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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 

 

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

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2019/209 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Kari Bøckmann/91196023 

Sted/Dato: 
Bodø, 9.10.2019 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg, den 16. oktober 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, den 16. oktober 2019– fra kl. 08.30  
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 
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Møtedato: 16. oktober 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 16.10.2019 

 

RBU-sak 59-2019 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 16. oktober 2019: 
 

Sak 59-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Side  2 
Sak 60-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 11. september 2019  
Side  4 

Sak 61-2019 ForBedring. Informasjon om undersøkelse og hovedfunn 
i 2019, samt plan 2020 

Side 12 

Sak 62-2019 Innspill til internrevisjon 2020-2021 Side 14 
Sak 63-2019 Budsjett  

Sakspapirer ettersendes 
   

Sak 64-2019 Tilrettelegging for bruk av operasjonsplanlegging i Dips 
Arena 

Side 22 

Sak 65-2019 Oppdragsdokumentet 2020 Side 24 
Sak 66-2019 Helgelandssykehuset 2025 - status Side 26 
Sak 67-2019 
Sak 68-2019 
Sak 69-2019 

Oppnevning Fagråd for pasient- og pårørendeopplæring 
Oppnevning Fagråd for samhandling 
Oppnevning Fagråd for anestesiologi, Fagråd for klinisk 
patologi og Fagråd for prehospitale tjenester 

Side 
Side 
Side 

28 
29 
30 

Sak 70-2019 
Sak 71-2019 

Oppnevning Fagråd for geriatri 
Oppnevning regionalt prosjekt for implementering av 
screeningprogram mot tarmkreft 

Side 
 
Side 

34 
 
35 

Sak 72-2019 Orienteringssaker Side 42 
 1. Informasjon fra RBU-nestleder – muntlig   
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig   
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig   
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styremøter 
   

 5. Framtidens systemer i klinikkene – tertialrapport    
Sak 73-2019 Referatsaker Side 49 
 1. Protokoll AU RBU, 270919   
 2. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset 220819   
 3. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

220819 
4. Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 040919 
5. Referat Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 13-

150919 
6. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

041019 

  

Sak 74-2019 Eventuelt Side 79 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 16. oktober 2019 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. oktober 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Kari Bøckmann/91196023  Bodø, 7.10.2019 

 

RBU-sak 60-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 11.september 2019 

 
Protokoll fra det Regionale brukerutvalget 11.september 2019 
 
Vedlagt protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 11.september 2019 for 
godkjenning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 11.september 2019 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 16. oktober 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.:     
2019/209 

Referent/dir.tlf.: 
Kari Bøckmann/91196023 

Sted/Dato: 
Bodø, 11.september 2019 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 11. september 2019 
Møtested: Helse Nord RHF, Bodø 
Neste møte: 16. oktober 2019 

 

Tilstede 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Gunhild Berglen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Olav Aulborg varamedlem  FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Hedvig Hegna medlem Pensjonistforbundet 
   
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 
Kari Bøckmann rådgiver Helse Nord RHF 
Kolbjørn Engeseth (sak 50-2019) rådgiver  Helse Nord RHF 
Ingvild Marie Dokmo (sak 51-2019) rådgiver  Helse Nord RHF 
Knut Langeland (sak 53-2019) rådgiver  Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm (sak 54-2019) rådgiver  Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnson (sak 55-2019) seksjonsleder  Helse Nord RHF 

 

Forfall 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Marianne P. Brekke medlem FFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
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RBU-sak 46-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

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

status i arbeidet pr. 1. september 2019 
Sak 53-2019 Oppnevning av representant til referansegruppe for 

nasjonal pasientsikkerhetskonferanse  
Sak 54-2019 Oppnevning til Tildelingsutvalget 2019-2020 
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 

Sak 56-2019 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 
Sak 57-2019 Referatsaker 
 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 
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Sak 58-2019 Eventuelt 
A. Brukerkonferansen 16-17. oktober 
B. Deltagelse på konferanse om Nasjonal helse- og 

sykehusplan  
C. Aktuelle endringer i driften av RBU 
D. Status Fagråd i Helse Nord RHF 

 

Vedtak: 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  

 
RBU-sak 47-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det regionale 
brukerutvalget 12. juni 2019 

Vedtak 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget den 12. juni 2019 godkjennes.  

 
RBU-sak 48-2019 Innspill til Oppdragsdokumentet 2020 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ønsker å fremme følgende innspill til HOD 

vedrørende Oppdragsdokumentet for 2020:  
 

a. Utarbeide nasjonale retningslinjer for ungdomsråd.  
b. Utvikle ungdomsmedisin som eget kompetanseområde og sikre bedre 

tilrettelegging for ungdom på sykehus. 
c. Styrke kompetansen om mennesker med psykisk utviklingshemming i 

Psykisk helsevern.  
d. Videre satsning på TSB og Psykisk helsevern – både for barn og voksne 
e. Oppfølgingen innen TSB må gjennomføres i nært samarbeid med 

kommunene. 
f. HOD  bør utarbeide nasjonale retningslinjer for kompetanse i 

habiliteringstjenesten i spesialitshelsetjenesten.  
g. Godkjenne habilitering som kompetanseområde i LIS-utdanningen. 
h. Utarbeide nasjonale standarder for læring- og mestringstilbud.  
i. Tilby adekvat støtte til pasienter med språk- og kommunikasjonsvansker. 
j. Jobbe mot et helhetlig perspektiv på tjenstene som tilbys – For eksempel må 

det legges bedre til rette for at folk skal klare å stå i arbeid og skole. Å møte 
poliklinisk kan innebære mer enn en dags fravær. 

k. Arbeide mot at brukerrepresentanter i større grad skal være fullverdige 
medlemmer, ikke bare ha observatørstatus,  i arbeidsgrupper, styrer og 
prosjekter. 

l. Ha fokus på bedre pasientsikkerhet, kvalitet og redusert ventetid. 
m. Ta i bruk nye legemidler fort. 
n. Implementere nasjonal pårørendeveileder i spesialisthelsetjenesten. 
o. Utvikle forpliktende samarbeid mellom kommuner og 

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

Vedtak: 
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. 
 

