser  

 Rekrutteringsprosjektet Hodet først 

 Prosjekt Heimedialyse 

 Samhandlingsprosjekt lokale LMS-kurs - samhandling og kompetansebygging 
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Ny rutine for oppnevning av brukerrepresentanter og forventninger til 

brukerrepresentanter i ulike råd, utvalg og prosjekt 
 

I sak 54/2018 foreslo brukerutvalget å etablere en rutine for brukerrepresentasjon i råd, 

utvalg og prosjekt i Helgelandssykehuset. Det var med bakgrunn i RBUs etablering av slike 

rutiner i 2017. Det var behov for å tydeliggjøre prosjekteiers/utvalgsleders ansvar før, under 

og etter oppnevning av brukerrepresentanter i Helgelandssykehuset. Det var også behov for 

å tydeliggjøre brukerutvalgets/sekretariats rolle, samt brukerrepresentantens ansvar. Saken 

følges opp i 2019. 

 

Brukerrepresentasjon i 2018 
 

I 2018 ble det oppnevnt brukerrepresentanter til Forskningsprosjekt hofte/kne, Brukerutvalg 

Sykehusapotek Nord foruten bytte av representant i de utvalg som BU-leder er representert 

i (OSO, styringsgruppe Helgelandssykehuset 2025, og Helgelandssykehusets styre). Det 

rapporteres fra representantene at det har vært liten aktivitet i de interne utvalgene i år.  

 

Utvalg/prosjekt Brukerrepresentant Status 13.12.18 

BU Sykehusapotek Per Hansen / Åse Wrålsen Skype-møter. Fungerer ok 

Undergruppe Sykehusapotek 

Nord – brukeropplevd 

kvalitet 

Anne Lise Brygfjeld Undersøkelse og tiltak 

gjennomført 

Undergruppe i 

Sykehusapotek Nord - 

Prosjekt  - Farmasøyt i 

akuttmottak 

Anne Lise Brygfjeld 6-årig prosjekt fra 2019 – 

2024. 

OSO Anne Lise Brygfjeld Fysiske møter. Fungerer ok 

Klinisk utvalg rehabilitering Sissel Brufors Jensen Ingen aktivitet i 2018 

Forskning Dag Utnes Skype-møter. Utfordrende 

Forskningsprosjekt hofte/kne Åse Wrålsen Starter opp i januar 2019 

Kvalitet- og 

pasientsikkerhetsutvalg 

Gunnar Røssvoll Ingen møter i 2018 

Styringsgruppe for HSYK 

2025 

Anne Lise Brygfjeld Informative møter. Ofte 

telefonmøter. Fungerer bra.  
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Økonomi 
 

Økonomisk drift brukerutvalget: 

Brukerutvalgets utgifter inngår i regnskapet for Senter for samhandling. 

Kostnader møtegodtgjørelse:   2018: kr  54 710,- 

Kostnader lønn –leder/nestleder:   2018: kr  41 250,- 

Reiseutgifter:      2018: kr  29 180,- 

Andre utgifter:     2018: kr  10 000,- 

Sum:        2018:  kr  135 140,- 

 

Videre arbeid 
 

Brukerutvalget har flere saker som anses som viktig å følge opp i 2019. En særdeles viktig sak 

for utvalget er Helgelandssykehuset 2025. Utvalget ser det som særs viktig at brukernes 

perspektiv blir løftet inn i denne prosessen og vil levere høringsinnspill våren 2019.  

Brukerutvalget ønsker å videreføre arbeidet med å etablere gode rutiner for å sikre 

brukermedvirkning i Helgelandssykehuset i 2019. Det ønskes mer brukermedvirkning i råd, 

utvalg og prosjekter i Helgelandssykehuset.  

Universell utforming av Helgelandssykehuset er også en viktig sak utvalget ønsker å sette på 

dagsorden i 2019.  

 

Takk 
 

Brukerutvalget vil takke for godt samarbeid med fagpersoner og administrasjonen i 

Helgelandssykehuset i 2018. Det er inspirerende for brukerutvalget å møte fagfolk med stort 

engasjement og evne til å formidle sin kunnskap til utvalget.  

Vi takker også enkeltpersoner og organisasjoner som melder saker til utvalget og deler av 

sine erfaringer med oss. Dere er viktige bidragsytere for oss for å kunne fremme saker som 

vil bidra til kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten. 

Brukerutvalget er takknemlig for samarbeidet med administrerende direktør og styret. Vi ser 

det som en stor styrke at møter med Brukerutvalget prioriteres høyt i Helgelandssykehuset. 

Brukerutvalget vil takke alle som har bidratt i løpet av året.  
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Med vennlig hilsen 

 

Leder  Anne Lise Brygfjeld 

Nestleder Per Hansen 

Medlem Rigmor Røberg 

Medlem  Ellen Sara Sparrok Larsen 

Medlem Tove Linder Aspen 

Medlem Åse Wrålsen 

Medlem Einar Moen 

 

Sekretariat:  Knut Roar Johnsen/ Tove Lill Røreng Falstad 

Senter for Samhandling, Mo i Rana, 11. januar 2019 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF 

Mosjøen – Mo i Rana – Sandnessjøen 

Postmottak@helgelandssykehuset.no 

www.helgelandssykehuset.no 
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1. Forord
Nordlandssykehuset har hatt brukerutvalg siden 2004. Brukerutvalget jobber  
for at brukersynspunkt skal gis en sentral plass i utforming av pasienttilbud i 
Nordlandssykehuset. 

Brukerutvalget skal være: 
• Et rådgivende organ for styret og direktøren i saker av strategisk karakter 

som angår tilbudet til pasienter og pårørende i Nordlandssykehusets virk-
somhetsområde.

• Et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende om generaliserte 
erfaringer innenfor Nordlandssykehusets ansvarsområde og oppgaver.

• Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner 

I denne årsmeldingen for 2018 velger vi å trekke fram tre saker: Strategisk 
utviklingsplan, innføring av pakkeforløp i psykisk helse og rus samt tilrette-
legging av praktiske forhold for Nordlandssykehusets pasienter, herunder 
busstrasé og universell utforming. 
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2. Oppnevning og sammensetning
Brukerutvalget oppnevnes på nytt hvert andre år. Nytt brukerutvalget ble opp-
nevnt i april 2018. 

Brukerutvalget fram til 24. april 2018:

Leder:   Barbara Priesemann  SAFO Nord
Nestleder:  Carl Eliassen  Marborg
Medlemmer:  Karsten Seglan  FFO - LHL 
  Helge Jenssen  FFO - LPP
  Arild Amundsen  Mental Helse
  Mai-Helen Walsnes  Nordland fylkes eldreråd
  Per Dalhaug  Kreftforeningen
  Inga Karlsen Samisk representant
  Emma Lovise Larsen Ungdomsrådet, leder

  Paul Martin Strand Adm. dir. NLSH HF

Varamedlemmer: 
  Siv-Elin Reitan  Marborg
  Randi Aag  FFO 
  Susanne Sørensen  FFO
  Gunnar Olsen  SAFO
  Vigdis Eriksen  Kreftforeningen
  Petra Brattøy  Mental helse
  Bente Anita Solås  Nordland fylkes eldreråd
  Marit Madsen  Samisk representant

  Beate Sørslett  Med. dir. NLSH HF
  
Nordlandssykehuset har som mål å ha et bredt sammensatt brukerutvalg med 
hensyn til sykdom/funksjonsnedsettelse, kjønn, alder, geografi og etnisk tilhø-
righet. Ved oppnevning av brukerutvalget for perioden 2018-2020 sto sykehuset 
overfor utfordringer knyttet til kontinuitet og alderssammensetning. 
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Rekrutteringstiltak:
1. Brev sendt til FFO, SAFO, Kreftforeningen, Nordland fylkes eldreråd, Mental 

helse, RIO/MARBORG og Sametinget. Tidsfrist 1. mars 2018. 
2. Mail sendt til samme adresseliste med forespørsel om å nominere flere yngre 

kandidater. Tidsfrist 12. mars 2018.
3. Møter med FFO og Mental helse samt telefonkontakt med Kreftforeningen.
4. Mail til samtlige brukerorganisasjoner på Lærings- og mestringssenteret sin 

liste der det ble etterspurt kandidater under 55 år. Tidsfrist 8. april 2018. 
5. Mail til alle vertene på pasient- og pårørendetorget der det ble etterspurt kan-

didater under 55 år. Tidsfrist 8. april 2018.  