RBU-sak 50-2019 Elektronisk medikasjon og kurve  

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar saken om Elektronisk kurve og medikasjon – plan for 
gjennomføring av hovedprosjektet, til orientering med følgende merknad; under kritisk 
informasjon må det framkomme om en person har kommunikajsons- eller 
språkvansker.  
 
RBU-sak 51-2019 Tertialrapport 1 – 2019 

Vedtak: 
1. Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om tertialrapport 1-2019 til 

orientering. 
 

2. RBU ser med bekymring på økt ventetid og aktivitetsnedgang innen psykisk 
helsevern for barn, ungdom og voksne og ber om at det lages en plan for å styrke 
kapasitet, inkludert bedre rekrutteringen av helsepersonell. 

 

RBU-sak 52-2019 Utredning sammenslåing UNN og Finnmarkssykehuset – 
status i arbeidet pr. 1. september 2019 

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. 
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Arne Vassbotten:   
- 9/5 Samarbeidsforum for utdanning  
- Prosjektgruppe Samhandlingsavvik 
- Fagråd for infeksjonsmedisin planlegger å møtes i november 
- 11-12/6 Samhandlingskonferansen, Nordlandssykehuset  

Hedvig Hegna:    
- Arbeidsgruppe konseptprogram akuttmottak. Beskrevne utfordringer er ulik 

utforming samt ulik praksis vedrørende hva som skal gjøres på et akuttmottak 
og hva som skal gjøres pre-hospitalt. (organisering, kapasitet og kompetanse). 
Rapport fra arbeidet skal være ferdig i 2020.  

 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Ansvar for oppfølging av RBU er lagt til fagavdelingen. Dette kan medføre 
endringer i driften. Rådgiver Linn Gros vil ha ansvar for honorar og 
reiseregninger fremover. 

- Orientering om oppfølgingssaker RBU-sak 45-2019: Ulik praksis for provosert 
abort i sykehusene i Helse Nord (A) og Fødende i distriktet – opphold for 
partnere (B). Det vil avholdes en tema-time om disse spørsmålene i januar-
møtet i RBU. 

- Evaluering av RBU’s virksomhet. Questback blir sendt til RBU-medlemmene i 
løpet av september. 

 
4. Styremøter i Helse Nord RHF 

 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
RBU-sak 57-2019 Referatsaker 

Det ble referert fra følgende saker: 
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 

 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering. 
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RBU-sak 53-2019 Oppnevning av representant til referansegruppen for 
Regional pasientsikkerhetskonferanse 

Vedtak: 
 
Som brukerrepresentant til referansegruppen for Regional 
pasientsikkerhetskonferanse 2020 oppnevnes Asbjørn Larsen. 
 

RBU-sak 54-2019 Oppnevning til Tildelingsutvalget 2019-2020 

Vedtak: 
Som brukerrepresentant med observatørstatus i Tildelingsutvalget 2019-2020 
oppnevnes Ole-Marius Minde Johnsen. Som vararepresentant oppnevnes Arne 
Vassbotten. 
 

RBU-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 

Vedtak: 
Som 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 oppnevnes Gunn Strand Hutchinson. Som 
vararepresentant oppnevnes Gunnhild Berglen. 
 
RBU-sak 56-2019 Orienteringssaker 

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
1. Informasjon fra RBU-leder - muntlig 

- 19/8: Ekstraordinært styremøte i forbindelse med ansettelse av ny direktør 
- 28/8: Styremøte, der ny direktør ble ansatt 
- 10/9: Deltakelse i kontaktforum i forbindelse med Nasjonal- helse og 

sykehusplan. Knut Hartviksen vektla to områder i sitt innspill til HOD; ettervern 
innen TSB og overgangen fra barn til voksen i sykehus 

- Det har vært avholdt et møte i arbeidssgruppe som utreder tilbudet om 
luftambulansetjenesten i midtre Hålogaland der RBU sin representant ikke var 
innkalt 

- Oppnevning av interregional brukerrepresentant til LIS MS spesialistgruppe: 
Leif Birger Mækinen 
 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
Gunnhild Berglen:  
- 28/8 og 6/9 Utredningsgruppe som arbeider med fremtidig organisering av 

pasientreiseområdet 
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RBU-sak 58 -2019   Eventuelt 
    
A.  Regional Brukerkonferanse 

Vedtak: 
 
Revidert program for konferansen sendes ut sammen med informasjon om ny frist for 
påmelding, 17. september 2019. Nestleder i RBU Gunn Strand Hutchinson overtar Knut 
Hartvksens roller på konferansen.  
 
B. RBU-deltagelse på konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan 

Vedtak: 
 
RBU ber sekretæriatet undersøker mulighetene for hvor mange som kan delta på 
konferansen om Nasjonal helse- og sykehusplan 28-29. oktober 2019.  AU avgjør hvem 
som reiser.  
 
C. Aktuelle endringer i driften av RBU  

Vedtak: 
 
RBU ønsker å se på mulige forberdingsområder i driften av RBU, inkludert forbedring 
av tilbakemeldingssystem for hvordan vedtak i RBU følges opp, AU sin rolle samt 
samarbeid med ungdomsråd, brukerutvalg og pasient- og brukerorganisasjoner i 
regionen. 
 
D. Status Fagråd i Helse Nord RHF 

Vedtak: 
 
RBU ønsker en orientering om status for Fagrådene i Helse Nord.  
 

Bodø, den 12. september 2019 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 16. oktober 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2019/1402   Knut Langeland, 93 06 37 20  Bodø, 4.10.2019 

 

RBU-sak 61-2019 Undersøkelsen ForBedring – informasjon 

om undersøkelse og hovedfunn i 2019, 

samt plan 2020 

 
Formål 
Formålet med saken er å informere om gjennomføring av undersøkelsen og resultat på 
HF/RHF nivå. Videre å informere om milepælsplanen for ForBedring 2020. 
 
Undersøkelsen 
Hvordan medarbeidere har det på jobb, påvirker den viktige jobben som skal gjøres. Det 
betyr at pasientenes opplevelser og pasientsikkerhet påvirkes av arbeidsmiljøet.  
ForBedring skal kartlegge forhold ved pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø som kan 
ha sammenheng med risiko for uønskede hendelser, og som kan virke negativt på 
tjenestens kvalitet og medarbeideres helse og engasjement. Resultatene skal brukes til å 
utvikle og gjennomføre forbedringstiltak der det er behov. 
Forut for årets undersøkelse ble det gjort redaksjonelle endringer i spørreskjemaet. 
Disse endringene kan påvirke resultatet, og det er derfor ikke mulig eller relevant å 
sammenligne svar fra 2019 med 2018 der hvor det er gjort endringer. 
I rapportene som er sendt ut er det lagt inn sammenligning 2018/2019 der hvor 
spørsmålene er uendret. 
 
ForBedring består av 40 spørsmål fordelt på hovedområdene; Engasjement, 
Teamarbeidsklima, Arbeidsforhold, Sikkerhetsklima, Psykososialt arbeidsmiljø, 
Opplevd lederatferd, Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet, Fysisk miljø og 
Oppfølging. Undersøkelsen gjennomføres i alle landets helseforetak, og gir et bredt 
datagrunnlag og informasjon. Undersøkelsen er sendt ut til alle ansatte som er 
registrert med minimum 1% stillingsandel. Den er sendt ut til 14.037 medarbeidere i 
Helse Nord. 10.762 har svart, noe som gir en svarprosent på 76,7% mot 75,6% i 2018. 
Dette er den høyeste andelen som er oppnådd på en tilsvarende undersøkelse i Helse 
Nord. 
 
Rapport med resultat fra landets helseforetak er omfattende og sendes derfor RBU på 
mail samtidig som sakspapirene sendes ut.  
 
Hovedfunn 
Høyere svarprosent enn i 2018 og et fortsatt høyt engasjement. 
Vi ser en økning innen Sikkerhetsklima, Opplevd lederadferd og Fysisk miljø. 
Videre ser vi at det er en relativt stor andel som oppgir at de har deltatt i oppfølging av 
forrige undersøkelse. Det viser at det har vært riktig å rapportere på oppfølgingsarbeid 
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til AMU. Men det er fortsatt en vei å gå for å være sikre på at alle får delta i 
oppfølgingsarbeidet. 
 
Spørsmålene under kategorien Arbeidsforhold er snudd i år, slik at de er utformet på 
samme måte som resten av undersøkelsen. Dette gjør det enklere for medarbeidere å 
forstå spørsmålene og svare på dem. 
 
Under Psykososialt arbeidsmiljø har man presisert spørsmålene til å gjelde innen siste 
12 mnd.  
 
 
ForBedring 2020 
Helse Nord RHF med foretakene har gjennomført evaluering av årets undersøkelse og 
er godt i gang med planlegging av ForBedring 2020. 
Nasjonal arbeidsgruppe møtes 18. november for å gjennomgå alle evalueringspunkter, 
og gjøre evt endringer. 
 

- Gjennomføringsperiode: 3-26. febr 2020 
- HF rapporter offentliggjøres: 10. mars 2020 
- Lederrapporter: 17. mars 2020 
- Presentasjon av rapport til medarbeidere innen utgangen av uke 16. 
- Handlingsplaner utarbeidet innen utgangen av uke 22. 
- Oppfølging Handlingsplaner/ tiltak 1. oktober 2020 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Fremlagte redegjørelse Undersøkelsen ForBedring – informasjon om undersøkelse og 
hovedfunn tas til orientering 
 
 
 
 
 
Bodø, 4. oktober 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 16. oktober 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Janny Helene Aasen, 75 51 29 00  Bodø, 4.10.2019 

 

RBU-sak 62-2019 Innspill til revisjonsplan for 2020-2021 

 
Innledning/bakgrunn 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF er en uavhengig bekreftelses- og rådgivnings-
funksjon med ansvar for internrevisjon i alle foretakene i helseforetaksgruppen, jf. 
helseforetakslovens § 37a. Internrevisjonen er organisert under styret i Helse Nord 
RHF, og har som oppgave å evaluere og bidra til forbedringer i det regionale 
helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og 
internkontroll.  
 
Internrevisjonen gjennomfører revisjonene med utgangspunkt i toårsplan vedtatt av 
styret i Helse Nord RHF. Utkast til plan settes opp basert på en samlet vurdering og 
prioritering av innspill fra ulike interessenter og egne vurderinger. Planen rulleres årlig, 
og revisjonsplanen for 2020-2021 skal vedtas av styret i desember i år. Ved rulleringen 
blir det alltid vurdert om de gjenstående temaene skal videreføres eller tas ut, i tillegg 
til at nye temaer tas inn i planen. 
 