Ved oppnevning var det vurdert at kriteriene for et bredt sammensatt bruker- 
utvalg var oppfylt og at forslaget sikret hensynet til kontinuitet og fornyelse. Nytt 
brukerutvalg ble oppnevnt av Nordlandssykehusets styre 24. april 2018  
(Sak 25/2018).

Brukerutvalget 2018-2020.Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
11SEP2019 - saksdokumenter
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Brukerutvalget fra 24. april 2018 
Leder:  Barbara Priesemann  SAFO Nord
Nestleder: Paul Daljord   FFO
Medlemmer: Ole André Korneliussen  Mental helse
  Ivar Martin Nordgård  PROFO
  Kitt-Anne Jorid Hansen  RIO 
  Sarah Isabel Dahl  FFO-NAAF
  Mai-Helen Walsnes  Nordland eldreråd
  Inga Karlsen   Samisk representant
  Emma Lovise Larsen  Ungdomsrådet, leder

   Paul Martin Strand  Adm. dir NLSH HF

Varamedlemmer: Gunnar Olsen   SAFO
   Helge Jenssen   FFO-LPP
   Petra Brattøy   Mental helse 
   Per Dalhaug   Kreftforeningen
   Stian Mikal Munkvold  RIO
   Nikolai Raabye Haugen  FFO-LNT
   Andreas Johan Moan  Nordland fylkes eldreråd
   Marit Madsen   Samisk representant

   Beate Sørslett   Med. dir. NLSH HF

Sekretær for brukerutvalget: Rådgiver/psykologspesialist Kari Bøckmann

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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2. Brukerutvalgets arbeid
2.1 Møter 
Brukerutvalget gjennomførte i alt 9 møter og behandlet 107 saker i 2018. Bruker-
utvalget har lagt sine møter slik at styrets saker alltid står på sakskartet.  
Administrerende direktør deltok på samtlige møter. 

Alle møtene ble gjennomført i Bodø, hvorav ett på Rønvik. Det ble gjennomført 
en todagers-samling for nyoppnevnt brukerutvalg i mai 2018 for å gi nødvendig 
opplæring samt for at medlemmene skulle få anledning til å bli nærmere kjent. 

Arbeidsutvalget (AU) har bestått av leder, nestleder og sekretær. AU har avholdt 
telefonmøter i forkant av alle brukerutvalgsmøtene. 

Fast innslag på alle brukerutvalgets møter er aktuelle orienteringer fra adminis-
trerende direktør, brukerutvalgets leder og øvrige medlemmer.

Møtedatoer er tilgjengelig i aktivitetskalenderen og referat/protokoll legges ut på 
Nordlandssykehusets hjemmeside www.nordlandssykehuset.no

Brukerutvalget på omvisning på Rønvik.Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
11SEP2019 - saksdokumenter
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2.2 Saker 
Av saker som ble behandlet i 2018 nevnes:
• Strategisk utviklingsplan
• Erfaringskonsulenter i PHR-klinikken
• Brukermedvirkning i legemiddelassistert rehablitering (LAR)
• Tilbudet til mennesker med ruslidelser i Nordlandssykehuset
• Oppdragsdokumentet
• Universell utforming (K-fløya og HC-parkering)
• Kurativ strålebehandling av prostatakreft
• Redusert og riktig bruk av tvang
• Venterom i Vesterålen 
• Innføring av pakkeforløp i Psykisk helse- og rusklinikken
• Nordlandssykehuset.no
• Pasient- og pårørendetorg i Lofoten og Vesterålen
• Avvikling av regionale funksjoner
• Etablering av avklaringspoliklinikk
• Ultralydapparat på barneavdelingen
• Ambulant akutteam i Psykisk helse- og rusklinikken
• Orientering fra driftsservice/resepsjon

2.3 Brukerrepresentasjon
Representanter for brukerutvalget deltok på alle møter i Nordlandssyke-
husets styre, Overordnet samarbeidsorgan (OSO), Klinisk etikk komite (KEK), 
Forskningsutvalget og Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget.

2.4 Høringer
Helsetjenester for eldre – Plan for samhandling mellom helse Nord og  
kommunene (Helse Nord)
Strategisk utviklingsplan (Nordlandssykehuset)
Strategisk utviklingsplan (Helse Nord)

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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2.5 Deltagelse på konferanser
• Samhandlingskonferansen 
• Fagdag om samisk kultur- og språk
• Implementeringskonferanse – Psykisk helse og rus

2.6 Samarbeid med andre brukerutvalg i regionen
Brukerutvalgets leder var på møte med de andre brukerutvalgene i regionen 
8.novermber 2018. Den årlige brukerkonferansen i regi av regionalt brukerut-
valg Helse Nord ble avlyst grunnet få påmeldte. 

3. Strategisk utviklingsplan
Brukermedvirkning er beskrevet som del av Nordlandssykehusets strategiske 
grunnmur. Den strategiske grunnmuren inneholder områder som er helt nød-
vendig for at Nordlandssykehuset skal kunne utvikle pasientens helsetjeneste, 
være en attraktiv arbeidsplass, innfri våre lovpålagte oppgaver og nå våre strate-
giske mål (Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan, 2018, s.52). 

Brukerutvalget har arbeidet systematisk med Nordlandssykehusets strategiske 
utviklingsplan (2018-2035). De har bidratt med synspunkter både på innhold 
og tekstutforming gjennom deltakelse i styringsgruppen, referansegruppen og i 
Brukerutvalgets øvrige møter. 

Nordlandssykehuset skal innen 2035 være ledende i 
Norge på brukermedvirkning på individnivå, tjeneste- 
nivå og systemnivå. 

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan, 2018-2035

   ”
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Fra strategisk utviklingsplan (s. 53)
«Å involvere brukere og gi dem innflytelse er en forutsetning for god kvalitet. 
Det er bare pasienten og deres pårørende som kan si noe om hva de ønsker og 
hvordan de opplever kvaliteten på Nordlandssykehusets tjenester. Involvering av 
brukere er derfor helt sentralt ved utvikling og evaluering av tilbudet vårt»

Dette gjelder både brukermedvirkning på individ-, tjeneste- og systemnivå.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Fra brukerutvalgets høringssvar:
Brukerutvalget er meget tilfreds med at Nordlandssykehusets strategiske 
utviklingsplan har et så tydelig fokus på pasientens helsetjeneste. Prioriteringene 
som er gjort, er gode og strategiplanen med pasienten i fokus kommer tydelig 
fram gjennom hele dokumentet.

Vektleggingen av brukermedvirkning er god, men er ikke tydelig innenfor alle 
satsningsområdene. Systemer for pasienttilbakemeldinger og det å gi opplæring 
og involvere brukerrepresentanter, frivillige og likepersoner i sykehuset burde 
vært nærmere omtalt. Det hadde også vært ønskelig at Nordlandssykehusets 
ansvar for tilbudet til den samiske befolkningen kom bedre fram og planen sier 
lite om migrasjon og minoritetshelse. Brukerutvalget ønsker også at en i rullering 
av planen vektlegger tilbudet til mennesker med ruslidelser og til mennesker med 
dobbeltdiagnose rus og psykiatri.

Brukerutvalget vil takke for at det har vært vektlagt at brukerne på sykehuset 
har fått anledning til å komme med innspill underveis – fortløpende. Strategisk 
utviklingsplan er et meget godt dokument med gode intensjoner. Klarer vi å nå 
alle disse gode målene, så blir det godt å være pasient på alle Nordlandssyke-
husets lokasjoner. 