Formål 
I forbindelse med planarbeidet, inviteres Regionalt brukerutvalg (RBU) til å gi innspill 
om forslag til temaer som ønskes tatt inn i planen, med angivelse av hvilke 
risikobetraktninger som ligger til grunn.  
 
Til orientering vedlegges gjeldende toårsplan (2019-2020), med kort angivelse av 
status for de forskjellige tema/revisjoner, i tillegg til internrevisjonens årsrapport for 
2018. Rapporter fra gjennomførte revisjoner kan leses på Helse Nord sine hjemmesider:  
https://helse-nord.no/om-oss/styret-i-helse-nord-rhf/internrevisjonen-i-helse-nord-
rhf#internrevisjonsrapporter 
 
Konklusjon 
Internrevisjonen oppfordrer RBU til å prioritere de tre viktigste temaene for revisjon ut 
fra et pasient- og pårørendeperspektiv.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg foreslår at det gjennomføres internrevisjon innen følgende 

temaer: 
a. … 
b. … 
c. … 
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Bodø, den 4. oktober 2019 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Plan for internrevisjon 2019-2020 med status 
  Årsrapport Internrevisjonen 2018 
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Plan for internrevisjon 2019-2020, med angivelse av status per         
august 2019 
  
I Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt. 5.2, stilles følgende krav til 
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal utføre arbeidet i 
henhold til en toårig revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger, som 
rulleres årlig. Revisjonsplanen forelegges administrerende direktør for uttalelse, 
behandles i revisjonsutvalget og vedtas av styret.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 165-2018 følgende plan for internrevisjon 
2019-2020:   
 
 
N
r. 

Tema Formål 
 

Status 

1 Forvaltning av 
regionale 
helseforsknings
-midler 

Bekrefte at Helse Nord RHFs forvaltning av 
helseforskningsmidler bidrar til at vedtatt 
forskningsstrategi realiseres. 

Fullført 

2 Ventetid og 
svartid ved 
bildediagno-
stiske 
undersøkelser 
 

Bekrefte at helseforetaket har rutiner som gir 
rimelig sikkerhet for pålitelig rapportering av 
vente- og svartid ved bildediagnostiske 
undersøkelser, og at fastsatte tidsmål innfris. 
 

Fullført 

3 Realisering av 
anskaffelses-
strategi 2018-
2021 
 

Bekrefte at ansvarsfordelingen innen 
anskaffelsesområdet oppleves avklart, og at 
foretakenes styring og kontroll gir rimelig 
sikkerhet for at målene i Helse Nords 
anskaffelsesstrategi 2018-2021 nås.  

Pågår 

4 Gevinstrealiser-
ing ved 
investeringer 

Bekrefte at forventede gevinster i Kurveprosjektet 
- én kurve i nord, følges opp slik at gevinstene kan 
realiseres. 
 

Pågår 

5 Innleie av 
helsepersonell 
(tatt inn i plan 
vår 2019) 

Kartlegge årsaker til helseforetakenes høye 
kostnader til innleie av helsepersonell, og foreslå 
tiltak som kan gi bedre styring og kontroll med 
disse utgiftene. 

Pågår 

6 Helse Nords 
oppfølging av 
avtaler om kjøp 
av 
helsetjenester 
 

Bekrefte at tiltak er implementert, for å sikre at 
institusjoner innen psykisk helse, tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling og spesialisert 
rehabilitering oppfyller kontraktsvilkårene, 
basert på anbefalinger i Internrevisjonsrapport 
01/2018.  

Pågår 
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7 Ny personvern-
forordning 

Bekrefte at helseforetakene og Helse Nord RHF 
tilfredsstiller kravene i den nye 
personvernforordningen (GDPR), blant annet 
med fokus på databehandleravtaler.  
 

Ikke startet 

8 Beredskap Bekrefte at Helse Nords beredskaps- og 
kriseplaner samsvarer med lov, forskrift og gitte 
føringer, at planer er koordinert, og at planverk 
og kompetanse vedlikeholdes. 
 

Ikke startet 

9 Medisinsk 
koding  

Bekrefte at foretakene har styring og kontroll 
med at medisinsk koding foregår i samsvar med 
gjeldende føringer. 
 

Ikke startet 

 
Temaene som har status «Ikke startet» vil bli vurdert på nytt i prosessen fram mot plan 
for internrevisjon 2020-2021. 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg, 917 68 828 

 

 

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
1) Innledning 

a) Internrevisjonens plass i organisasjonen, organisasjonsmessig uavhengighet  
Internrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt et revisjons-
utvalg med formål å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i 
foretaksgruppen, blant annet ved å se etter at Helse Nord har en uavhengig og effektiv 
internrevisjon. Administrativt er internrevisjonen organisert under adm. direktør. 
 
Revisjonssjefen bekrefter med dette at internrevisjonen i Helse Nord RHF er uavhengig 
og i overensstemmelse med de internasjonale standardene for profesjonell utøvelse av 
internrevisjon.  
 

b) Formål med internrevisjonens arbeid 
Formålet fremgår av pkt. 1 i internrevisjonens instruks: Internrevisjonen skal på vegne av 
styret i Helse Nord RHF evaluere og bidra til forbedringer i det regionale helseforetakets og 
foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. 
 
Oppgaven utdypes i instruksens kap. 4, hvor pkt. 4.1 er sentralt:  
Internrevisjonen skal evaluere det regionale helseforetakets og foretaksgruppens 
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at 
risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å sikre  
o målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 
o pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  
o etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav. 
 
Internrevisjonen har også en rådgiverfunksjon, beskrevet i instruksens pkt. 4.2: 
Internrevisjonen skal gi uavhengige og objektive uttalelser, råd og veiledning for å bidra til 
forbedringer i foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. 
 