Brukerutvalget, 2018

Når motstridende interesser gjør det vanskelig å 
bli enige om hva som er den beste løsningen, skal 
hensynet til pasientene alltid veie tyngst!

Toppdokumentet, Strategisk utviklingsplan, 2018, s.11   ”
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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4. Innføring av pakkeforløp i Psykisk helse- og rusklinikken
Brukerutvalget har hatt innføring av pakkeforløp i psykisk helse og rusklinikken 
oppe som sak ved flere anledninger i 2018. Leder har deltatt på fagdag og to 
representanter har sittet i arbeidsgruppen som jobber med innføringen.  
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har en representant fra Ungdoms- 
rådet med i sin arbeidsgruppe. 

Brukerutvalget har vært opptatt av å holde fram brukerperspektivet med 
tanke på behovet for opplæring, sammenhengende pasientforløp, samvalg og 
det å ha en helhetlig tilnærming til behandling av mennesker med psykiske 
lidelser og ruslidelser. Brukerutvalget har også vektlagt at helsepersonell må 
inkludere pasientens nærmeste i sitt tilbud. 

Pakkeforløpene kan ut fra et brukerperspektiv sees på både som en ser-
vice-erklæring og som en samarbeidsreform der en tar utgangspunkt i pasien-
tens behov for sammenhengende og helhetlige tjenester. 

Det er viktig for brukerutvalget at Nordlandssykehuset arbeider systematisk 
med innføringen av pakkeforløpene og at brukerperspektivet etterspørres og 
lyttes til, både på individ-, tjeneste- og systemnivå.    

5. Praktisk tilrettelegging for pasienter ved Nordlandssyke-
huset
5.1 Universell utforming
Brukerutvalget ble kontaktet av en pasient som er avhengig av rullestol. 
Vedkommende etterspurte både størrelse på handicap-parkeringsplasser og 
universell utforming i K-fløya. Tiltak:  
• Brukerutvalget tok kontakt med drift- og eiendom, og nye HC-plasser ble 

merket opp sommeren 2018.  
• Det ble bestilt en befaring fra Universell utforming AS. Rapporten som kom 

i etterkant påpekte flere feil. Drift- og eiendom er bedt om å komme tilbake 
til brukerutvalget og rapportere om status i utbedringsarbeidet i mai 2019.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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5.2 Busstopp foran Nordlandssykehuset
Å arbeide for å få flyttet busstrasé og laget bussholdeplass foran sykehuset 
har vært et uttalt mål for brukerutvalget i flere år. Brukerutvalget har  
etterspurt tiltak en rekke ganger. Brukerutvalget er også kontaktet av flere 
organisasjoner og enkeltpersoner som har bedt om bedre forhold for pasi-
entene. Høsten 2018 skrev brukerutvalget og ungdomsrådet et leserbrev til 
avisene, og brukerutvalgets leder ble intervjuet av Bodø NU.

Saken lar seg ikke løse på kort sikt, men vil bli fulgt opp videre i 2019. 

Leserbrev, november 2018:

Til Avisa Nordland, Salten-posten og Bodø NU

BUSSTOPP TILKNYTTET HOVEDINNGANGEN PÅ NORDLANDSSYKEHUSET

Brukerutvalget og Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset er skuffet.

Den 28. september var det to år siden den høytidelige åpningen av den nye 
hovedinngangen til Nordlandssykehuset Bodø. Brukerutvalget hadde tatt det 
som en selvfølge at busstoppet ville bli lagt til den nye hovedinngangen og ble 
svært forbauset da det viste seg at så ikke skulle skje. Pasienter og brukeror-
ganisasjonene hadde gjort oppmerksom på feilen, og brukerutvalget hadde 
sendt en protest til Bodø kommune for manglende tilrettelegging av busstil-
budet. Vi ble glade da ordføreren benyttet sin hilsningstale under åpningen til 
å love at en raskt skulle finne en løsning for problemet. 

De mest optimistiske blant oss trodde at folk ville kunne gå av bussen foran 
den nye hovedinngangen allerede før vinteren 2016. Dette var tross alt en 
liten sak i den store sammenhengen.

I begynnelsen av 2017 ble det opprettet en partssammensatt komité som 
skulle komme med forslag til plassering og utforming av bussholdeplassen ved 
hovedinngangen så fort som mulig.

Situasjonen etter to år med ny hovedinngang er likevel uendret. 
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Resepsjonen på sykehuset får daglig klager fra pasienter som gir uttrykk for 
stor misnøye med å måtte gå langt fra busstoppet og til hovedinngangen. Kla-
gene kommer både fra pasienter som benytter seg av pasientreiser, men også 
fra pasienter og besøkende som benytter vanlig rutebuss. 

Også pasientorganisasjoner har sendt brev og klaget over forholdene. Flere 
har henvendt seg til Brukerutvalget og bedt oss om å bidra til at busstoppen 
kommer på plass snarest. Pasienter forteller at de gruer seg hele bussturen til 
veien fra bussholdeplassen til sykehusinngangen på glatte fortau. 

Vi er gjort kjent med at Pensjonistforbundet 12.06.17 sendte brev til Bodø 
kommune, Nordland fylkeskommune og Nordlandssykehuset der de ba om at 
partene fant en løsning for busstopp nærmere hovedinngangen til Nordlands-
sykehuset.

LØSNING MÅ FINNES OMGÅENDE!

Brukerutvalget har tatt opp saken med administrerende direktør på Nord-
landssykehuset med jevne mellomrom. Nordlandssykehuset har ved flere 
anledninger tatt opp saken med Bodø kommune og Nordland fylkeskommu-
ne, Direktøren har tilbudt at Nordlandssykehuset skal bekoste bygging av 
busslomme på sykehussiden av Parkveien. 

Brukerutvalget og Ungdomsrådet henvendte seg til Bodø kommune 29.01.18 
og ba om en snarlig tilbakemelding om hvordan kommunen arbeider med å 
legge til rette for busstopp tilknyttet hovedinngangen på Nordlandssykehuset. 
Vi ønsket både informasjon om hva Bodø kommune planla å gjøre, hvilket 
tidsperspektiv kommunen har og om de hadde eventuelle planer for midlerti-
dige løsninger.  Henvendelsen fikk et saksnummer, men er ellers ikke besvart.

Brukerutvalget og Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset vil understreke at 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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for mennesker med sykdom og bevegelsesvansker er nåværende situasjon 
meget vanskelig, og det haster å få utbedret forholdene. Situasjonen er pr. i 
dag ikke holdbar.

Vi mener at Bodø kommune må sørge for at et busstopp ved hovedinngangen 
til Nordlandssykehuset kommer på plass før vinteren.

Med hilsen
Barbara Priesemann    Emma Lovise Larsen
Brukerutvalget, leder    Ungdomsrådet, leder

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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 6. Brukerrepresentasjon i styre og faste utvalg
Betegnelse styre, organ, utvalg   Deltaker fra 24. april 

Styret Nordlandssykehuset HF   Barbara Priesemann
      Paul Daljord (vara)
Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget   Barbara Priesemann
i Nordlandssykehuset     Paul Daljord (vara)
Overordnet samarbeidsorgan (OSO)  Barbara Priesemann
      Paul Daljord (vara)
Klinisk etikk-komité (KEK)   Helge Jenssen
Fellesmøte med Regionalt brukerutvalg   Barbara Priesemann 
og brukerutvalgene i helseforetakene  
i Helse Nord
Forskningsutvalget    Helge Jenssen
Brukerutvalget sykehusapotek nord  Kitt-Anne Jorid Hansen
      Mai-Helen Walsnes (vara)
 

7. Brukermedvirkning i prosjekter, forskning og  
arbeidsgrupper  
Med hensyn til personvern oppgis ingen navn på brukerrepresentanter som 
er oppnevnt til prosjektarbeid og forskning i denne årsmeldingen. Ta kontakt 
med rådgiver for brukermedvirkning ved eventuelle spørsmål. 