2) Personalressurser 
Internrevisjonen har lenge bestått av tre ansatte, og bemanningssituasjonen har vært svært 
stabil i flere år. Dette endret seg noe i 2018, da sykefravær og permisjon utgjorde om lag et 
halvt årsverk til sammen. Internrevisjonen har imidlertid også blitt styrket i 2018.  Janny 
Helene Aasen ble tilsatt som ny revisjonssjef i juni. Hun skal tiltre stillingen etter Tor 
Solbjørgs avgang våren 2019, men har arbeidet som spesialrådgiver fra 1. september.  
 

3) Internrevisjonens arbeid  
Internrevisjonen har tre hovedoppgaver: å utføre bekreftelsesoppgaver (revisjon) i 
foretaksgruppen, yte rådgivning i foretaksgruppen, og ivareta sekretærfunksjon for 
revisjonsutvalget. Arbeidet i 2018 kan oppsummeres slik: 
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a) Bekreftelsesoppgaver:  
Internrevisjonen arbeider ut fra styrevedtatte toårsplaner som rulleres årlig.  
Planen for 2018/2019 inneholdt åtte bekreftelsesoppdrag. Tre av disse ble fullført og 
styrebehandlet i Helse Nord RHF i 2018, to er under arbeid ved årsskiftet, og ett er 
videreført i planen for 2019/2020. Status for oppdragene i revisjonsplanen er slik: 
 

Plan 2018/2019:  
Oppdrag nr./tema 
 

Gjelder 
særlig 

mål nr. * 

Status gjennomføring 
og styrebehandling 

Status styrets 
videre 
oppfølging 

1. Antibiotikabruk i Helse 
Nord 

 
1 

Fullført, rapp. 09/17.  
Styresak 44-2018. 

Under 
oppfølging. 

2. Oppfølging av avtaler om 
kjøp av helsetjenester 

 
1 og 4 

Fullført, rapp. 01/18.  
Styresak 58-2018. 
 

Styret har bedt 
om ny intern-
revisjon i 2019. 

3. Mislighetsrisiko 
4 og 5 

Fullført, rapp. 09/18.  
Styresak 164-2018. 

Under 
oppfølging. 

4. Ventetid og svartid ved 
bildediagnostiske 
undersøkelser 

 
1 

Pågår. Planlagt styre-
behandlet mai 2019. 

 

5. Forvaltning av regionale 
helseforskningsmidler 
 

1 og 2 Pågår. Planlagt styre-
behandlet mars 2019. 

 
 

6. Oppfølging av beslut-
ninger i Beslutnings-
forum for nye metoder 

 
1  

 
Ikke videreført. 
 

 

7. Innkjøpsområdet – 
organisering 

1 og 2 Videreført i plan for 
2019/2020. 

 

8. H-resept-preparater  1 og 4 Ikke videreført.  

 
* Mål: Refererer til Helse Nords overordnede mål for planperioden, jf. styrevedtatt Plan for Helse  
  Nord 2018-2021, pluss mål nr. 5 som er tilføyd av internrevisjonen: 

1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. 
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 
4. Innfri de økonomiske mål i perioden. 
5. Etterlevelse av gjeldende regelverk  
 

Kort om de fullførte oppdrag:  
I revisjonen av Antibiotikabruk i Helse Nord konkluderte internrevisjonen med at 
foretakene har etablert et styringsgrunnlag som er egnet til å gi rimelig sikkerhet for at 
bruken av antibiotika er rasjonell og i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for 
antibiotikabruk i sykehus. Det ble samtidig slått fast at svakheter i den løpende opp-
følgingen av antibiotikabehandlingen og i oppfølgingen av antibiotikastyringsprogram-
met kan medføre risiko for at det brukes mer bredspektret antibiotika enn nødvendig. 
Nestleder har presentert metodikk og resultater fra revisjonen i både regional og 
nasjonal konferanse for smittevernpersonell. Arbeidet har også fått oppmerksomhet og 
blitt presentert på andre arenaer. 
 
I oppdraget Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester var 
konklusjonen at det er etablert flere gode og viktige tiltak som ledd i oppfølgingen av 
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vilkårene i kontraktene med institusjoner innen psykisk helse, tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling og spesialisert rehabilitering. Det ble likevel påpekt at det er behov for 
klare forbedringer i oppfølgingen, for at Helse Nord RHF samlet sett skal ha rimelig 
sikkerhet for at kontraktsvilkårene blir oppfylt.  
 
I rapporten om Mislighetsrisiko i Helse Nord konstaterte internrevisjonen at foretakene 
har iverksatt mange viktige rutiner og tiltak som bidrar til forebygging, avdekking og 
håndtering av interne misligheter. Det ble samtidig påpekt svakheter som bør utbedres 
for at intern-kontrollen samlet sett skal vurderes som tilstrekkelig, bl.a. fravær av 
dokumenterte vurderinger av risiko for misligheter og mangler i beskrivelse og tildeling 
av fullmakter. 
 
Alle internrevisjonens rapporter legges fortløpende ut på Helse Nord RHFs hjemmeside. 
 

b) Rådgivning:  
Internrevisjonen ivaretar sin rådgivningsfunksjon primært gjennom anbefalinger i 
revisjonsrapporter, besvaring av fagspørsmål og innlegg/presentasjoner i møter, 
seminarer og konferanser. I 2018 har vi bl.a. møtt Konserntillitsvalgte/ Konsernverne-
ombud og Regionalt Brukerutvalg og orientert om internrevisjonen i Helse Nord. Videre 
har vi presentert temaet Risikostyring i frokostseminar for medarbeiderne i Helse Nord 
RHF, og revisjonssjefen gikk gjennom revisjonsutvalgets rolle og ansvar i tematime i 
RHF-styret. Nestleder holdt et dagskurs for Finnmarkssykehuset om Internrevisjon som 
virkemiddel i foretakets internkontroll, og revisjonssjefen har deltatt i flere møter i RHF-
et hvor tema har vært revidering av foretaksgruppens retningslinjer for risikostyring.  
 

c) Sekretariat for revisjonsutvalget: 
Internrevisjonen er sekretariat for revisjonsutvalget i Helse Nord RHF. Funksjonen 
ivaretas av revisjonssjef og nestleder i fellesskap, og går bl.a. ut på å sette opp saksliste i 
samarbeid med utvalgets leder, forberede sakene og presentere dem i møtene, håndtere 
de praktiske sider rundt møteavviklingen, skrive protokoll og sørge for arkivering. 
 
Utvalget holdt fem møter i 2018, tre av disse som telefonmøter. Revisjonssjefen deltok i 
alle møtene, sammen med en eller to av internrevisjonens øvrige ansatte.  

 
4) Samarbeid og kontakter  

Revisjonssjefen møter i utvidet ledergruppe i Helse Nord RHF en gang i måneden for 
utveksling av informasjon med administrasjonen, og er til stede i styremøtene i Helse Nord 
RHF. Ved revisjonssjefens fravær har nestleder stilt i disse møtene. 
 
Kontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer er viktig, og foregår bl.a. slik:  
 
a) RHF-internrevisorforum 

Det er etablert et forum hvor alle de ansatte i de fire regionale helseforetakenes 
internrevisjoner utveksler erfaringer og drøfter faglige og praktiske spørsmål. Våren 
2018 møttes vi på Gardermoen og orienterte hverandre om aktuelle tema, bl.a. 
revisjonsplanene for 2018/2019 og resultatene av eksterne evalueringer. I en svært 
vellykket tredagers samling i Kirkenes i september ble vi orientert om Finnmarks-
sykehuset og nye Kirkenes sykehus («et sykehus i grenseland»), om utfordringer og 
risiko ved byggeprosjektet, og om Russlandssamarbeidet. Faglige tema som Helhetlig 
risikostyring (COSO ERM) og Internrevisjon i felleseide foretak sto også på agendaen. 
Revisjonssjefen har også deltatt i møter med lederne av de andre revisjonsenhetene. 

 
b) Nettverk for ansatte internrevisjonsledere 

IIA Norge driver et nettverk for ansatte ledere av internrevisjonsenheter. Her utveksles 
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erfaringer og synspunkter om strategiske, faglige og administrative tema. 
Revisjonssjefen deltok i tre møter i 2018, hvor temaene var «Rådgivning vs. bekreftelse», 
«Revisjonsplan» og «Communication with the Board, Top Management and the Auditee».  
  

c) Regionalt internrevisjonsnettverk i Helse Nord:  
Internrevisjonen i Helse Nord RHF leder et internrevisjonsnettverk i foretaksgruppen, 
hvor mandatet går ut på utveksling av erfaringer og informasjon, kompetanseheving og 
samordning av revisjonsaktiviteter i Helse Nord. Det er gjennomført to møter i 2018.  
 

d) Revisorforeninger:  
De ansatte i internrevisjonen er medlemmer av IIA Norge, og revisjonssjefen leder denne 
foreningens fag- og metodekomité. Revisjonssjefen og spesialrådgiveren er også 
medlemmer av Revisorforeningen, det gir tilgang til relevant faginformasjon, kurs, 
tidsskrifter og annen faglitteratur.  
  

e) Annet:  
Internrevisjonen legger vekt på å ha god kontakt med Helse Nords eksterne revisor 
(BDO), Riksrevisjonen og ulike tilsynsmyndigheter. Slike kontakter er bl.a. viktig for å 
oppnå en best mulig ressursutnyttelse, bli oppmerksom på risikoområder og unngå 
overlappende revisjons-/kontrollarbeid. Revisjonssjefen deltok bl.a. i det faste, årlige 
møtet mellom Riksrevisjonen og RHF-enes internrevisjoner i august.  
 

5) Faglig oppdatering og utvikling 
Det følger av instruksen at internrevisjonen i Helse Nord RHF skal ha høy revisjonsfaglig 
kompetanse. Tre av internrevisjonens ansatte er diplomerte internrevisorer og to er 
statsautoriserte revisorer.   
 
Revisjonssjef og nestleder deltok på IIA Norges årskonferanse i Bergen i mai, det gjorde også 
spesialrådgiveren som på det tidspunkt ikke hadde tiltrådt stillingen her. Internrevisjonen 
har også vært representert på Nasjonal Helse- og kvalitetsregisterkonferanse, 
Helsekonferansen 2018 og flere kurs i regi av IIA Norge, Datatilsynet og Revisorforeningen.  
 
Revisjonssjefen har i 2018 presentert COSOs nye rammeverk for risikostyring (Enterprise 
Risk Management) i «frokostmøte» i IIA Norge, og har holdt en forelesning om risikostyring 
ved Nord Universitet i Stjørdal.  
 

6) Budsjett, ressursbruk 
Budsjettet for 2018 ga internrevisjonen nødvendig rom for å planlegge og gjennomføre 
arbeidet hensiktsmessig og effektivt. Internrevisjonen har drevet innenfor de gitte rammer.  
  

7) Oppsummering  
2018 har alt i alt vært et godt driftsår i internrevisjonen, og vi har jobbet i henhold til vedtatt 
plan. Vi blir godt mottatt i hele foretaksgruppen og har et klart inntrykk av at det oppfattes 
som positivt at vi evaluerer internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring i regionen og 
yter faglig bistand. Vår opplevelse er at foretakene og de berørte medarbeiderne gjør sitt 
beste for å legge til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonsoppdragene.  
 