• Strategisk utviklingsplan – referansegruppen (2 representanter)

• Arbeidsgruppen kronikeromsorg – Strategisk utviklingsplan

• Nyfødtintensiv ambulerende sykepleietjeneste

• FACT - Bodø

• FACT - Lofoten

• FACT - Vesterålen

• FACT – Nord-Salten
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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• Driftsråd Pasient og pårørendetorg

• Implementering av Nasjonal pårørendeveileder (2 representanter)

• Innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken (2 representanter)

• Innføringa av pakkeforløp i BUPA 

• Cytostatika infusjoner

• Hepatitt C-prosjekt

• Prosjekt slagalarm 

• Kom i jobb - styringsgruppen

• Et vennlig sykehus - styringsgruppen

• Et vennlig sykehus – i klinikkene (4 brukerrepresentanter)

• Jury – Nordlandssykehusets pasientsikkerhetspris

• Verdig transport før flyreise 

• Regional enhet for spiseforstyrrelser (2 brukerrepresentanter) 

• Avklaringspoliklinikken - styringsgruppen

• Avklaringspoliklinikken - arbeidsgruppen

• Arbeidsgruppe for planlegging av et kompetanseprogram innen traume og 
traumeforståelse i Helse Nord

• Prosjekt nye nettsider Nordlandssykehuset HF

• Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan 

• Sølvsuperuka

• MS-prosjekt 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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8. Økonomi
Regnskap    2017    2018
Lønnskostnader   kr. 337 758,-   kr. 337 786,-
Tjenestereise + kurs  kr.   58 338,-   kr. 132 730,-
Andre driftskostnader  kr.     6 611,-   kr.   14 034,-
Sum    kr 402 706,-   kr. 484 550,- 
      
Brukerutvalget driver sin virksomhet innenfor gitt budsjett (kr. 571 846,-).

9. Oppsummering/evaluering
Kontakten mellom brukerutvalget og brukerorgansiasjonene er blitt bedre 
i 2018 og flere saker er tatt opp som følge av innspill fra organisasjoner og 
enkeltpersoner. Dette er vi meget godt fornøyd med og er et samarbeid vi øn-
sker å arbeide videre med i 2019, kanskje gjennom å ha regelmessige møter 
med organisasjonene. Samarbeidet med Ungdomsrådet har fungert godt men 
kan med fordel intensiveres gjennom flere felles møtepunkt.

Videre ser vi en økning i sykehuset når det gjelder brukerrepresentasjon i pro-
sjekter som omhandler forskning og tjenesteutvikling. Også dette er vi meget 
fornøyde med.

For å få bedre kunnskap om hvordan pasientene på Nordlandssykehuste har 
det, ser vi at brukerutvalget bør etterspørre resultater fra pasientundersøkelser. 

Saker vi vil vektlegge i 2019: 
• Innføring av pakkeforløp i psykisk helse- og rusbehandling
• Frivillig arbeid i sykehuset
• Pasientinformasjon, både i brev, telefonkontakt og på nordlandssykehuset.no

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Brukerutvalget vil takke for godt samarbeid med ulike instanser og enkelt- 
personer i 2018. 

Brukerutvalg har blitt hørt og tatt på alvor. Vi har kommet med innspill i flere 
saker, som har hatt betydning for flere beslutninger som styret har behand-
let, blant annet det at Lærings- og mestringssenteret ikke fikk så store bud-
sjettkutt som først antatt. Busstopp er et annet punkt, hvor NLSH har tilbudt 
delfinansiering av bussholdeplass i nærheten av hovedinngangen. 

Det har vært inspirerende for Brukerutvalget å møte fagfolk med stort enga-
sjement og evne til å føre kunnskap inn i utvalget. 

Brukerutvalget ser det som en stor styrke at administrerende direktør møter 
fast i BU og både gir og mottar viktige innspill.

Med vennlig hilsen

Barbara Priesemann   Paul Daljord  
(Leder)     (Nestleder)

Bodø 23.04.2019 
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Nordlandssykehuset HF
Salten - Lofoten - Vesterålen

postmottak@nlsh.no
nordlandssykehuset.no

Følg oss på: 
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1. Forord
2018 er det første hele kalenderåret ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset har 
vært i funksjon. I denne årsmeldingen vil vi vektlegge tre saker som  
ungdomsrådet anser som særlig betydningsfulle oppgaver i året som har gått:

• Strategisk utviklingsplan
• Arbeid med overganger fra barn til voksen i sykehuset
• Innføring av pakkeforløp i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk

2018  er også det året da det ble innledet et regionalt samarbeid mellom  
ungdomsrådene i Helse Nord.

Årsmeldingen er med unntak av «Egenvurdering» ført i pennen av  
ungdomsrådets koordinator.

Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset er svært  
tilfreds med å ha etablert formell kontakt med 
andre ungdomsråd i regionen og ser fram til  
videre samarbeid.   ”
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2. Ungdomsrådets sammensetning i 2018
Leder:  Emma Lovise Larsen (Norsk epilepsiforbund)
Nestleder: Matilde Mørk Pedersen
Medlemmer: Marie Dahlskjær (BURG)
  Sofie Jonette Berg (Forening for hjertesyke barn)
  Einar Steinholt
  Viktoria Linea Høybakk
  Jens Jensen (Søvnforeningen)
  Sarah Gjerstad (HLFU)
  Lars Herman Nordland (Mental helse ungdom)
  Danielle Johanna Hansen (Mental helse ungdom)
  Mathias Klæboe

Koordinator:   
Kari Bøckmann   Stab. Direktør

Kontaktpersoner i klinikkene:
Kirsti Jørgensen   Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Tone Johnsen   Hode- og bevegelsesklinikken
Monica Gjeset Strand  Barneklinikken 
Karin Charlotte Brekken  Medisinsk klinikk

Du kan lese mer om ungdomsrådet på:  
nordlandssykehuset.no/samhandling/ungdomsraadet

Ungdomsrådet kan kontaktes på mail: ungdomsradet@nordlandssykehuset.no
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3. Ungdomsrådets arbeid
Ungdomsrådet gjennomførte i alt fire møter og to helgesamlinger i 2018, hvorav 
en helgesamling var regional for alle ungdomsrådene i Helse Nord. På helge- 
samlingen i april fikk ungdomsrådet omvisning på Barne- og ungdomspsykiatrisk 
avdeling (BUPA), Regional enhet for psykoser (REFP) og Barneklinikken.  

Omvisning på barneavdelingen.Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
11SEP2019 - saksdokumenter
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3a. Saker til behandling
Ungdomsrådet (UR) behandlet 43 saker i 2018, blant annet:
• Strategisk utviklingsplan
• Oppdragsdokumentet
• Innføring av pakkeforløp i BUPA 
• Revisjon av nordlandssykehuset.no
• Revmatologisk ungdomspoliklinikk 
• Akuttkort på ambulansen 
• Nordlandssykehuset Værsågod
• Nordlandssykehuset i Stormen
• Opprettelse av barneverninstitusjon i regi av BUFETAT
• Ungdomsrom på barneavdelingen

Møte med lærings- og mestringssenteret v/Jorunn Brendeford.
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Omvisning på barneavdelingen.

Omvisning på Kortidsenhet for ungdom.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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3b. Foredragsvirksomhet
Representanter fra ungdomsrådet har delt sine erfaringer og bidratt med 
brukerperspektivet gjennom flere foredrag:
• Regional pasientsikkerhetskonferanse (sammen med UR på UNN):  

Emma, Marie og Lars Herman
• Samhandlingskonferansen: Lars-Herman, Matilde, Viktoria, Einar og Sarah
• Konferanse «ungdom i risiko»: Danielle og Viktoria
• Opplæring av medisinstudenter (Tromsø): Lars Herman
• LIS1: Viktoria, Sofie, Matilde og Einar
• Helse Nord sin implementeringskonferanse i forbindelse med innføring av  

pakkeforløp: Danielle, Matilde og Lars-Herman
• Brukermedvirkning og kommunikasjon med ungdom (Lofoten): Matilde 
• Møte med skolen på NLSH 24/4: Lars Herman
• Direktørens utvidede ledergruppe: Viktoria og Lars-Herman

Hovedfokus i foredragene har vært brukermedvirkning, kommunikasjon med 
ungdom, prinsipper for gode overganger og «Hva er viktig for ungdom i møte 
med helsevesenet?».