 
Bodø, 29. januar 2019 
 
___________________________ 
        Tor Solbjørg 
        Revisjonssjef 
     Helse Nord RHF 
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Møtedato: 16. oktober 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/    Øystein Nylund, 75 51 29 00  Tromsø 7.10.2019 

 
RBU-sak 64-2019 Tilrettelegging for bruk av 

operasjonsplanlegging i DIPS Arena 

 
 
Innledning 
I Helse Nord FRESK pågår et prosjekt som skal tilrettelegge for bruk av 
operasjonsplanlegging i DIPS Arena. Arbeidet omhandler utvikling av forberedelses-
/bestillingsskjema for operasjon samt prosedyrer for bruk av disse. Prosjektet er 
regionalt og hadde første samling i starten av september og avsluttes i løpet av våren 
2020. 
 
Problemstillinger 
God planlegging av operasjoner er et satsingsområde i regionen. Et av målene med 
prosjektet er å få ned antallet strykninger i operasjonsprogrammet, noe som vil komme 
både den enkelte pasient og sykehusene til gode. Prosjektet er også opptatt av å få til et 
best mulig samarbeid mellom sykehusene og pasientene i forkant av operasjoner.   
 
I en gjennomgang av strykningene ved UNN Tromsø i 2019 har man kartlagt årsakene 
til strykninger fra operasjonsprogrammet i nær tilknytning til inngrepet. Det kan se ut 
som at i ca 25% tilfellene, kunne bedre dialog med pasientene i forkant av operasjon 
redusert omfanget av styrkninger. Dette gjelder strykningsårsakene: – Ikke indikasjon, - 
Pasienten ikke møtt og ingen beskjed, -Pasienten ønsker ikke kirurgi. Prosjektet ønsker 
å se på om en bedre dialog med brukerne kan bidra til å redusere omfanget av 
styrkninger. Slike strykninger er meget kostnadskrevende for helseforetakene og 
medfører stor merbelastning for pasientene.  
 
 
Prosjektet ønsker i møte med RBU å gi en kort presentasjon av arbeidet med 
operasjonsplanlegging. Vi ønsker særlig å få innspill på følgende tre spørsmål:  

1. Hvilke forbedringsområder bør prosjektet fokusere på med tanke på å redusere 
styrkninger med årsakene: – Ikke indikasjon, - Pasienten ikke møtt og ingen 
beskjed og - Pasienten ønsker ikke kirurgi? 

2. Hva skal til for å få for å få til en best mulig dialog med pasientene i forkant av 
operasjoner? 

3. Har RBU forslag til andre problemstillinger prosjektet bør se nærmere på?  
 
Det er ønskelig at det utnevnes en kontaktperson fra RBU som kan gi innspill til 
prosjektet ved høringsrunder.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. (Navn, RBU) oppnevnes som kontaktperson for mottak av høringer i forbindelse 

med leveranser fra prosjekt Operasjonsplanlegging. 
 
2. RBU takker for orienteringen og har følgende innspill til prosjektet 

Operasjonsplanlegging:  
 
Bodø, den 16. oktober 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. oktober 2019   
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2019/1532                 I.M Dokmo    Bodø, 02.10.19 

 

RBU-sak 65–2019  Oppdragsdokumentet 2020 

 
Formål 
 
Avklare regionalt brukerutvalg sin medvirkning i arbeidet med oppdragsdokument 
(OD) 2020 fra Helse Nord RHF til helseforetakene og få innspill fra RBU til krav i OD 
2020. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Arbeidet med OD 2020 er nå i gang.   
 
I år som i fjor lages OD 2020 i en Excelfil, som vil bli konvertert til et word- dokument 
før styrebehandling. Det er dette dokumentet dere vil få utsendt til gjennomgang, før 
endelig dokument i word legges fram for styrebehandling.  
 
Formålet med behandling i RBU 16. oktober er at RBU kommer med sine innspill på 
krav til OD 2020 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. Det presiseres at krav som er 
gitt som innspill til HOD, ikke er en del av denne prosessen. Det bes om at kravene 
formuleres konkret og tydelig.  
 
Prosessen videre:  
Det vil bli jobbet med dokumentet internt i Helse Nord RHF inntil medio desember og 
denne versjonen av OD 2020 sendes da ut til RBU. Det foreslås derfor et dialogmøte i 6. 
januar 12- 14 på telefon/skype, slik at RBU kan komme med sine innspill på de krav 
som da foreligger. Det bes om at innspill/spørsmål sendes inn før møtet.  
 
Forslag som kommer fram i RBU møtet vil bli behandlet i den aktuelle avdeling og 
vurdert, ev foreslått justert mv. Det blir gitt tilbakemelding til RBU om hvordan 
foreslåtte krav blir håndtert. Ved siste orientering om OD 2020 til RBU 29. januar 2019 
vil vedtak fra RBU bli vedlagt styresaken slik at styret i Helse Nord RHF kan vurdere om 
det skal tas inn.  
 
Endelig oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet kommer 14. januar. 
Krav som kommer fra HOD må vi uansett ta med i oppdragsdokumentet og er ikke til 
diskusjon, derfor vurderer vi at det ikke er nødvendig med en gjennomgang av disse før 
siste versjon foreligger. 
 
I RBU- møtet 29. januar vil det bli en orientering om de sist tilkommende endringer. 
 
Forslag til dialogmøte pr telefon/skype:  
6. januar        12- 14. 
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Oppdragsdokumentet skal behandles i styret for Helse Nord RHF 7. februar 2019.  
 