3c. Deltagelse i prosjekter/utvalg/workshop/møter
• Ungt entreprenørskap: Einar (Bodø) og Matilde (Vesterålen) 
• Innspillsmøte med «Voksne for barn»: Viktoria
• Interregionalt e-læringsprogram om brukermedvirkning på systemnivå 

(workshop): Viktoria
• Avklaringspoliklinikken (styreingsgruppa): Marie
• Strategisk utviklingsplan (styringsgruppa + arbeidsgruppa kronikeromsorg): 

Marie
• Modeller på nordlandssykehusets profilbilder: Sofie, Viktoria og Lars Herman

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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4. Strategisk utviklingsplan
Ungdomsrådet deltok i styringsgruppe og arbeidsgruppe i forbindelse med  
utarbeidelsen av Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan (2018-2035).  
Strategisk utviklingsplan var tema på ungdomsrådets møter fram til planen 
var ferdigstilt. 

Ungdomsrådet ga tilbakemelding om at de var fornøyd med valg av strategiske 
satsningsområder og vektleggingen av brukermedvirkning og samhandling 
som grunnsteiner, men savnet et tydeligere fokus på ungdom og ungdomshelse. 
De etterlyste også en nærmere beskrivelse av hvordan Nordlandssykehuset 
skal møte et økende behov for tilbud innen rusbehandling og psykiske lidelser 
blant unge.

Andre tilbakemeldinger:
• Det er viktig for pasienten å møte mennesker som ser helheten rundt den 

enkelte pasienten. Nye teknologiske muligheter er bra, men må ikke gå på 
bekostning av gode menneskemøter.

• Samarbeid mellom skole/skolehelsetjeneste og sykehus bør poengteres når 
ungdom har langvarige lidelser. 

• Involvering av familie, inkludert barn som pårørende, bør sterkere inn. 
Betydningen av å ta vare på familiene også med tanke på deres egne behov 
bør omtales.

• «Hva er viktig for deg?» bør fremheves mer under «kronikeromsorgen». 
Hvordan skal Nordlandssykehuset arbeide bedre med dette fremover?

• Hvordan Nordlandssykehuset skal jobbe med overgangen mellom det å 
være barn og det å være voksen i sykehuset bør beskrives nærmere.

• Ungdom bør nevnes som egen pasientgruppe. 

Ungdomsrådet vil takke for måten de har blitt involvert gjennom arbeidet 
med Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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5. Overgangen fra barn til voksne i sykehus
Medisinsk direktør ga ungdomsrådet i oppdrag å velge tre områder de ønsket 
å prioritere i 2018 med hensynet til overgangen fra barn til voksen i sykehuset 
i 2018. Ungdomsrådet valgte områdene revmatologi, psykisk helse- og rus 
samt habilitering. 

Det ble etablert et godt samarbeid med revmatologisk ungdoms- 
poliklinikk og representant for Ungdomsrådet ble oppnevnt til arbeidsgruppen. 
Representanter for ungdomspoliklinikken informerte om sitt arbeid, både i 
møter i ungdomsrådet og på den regionale samlingen for ungdomsråd.  
Ungdomsrådet er meget tilfreds med arbeidet som er gjort så langt. 

Habilitering har hatt møter vedrørende overganger fra barn til voksen i syke-
huset. UR har ikke blitt involvert i dette arbeidet.

I Psykisk helse og rusklinikken er arbeidet ikke påbegynt.   

Ungdomsrådet har i 2018 også utarbeidet en liste med overordnede prinsip-
per for gode overganger. Arbeidet med denne videreføres inn i 2019 i samar-
beid med Ungdomsrådet på UNN og ungdomsrepresentanter fra Finnmarks-
sykehuset.

Helgesamling, april 2018
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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5a. Sentrale elementer i gode overganger fra barne- til voksenmedisin
Tidlig forberedelse
Snakk med ungdommen om overgangen i god tid, gjerne fra ungdom er 17 
år: «Du kommer til å måtte skifte behandlingssted og prosessen kommer til 
å være sånn og sånn….». Ha fokus på hva ungdommen lurer på, trenger og 
ønsker. Snakk jevnlig om hva overgangen innebærer. 

Utarbeid brosjyre om overgangen som også handler om taushetsplikt, mulig-
het for å ha med foreldre, rettigheter og økonomi (betaling for helsehjelp og 
medisiner mv.).

Legg en plan sammen med ungdommene for gradvis selvstendiggjøring tidlig. 
Tilpass overgangen individuelt. 

Gode vekslinger 
Ungdom bør slippe å stå alene med helt nye personer i et helt nytt system. 
De bør også ha mulighet til å gi tilbakemelding til gammel behandler dersom 
ny behandler ikke fungerer. Det hadde vært fint om ny og gammel behandler 
viser at de liker hverandre. 

Ungdommer som trenger å få videreført poliklinisk behandling i psykisk helse-
vern bør ha en garanti for at søknad ikke blir avvist eller at de må gå i mange 
måneder uten hjelp. Behandler fra BUP bør være med på minst ett møte med 
ungdommen og ny behandler i VOP for gjennomgang og erfaringsutveksling: Hva 
har fungert og hva har ikke fungert i behandlingen? Kan en gjennomføre annet-
hvert møte på hhv barne- og voksenavdelingen for å skape trygge overganger?

Helsepersonell må ha kunnskap om hverandres tjenester
Det er trygt for ungdom om de forstår at helsepersonell samarbeider godt 
på tvers av enheter/klinikker og at helsepersonell fra voksenmedisin har god 
kjennskap til de som jobber i BUP/Barneavdelingen (både hvem de er og  
hvilket tilbud som finnes).

Lik forståelse og kompetanse 
Det er forvirrende når helsepersonell sier og mener forskjellige ting om hva 
som feiler deg, hva som er lurt å gjøre og hvilken behandling du skal ha. Der-
som behandlere i barne- og voksenmedisin har forskjellige meninger; snakk 
sammen først og snakk deretter med ungdommen (og deres nærmeste). 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Ha fokus på framtid og mestring
Ikke snakk bare om fortid og hvordan jeg har det i nåtid. Ungdom trenger 
hjelp til å tenke på hva som skal til for å få det bedre fremover og hva som er 
viktig for akkurat dem. Da må en ha et helhetlig fokus også på skole, økonomi 
og arbeid. 

Forbered dere
Bruker dere for lang tid før dere kommer fram til det som er viktig får dere 
kanskje for kort tid til å jobbe med det som kan bidra til endring. Les dere opp 
før jeg kommer. Det er slitsomt å måtte fortelle alt på nytt. 

Vektlegg kontinuitet
Tilby kontakt med helsepersonell som har hatt betydning gjennom hele  
behandlingsforløpet en tid etter overgangen fra barnemedisin til voksen- 
medisin. Ha en fast kontaktperson (koordinator) og/eller kontaktlege også 
etter at du er fylt 18 år.  

Involver familien
Det er viktig at familien skjønner hva ungdommen trenger og hvordan de kan 
hjelpe. Noen ganger tar foreldre over oppgaver og avgjørelser som ungdom-
mene bør ta selv. Gi tilbud om samtale med familien når sykdommen er lang-
varig. Konfliktfylte situasjoner og misforståelser kan dempes når en tredje-
person er tilstede. Spør hvordan ungdommen ønsker å involvere familien sin. 
Noen vil ikke ha dem med, andre trenger dem. Ungdom må få velge. 

Lokaler
Ha nøytrale arealer – ikke bamser og duplo.  

Ny organisering
Kan dere utvikle flere ungdomspoliklinikker, for eksempel som i Australia der de 
har ungdomspoliklinikker fra 15-25 år? 
Arbeidet med utarbeiding av prinsipper for gode overganger videreføres i 2019. 
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Ungdomsrådet har brukt mye tid på arbeidet med overgangen fra barn til voksne 
i sykehuset og forventer at fagområder og klinikker som ikke har kommet i gang 
med arbeidet, jobber mer med dette i 2019. Ungdomsrådet bidrar gjerne.

6. Innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og rus
Prosjektleder Tarald Sæstad i Psykisk helse- og rusklinikken har informert om 
Innføring av pakkeforløp i BUPA ved to anledninger. Ungdomsrådet fikk også 
anledning til å holde foredrag om dette på Helse Nord sin implementerings-
konferanse. Danielle Johanna Hansen ble oppnevnt i arbeidsgruppen som skal 
jobbe med innføringen av pakkeforløp i BUPA. 

Arbeidsgruppen i BUPA ønsket tilbakemelding særlig om to forhold:
1. Innspill til tekst om pakkeforløpene som skal sendes ut til ungdommer: 
UR syns det er viktig at ordene som brukes i alt informasjonsmateriell og 
på nettsidene skal være enkelt og forståelige. Forkortelser må forklares og 
informasjonen må være lett tilgjengelig. Det må være tydelig for ungdommene 
hva de ulike testene de skal gjennomgå skal måle og mulige konsekvenser av 
dette, for eksempel bruk av tester som måler evnenivå. Forutsigbarhet og 
kontroll er avgjørende og det bør derfor være tydelig informasjon om over-
gangen fra BUPA til Psykisk helsevern for voksne. Det bør også tydelig fram-
komme i informasjonsmateriellet hvor ungdommen skal gå om ungdommen 
vil klage, eventuelt be om bytte av behandler. 

2. Feedbacksystemer: 
Det ble diskutert to områder. For det første ble det diskutert om UR ønsker at 
det skal gis tilbakemeldinger etter hver sesjon eller ved avslutning av behand-
lingen. UR mener at det både bør gis mulighet for tilbakemelding etter hver 
sesjon og at det også bør være et mer omfattende tilbakemeldingssystem ved 
avslutning.

Legg en plan sammen med ungdommene 
for gradvis selvstendiggjøring tidlig.”
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Den andre diskusjonen handlet om tilbakemeldingene skulle gå til BUPA som 
organisasjon eller direkte til behandler. UR hadde en lang diskusjon vedrørende 
om feedbackverktøyene bør være anonyme eller ikke. UR vurderer at feedback-
systemene er meget viktig for å gi pasienter en følelse av kontroll og makt i en 
sårbar situasjon. Feedbacksystemene må alltid ta høyde for maktforholdet  
mellom behandler og pasient med tanke på blant annet alder, posisjon og 
utdanningsnivå. Det er også mange hensyn som må tas for at verktøyene skal 
være nyttige for behandler og BUPA generelt. I tillegg er det mange sikkerhets-
hensyn som må tas med tanke på informasjonssikkerhet.

Arbeidet videreføres i 2019.

Matilde, Danielle og Lars Herman holder innlegg om ungdom sine behov på Helse Nords implementerings-
konferanse
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7. Regional helgesamling for ungdomsrådene i Helse Nord
Følgende tekst ble sendt til Helse Nord etter regional samling for ungdoms- 
rådene:

Vi vil først benytte sjansen til å takke for støtte til den første gjennomføringen 
av regional helgesamling for ungdomsrådene i Helse Nord 19.-21. oktober 
2018. Vi vil også takke et godt møte med dere 19/10. 

På samlingen deltok fem ungdommer fra UNN, ti ungdommer fra Nordlands-
sykehuset, to ungdommer fra Finnmarkssykehuset og nestleder i Unge funk-
sjonshemmede. I tillegg var det fem ledsagere og fem koordinatorer tilstede. 
Leder av RBU, Knut Georg Hartvigsen, deltok også hele helgen.  

Støtten fra Helse Nord på kr. 80 000,- ble brukt til å finansiere reisekostnader, 
kveldsaktivitet og en felles festmiddag. 

På samlingen ble det i hovedsak arbeidet med tre tema: 
1. Prinsipper for gode overganger fra barn til voksen i sykehus
2. Innspill til oppdragsdokumentet for 2019
3. Ungdomsmedvirkning i Helse Nord: Forslag til hvordan dette kan gjøres?

Denne oppsummeringen består pkt. 2 og pkt. 3. Prinsipper for gode overgan-
ger skal behandles en ekstra gang i alle ungdomsrådene før endelig ferdigs-
tillelse. Prinsippene blir da oversendt til Helse Nord RHF og til ledelsen i alle 
helseforetakene i regionen. Prinsippene kan danne utgangspunkt for helse-
foretakenes arbeid med å utvikle rutiner for gode overganger fra barne- til 
voksenorienterte tjenester. 

7a. Innspill til oppdragsdokumentet for 2019
Det viktigste for ungdomsrådene er at oppdraget for 2018 «God overføring 
fra barne- til voksenorientert helsetjeneste» videreføres i 2019 (pkt. 3.1.8, 
Oppdragsdokument 2018). Arbeidet i helseforetakene er bare så vidt kommet 
i gang, og bare påbegynt innenfor enkelte fagområder.  

Andre innspill:
• Foretakene skal legge til rette for samarbeid mellom ungdomsrådene i 

regionen 
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
11SEP2019 - saksdokumenter

side138



Årsmelding 2018 /17

• Foretakene skal legge til rette for at ungdom tar eierskap til egen sykdom, 
behandling og mestring av egen hverdag gjennom tilpasset informasjon 
og god opplæring. Opplæringen skal være tilpasset fasene i ungdomslivet, 
være gjentakende og gjerne bidra til at ungdom får anledning til å møte 
andre ungdommer i samme situasjon, for eksempel gjennom lærings- og 
mestringskurs rettet mot ungdom. 

• Helseforetakene skal sørge for god tilgang til internett og tilstrekkelig antall 
ladestasjoner på alle døgnenheter. 

• Helseforetakene skal utrede muligheten for fleksibel aldersgrense fra barn/
ungdom- til voksenavdeling, med utgangspunkt i den enkelte ungdom sine 
behov. Det bør vurderes å utvikle flere ungdomspoliklinikker (opp til 23/25 
år) innenfor alle fagområder som gir et tilbud til ungdom med langvarige 
og/eller tilbakevendende lidelser. 

• Helseforetakene skal ha med temaet «kommunikasjon med ungdom» i alle 
lederprogram, nyansatteprogram og LIS-utdanninger. 
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7b. Ungdomsmedvirkning i Helse Nord: Forslag til hvordan dette kan 
gjøres
I møte med Helse Nord RHF 19. oktober 2018 ble blant annet ungdomsmed-
virkning på regionalt nivå diskutert. Ungdomsrådene har følgende forslag:

1. Det opprettes et eget ungdomsråd i Helse Nord – et Regionalt ungdomsråd 
(RUR), med representanter fra eksisterende ungdomsråd i regionen. Regi-
onalt ungdomsråd skal være et rådgivende organ for styret og adminis-
trerende direktør og medvirke på overordnet og strategisk nivå, med tilsva-
rende rolle som Helse Nords brukerutvalg har, ikke underlagt Regionalt 
brukerutvalg. Det Regionale ungdomsrådet bør ha minst 3-4 møter i året. 
Ungdomsrådene bidrar gjerne med forslag til mandat for et Regionalt Ung-
domsråd. 

2. Det etableres et eget fagråd for ungdomshelse i Helse Nord, med tilhøren-
de stillingsprosent for ungdom/erfaringskonsulent. Ansatt erfaringskonsu-
lent/ungdom bistår driften av Regionalt ungdomsråd.

3. Ingen saker som angår ungdomshelse behandles i RBU uten at det er inn-
hentet innspill fra ungdom.  

4. Ungdomsrådene inviteres inn i programkomiteen på alle konferanser som 
angå ungdomshelse der Helse Nord er arrangør/medarrangør. Ungdoms-
representantene benyttes som foredragsholdere der dette er aktuelt og 
inviteres spesielt som deltagere.

5. Ungdomsrepresentanter oppnevnes ved etablering av referansegrupper, 
fagutvalg og andre grupper som arbeider med ungdomshelse i Helse Nord.  

6. Helse Nord arrangerer konferanse med og for helseforetakenes ung-
domsråd annet hvert år.

7. Ungdomsmedvirkning skal vektlegges på regional brukerkonferanse og 
Ungdomsrådene får dekket deltakelse på lik linje med Brukerutvalgene.

8. Helse Nord presenterer sitt arbeid med ungdomshelse og ungdomsmed-
virkning på sine nettsider og direktøren i helse Nord tar jevnlig opp saker 
som vedrører ungdomshelse og ungdomsmedvirkning i sine nyhetsbrev. 
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9. Helse Nord har ungdomshelse og ungdomsmedvirkning som tema på sine 
styreseminar regelmessig.

Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset er svært tilfreds med å ha etablert 
formell kontakt med andre ungdomsråd i regionen og ser fram til videre  
samarbeid.

Regional helgesamling for ungdomsrådene i Helse Nord.
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8. Økonomi
2018 var ungdomsrådets første år med full drift:

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

Budsjett for 2019: kr 299 997,-.

Tilskudd fra Helse Nord til gjennomføring av regional helgesamling for  
ungdomsråd bidro til positivt resultat for UR i 2018.

9. Egenvurdering
Vi har nå fullført to år i ungdomsrådet, noe som i realiteten føles ut som både 
to måneder og ti år. To måneder fordi tiden har gått så alt for fort. Ti år fordi vi 
har gjort så mye, vokst og gitt så mye fra oss. Ti år fordi vi i ungdomsrådet er 
blitt en samlet og utrolig bra gjeng. Vi stoler på og vi støtter hverandre.

Ungdomsrådet er en arena der vi kan se på våre gode og dårlige opplevelser 
fra sykdom og behandling som en hammer, og der vi deretter får hjelp av 
resten av rådet til å slå ned spikeren. Med andre ord: Vi ser at våre erfaringer 
med sykdom kan gjøre sykehuset til et bedre sted å være for barn og ungdom. 
Gjennom å bruke våre erfaringer og meninger opplever vi at vi har gjort en 
forskjell.

Vi ser at våre erfaringer med sykdom kan gjøre sykehuset 
til et bedre sted å være for barn og ungdom. Gjennom å 
bruke våre erfaringer og meninger opplever vi at vi har 
gjort en forskjell”
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Nå skal ungdomsrådet for 2019-2021 oppnevnes og vi oppfordrer ung-
dommer til å melde seg. Ved å være med i ungdomsrådet er det ikke bare 
sykehuset som vokser, men du utvikler deg også personlig. I ungdomsrådet 
respekteres alles meninger, humor, kjønn, sykdommer og diagnoser. Du lærer 
mye. Vi er nå er 11 ungdommer som litt bedre kan forstå usynlig sykdom, 
schizofreni, ADHD og bipolar lidelse, depresjon, angst, epilepsi, hjertesykdom, 
revmatiske lidelser, søvnforstyrrelser, hørselsnedsettelse og det å være  
pårørende.  

Sykehuset med Kari Bøckmann, Paul Martin Strand og Beate Sørslett i spissen 
har tatt ungdomsrådet godt imot. Vi har blitt lyttet til og tatt på alvor. Dere 
har vært opptatt av at vi sitter inne med kunnskap som er viktig for sykehuset 
og dere prioriterer oss.   

Ungdomsrådet 2017-2019 ønsker å takke for to fine år og ønske undomsrådet 
2019-2021 lykke til.

Takk for i år!

Med vennlig hilsen Emma Lovise Larsen og Matilde Mørk Pedersen
Leder og Nestleder i Ungdomsrådet
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10. Vedlegg
10a. Mandat for ungdomsrådet 
1.1 Ungdomsrådet ved NLSH HF

1.2 Hjemmel 
Nasjonal helse- og sykehusplan 
(2016-2019) forutsetter at alle hel-
seforetak skal ha egne ungdomsråd. 
Oppdragsdokumentet for 2016 fra 
Helse Nord RHF gav foretakene i opp-
gave å opprette ungdomsråd. 
Mandat er utarbeidet på bakgrunn av 
innhentet dokumentasjon og erfa-
ringer fra ungdomsråd ved andre HF. 
Mandatet er diskutert i brukerutval-
get 21/3 og på direktørens utvidede 
ledermøte 4/4-17. 
Mandat for opprettelse av ung-
domsråd ble vedtatt av styret i 
Nordlandssykehuset 25.04.17 (sak 
034-2017). 

1.3 Mandat/ Formål:
Ungdomsrådet er et foretaksover-
gripende organ og skal arbeide for 
ungdoms brukermedvirkning i alle 
Nordlandssykehusets klinikker. Ung-
domsrådet representerer brukergrup-
pen ungdom på Nordlandssykehuset.

Ungdomsrådets oppgaver bygger på 
prinsippet om at pasientens behov 
skal være førende for struktur og 
innhold i tjenestene, at systematisk 
innhenting av brukerkunnskap skal 

brukes i forbedringsarbeid, at ung-
dom som pasientgruppe har særskil-
te behov og at ungdom har rett til å 
bli hørt. 

Ungdomsrådet skal være et rådgi-
vende organ og en høringsinstans for 
sykehuset i arbeidet med å utvikle og 
opprettholde gode helsetjenester for 
ungdom. 
Ungdomsrådet skal:
• fremme brukerperspektivet som 

ungdom i Nordlandssykehuset, 
med spesielt fokus på ungdom 
med langvarige helseutfordringer 
og de utfordringene denne  
gruppen har.

• gi konkrete råd om forbedring av 
tjenester til ungdom på Nordlands-
sykehuset.

• dele sin erfaringskunnskap som 
brukere til nytte for annen  
ungdom.

• fremme generelle problemstil-
linger for ungdom i sykehus, på 
nasjonalt nivå, i samråd med andre 
ungdomsråd.

1.4 Sammensetning
Ungdomsrådet skal bestå av 9-11 
ungdommer i alderen 12-25 år. Det 
er et mål å sikre en bred represen-
tasjon (kjønn, alder, diagnosegrup-
per, geografi, etnisk bakgrunn mv.). 
Ungdomsrådet bør ha representanter 
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fra hhv. somatikk, habilitering, rus og 
psykiatri. Det er et ønske at minst en 
representant har samisk bakgrunn.

Ungdommene bør ha personlige 
erfaringer fra møte med Nordlands-
sykehuset og være villige til å dele sin 
erfaringer.

Medlemmene kan med fordel ha 
erfaring fra ulikt organisasjonsarbeid, 
men det er ikke et krav om organisa-
sjonstilknytning.

1.5 Konstituering 
Ungdomsrådets medlemmer sitter i 2 
år, med mulighet for re-oppnevning i 
2 år. Det er ønskelig at ikke hele rådet 
skiftes ut samtidig. 

Det inngås en skriftlig avtale med 
rådsmedlemmene. Rådsmedlemmer 
under 16 år må ha samtykke fra fore-
satt til å sitte i rådet.

Rådet oppnevnes av styret i Nord-
landssykehuset. Direktør gis anled-
ning til å oppnevne 2-4 rådsmed-
lemmer utenom styrets behandling. 
Ungdomsrådet for perioden 2017-
2019 ble oppnevnt i styret 15.05.17 
(sak 041-2017)  

Ungdomsrådet har sitt første møte 
19.juni 2017.

1.6 Organisering
Ungdomsrådets arbeid og prioriterin-
ger skal eies av rådet selv.  

Koordinator skal legge til rette for 
rådets arbeid. 

Koordinator for Ungdomsrådet har føl-
gende oppgaver: Bistå Ungdomsrådets 
leder/ nestleder, blant annet gjennom 
faste samarbeidsmøter

1. Være kontaktperson for interne og 
eksterne henvendelser

2. Utarbeide årsplan, innkalling til 
møter, saksliste og forberedelse av 
saker, skrive referat

3. Ha ansvar for rekruttering av nye 
rådsmedlemmer

4. Planlegge program og avvikling av 
helgesamlinger. Delta som ansvar-
lig leder

5. Sørge for egnet metodikk tilpasset 
aldersgruppen 

6. Rapportere Ungdomsrådets virk-
somhet

7. Bistå Ungdomsrådet ved ulike  
representasjons- og  
kommunikasjonsoppgaver

Koordinator sitter i direktørens stab. I 
tillegg oppnevnes fem kontakt- 
personer i klinikkene.  
Kontaktpersonene bistår med rekrut-
tering til ungdomsrådet og to av dem 
deltar på helgesamlingene.  
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• Psykisk helse og rus (1 i BUPA og 1 
i psykisk helsevern for voksne)

• Kvinne/barn klinikken
• Hode- og bevegelsesklinikken
• Medisinsk klinikk

Sakslister og referat/protokoll sendes 
rutinemessig mellom Brukerutvalget 
og ungdomsrådet.

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

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

Rådsmedlemmer kan inviteres til 
frivillig deltakelse på andre interne og 
eksterne oppdrag. 

Leder og nestleder møter på formø-
ter med koordinator (arbeidsutvalg).

Godtgjøring for møter og reisekost-
nader følger egne retningslinjer. 

Ved eksterne oppdrag skal oppdrags-
giver dekke reise og eventuell godtgjø-
ring.

1.7 Kontaktinformasjon
Koordinator: Kari Bøckmann,  
kbo@nlsh.no, telefon 911 96 023

Leder: Emma Louise Larsen,  
artigemma@gmail.com,  
telefon 941 44 510

Nestleder: Matilde Mørk Pedersen, 
morkmati@gmail.com,  
telefon 412 29 843

Kontaktpersoner i klinikkene: 
• Psykisk helse og rus: Andreas Vikan 

Seljeseth og Kirsti Jørgensen
• Kvinne/barn klinikken: Monica 

Gjeseth
• Hode- og bevegelsesklinikken: 

Tone Johnsen (vara: Britt Karin 
Bakkefjell)

• Medisinsk klinikk: Karin Charlotte 
Brekken

1.8 Relevante linker
• DS5389 Brukermedvirkning NLSH
• Oppdragsdokumentet for 2016 

(kapittel 3)
• Regjeringens strategi for ung-

domshelse (2016-2021)
• Unge funksjonshemmede og 

AHUS. Ungdomsråd i helseforetak 
hvorfor og hvordan (2015)

• Barneombudets fagrapport 2013 – 
Helse på barns premisser
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10b. Uttalelse sendt til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse 
med innspillsseminar, juni 2018 (Tekst utarbeidet av Lars Herman og Marie)

Innspillsmøte HOD 20/6-18
Vi er her som representanter for Ungdomsrådet på Nordlandssykehuset.

Som medlem av Ungdomsrådet og som kronisk syk gjennom nesten hele livet, 
så vet jeg mye om hva som kan gå galt. Men jeg vet også hva som har hjulpet 
og hva som har gitt meg gode møter med helsetjenesten. Vi i ungdomsrådet 
har arbeidet mye med hvilke ønsker vi har for fremtidens helsevesen. 
Vi vil gå gjennom noen områder som vi syns er særlig viktige:

For det første:

Sykehusene bør tilby tjenester som er fleksible. 
Det er ikke greit å måtte være på sykehuset når du egentlig skulle vært på 
skolen. Du går glipp av fag, du går over fraværsgrensa og du blir mange ganger 
så utmattet av behandlingen at du ikke har noe å gjøre på skolen etterpå. Vi 
vil gjerne ha mulighet til å få gjennomført operasjoner i skoleferiene eller gå 
til poliklinisk behandling på ettermiddagstid. De av ungdommene i rådet vårt 
som bor i Lofoten, bruker masse tid på å reise til Bodø for behandling. Det er 
ikke ok. 

For det andre:

Sykehusene må satse mer på å tilby hjelp fort 
Da jeg ble syk første gang tok jeg kontakt med psykiatrisk sykepleier på skolen. 
Jeg fikk snakket med fastlegen samme dag og fikk time hos et psykoseteam 
dagen etter. Fire dager etter at jeg ba om hjelp første gang, ble jeg innlagt. 

Det er kjempeviktig at ungdom som trenger hjelp, slipper å vente. Som 
ungdom har man ikke tid å vente flere måneder på å få hjelp. 1 måned i et 
ungdomsliv er lengre enn 1 måned i et voksenliv. Et ungdomsliv er kort, vok-
senlivet er lengre. Det er så mye man har lyst å gjøre, og så mye man kan gå 
glipp av.

Jeg tror at det at jeg fikk tidlig hjelp har gjort at det har gått så bra med meg 
som det har gjort. 
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Jeg er også trygg på at hvis jeg blir syk igjen så får jeg hjelp fort.

Tidlig hjelp er viktig for meg og det er viktig for alle ungdommer. Det burde 
sykehusene satse mere på. 

For det tredje:

Sykehusene bør bli bedre på å involvere og ta vare på de som er rundt den 
som er syk
For meg har det vært nødvendig å ha foreldrene med meg hele tiden. Når 
jeg har vært for utmattet til å svare, huske alt som har skjedd og ta imot en 
masse beskjeder så har det vært veldig bra å ha mamma der. Mamma som er 
sykepleier kunne også oversette sykehusspråket til meg. Og snakke for meg 
når det har vært nødvendig. Hun kunne også hjelpe meg å huske fra gang til 
gang når det var bytte av behandlere. Det er et problem i dag at en ikke får 
mulighet til å ha foreldrene eller pårørende med seg når man trenger det. For 
å få dekket reisen til ledsager etter at en er atten år må man jo være kjempe-
syk. 

I fremtidens helsevesen så håper jeg at alle som jobber på sykehus og i kom-
muner viser at de setter pris på pasientens nærmeste og ser hvor viktig de er 
for den som sliter med langvarig sykdom. 

For det fjerde:

Gi oss god opplæring og snakk åpent til oss
Det er viktig å lære om sykdommen for å kunne forstå andre og seg selv 
bedre. Gjennom god opplæring har jeg lært meg å gjenkjenne symptomer på 
tilbakefall på min psykoselidelse.

Da jeg var innlagt kunne jeg lese hva behandlerne skrev. Det hjalp meg å hus-
ke og det hjalp meg å forstå. Jeg kunne stille spørsmål om det jeg lurte på. Jeg 
fikk kontroll og jeg fikk delta. Jeg håper alle pasienter i hele Norge i framtiden 
får den muligheten.
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Avslutning
Overgangen fra det å være barn til det å være voksen i sykehuset kan være 
ganske brutal. Vi i Ungdomsrådet er glad at rutiner for overgangen fra barn til 
voksen sto beskrevet i Oppdragsdokumentet for 2018. Vi er begynt å jobbe 
med dette i Nordlandsssykehuset, men håper det vil stå også i neste års opp-
dragsdokument.   

Det er viktig at dere ser hver enkelt og samarbeider meg oss og de som er 
viktige for oss. Det blir aldri ordentlig gode pasientforløp og helhetlige tjenes-
ter om en har fokus på bare en bit om gangen. Husk også at det å ha psykis-
ke lidelser påvirker vår fysiske helse. Å ha fysiske sykdommer påvirker også 
psyken i stor grad. 

Vi som er ungdommer ønsker å ha så lite å gjøre med helsetjenestene som 
mulig. VI skulle gjerne sluppet å ha noe med dere å gjøre i det hele tatt. Men 
når det først er sånn at vi trenger dere, så er det viktig at dere hjelper oss 
sånn at sykdommen tar så liten plass som mulig livene våre. 

Vi er så mye mer enn bare sykdommen vår. Vi er venn, skoleelev, musikkentu-
siast, arbeidstaker, søster og datter…
….. taekwon-do-utøver, kjæreste og storebror. Det er disse delene av livet vi 
ønsker å bruke tiden og kreftene våre på. Da tenger vi å møte en helsetje-
neste som ser akkurat det og hjelper oss med akkurat det.

Takk for oss!
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10c. Artikkel i Avisa Nordland
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