Konklusjon 
Medvirkning fra RBU i arbeidet med oppdragsdokumentet 2019 ivaretas gjennom RBU- 
møtet 16. oktober, dialogmøte 6. januar pr telefon, og RBU-møtet 29. januar.    
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg ønsker at følgende krav skal inn i oppdragsdokumentet 2020 fra 
Helse Nord til helseforetakene: 
a)… 
b)… 
c)… 
 
 
Bodø, 02.oktober 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 16. oktober 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh.:     Sted/Dato:  
2019/240   Rolandsen    Bodø 4. oktober 2019 

RBU sak 66-2019 Helgelandssykehuset 2025 - status 

 
Formål 
Regionalt brukerutvalg blir i dette notat orientert om fremdriften i arbeidet med 
saksutredning knyttet til styresak om sykehusstruktur på Helgeland. 
 
Fremdrift 
Arbeidet med samfunnsanalyse og alternativskillende økonomisk analyse pågår. 
Ytterligere vurderinger innenfor følgende områder er i rute Psykisk helsevern og TSB  

1. Fødetilbudet 
2. Konsepter for desentralisert tilbud i DMS tilpasset forholdene på Helgeland,  

• herunder tilbud til kronikere og skrøpelige eldre 
3. Samhandling med kommunenes helsetjenester, herunder felles 

rekrutteringsutfordringer  
4. Helhetlig helsetilbud i helseregionen  
5. Konsepter for å ivareta øybefolkningens tilgjengelighet til tjenester 
6. Vurderinger rundt utvikling av prehospital medisin, herunder muligheter for 

å flytte diagnostikk ut 
7. Vurderinger av teknologisk utvikling, både ift. transport med fly og 

helikopter, velferdsteknologi og fjerndiagnostikk 
 
For nærmere informasjon anbefales Helgelandssykehusets nettsider under overskriften 
«Om oss». 
 
Saken planlegges presentert for styret i Helse Nord RHF i seminar 5. desember 2019. 
Dette er ikke en del av formell saksbehandling. 
 
 
Formell saksbehandling 
Adm. direktørs tilråding til styret i Helgelandssykehuset HF: 21. nov. 2019 
Styrebehandling i Helgelandssykehuset: 28. nov. 2019 
RBU får oppdatert informasjon 14. nov. 2019 
HN RHF sin styresak behandles i ekstraordinært møte i RBU i desember 
Styrebehandling i Helse Nord RHF: 18. des. 2019 
 
 
Vurdering 
Fremdrift i arbeidet er i tråd med plan. Det er knyttet stor offentlig oppmerksomhet til 
saken. Involvering med lokale brukerrepresentanter er god, det samme gjelder 
informasjonen i det offentlige rom. 
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Regionalt brukerutvalg inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med saksutredning knyttet til 
styresak om sykehusstruktur på Helgeland til orientering.  
 
 
 
Bodø, den 4. oktober 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. oktober 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/1466-1   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 09.10.2019 

 

RBU-sak 67-2019 Oppnevning av brukerrepresentanter til 

Regionalt fagråd for pasient- og 

pårørendeopplæring  

 
Innledning/bakgrunn 
Fagdirektøren har vedtatt at det skal opprettes et Regionalt fagråd for pasient- og 
pårørendeopplæring i Helse Nord RHF. Dette er et nytt fagråd. 
 
Problemstillinger 
Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire oppgaver 
(Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8). Opplæringen foregår både individuelt og i grupper 
og begrunnelsen for at dette er en lovpålagt oppgave er at pasienten skal ha den 
informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand (Pasient- og 
brukerrettighetsloven § 3-2) og at det å støtte pasienters mestrings- og 
endringsprosesser ofte er en sentral del av helsehjelpen. Ansvar for opplæring av 
pasienter og pårørende er regulert i flere lovverk, inkludert Kommunehelseloven og 
Lov om folkehelsearbeid. 
 
Fagrådet for pasient- og pårørendeopplæring skal være et rådgivende organ for 
fagdirektør i Helse Nord RHF. Aktuelle saker det skal arbeides med er beskrevet i 
vedlagte oppnevningsbrev.   
 
Vurdering 
Det er ønskelig at fagrådet har to brukerrepresentanter. 
 
Ønsket erfaringsbakgrunn og brukerkompetanse: 

1. En ungdom med tilknytning til et av regionens ungdomsråd  
2. En brukerrepresentant som har vært deltaker på et eller flere LMS-kurs 

 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg oppnevner NN og NN som brukerrepresentanter til 

Regionalt fagråd for pasient- og pårørendeopplæring. 
 
 
Bodø, den 16. oktober 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 16.oktober 2019   
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2019/1366   Raymond Dokmo, 944 86 738  Bodø, 13.09.2019 

 

RBU-sak 68–2019 Oppnevning av brukerrepresentant til 

regionalt fagråd for samhandling 

 
Formål 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å oppnevne en brukerrepresentant til 
regionalt fagråd for samhandling. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Fagrådene oppnevnes av Helse Nord RHF ved fagdirektøren, og de er rådgivende 
organer for fagdirektøren. 
 
RBU bes om å oppnevne én representant til regionalt fagråd for samhandling. Det er 
ønskelig at representanten i fagrådet for samhandling også er medlem av RBU. 
Representanten bør ha god kunnskap om både spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten.   
 
Representanten oppnevnes for en periode på 3 år.  
 
Kostnader knyttet til deltakelse i fagrådene som reisekostnader og tapt 
arbeidsfortjeneste, dekkes etter gjeldende satser av det aktuelle fagrådet, uavhengig av 
om representanten er medlem av RBU eller ikke. 
 
Mandat 
Det er utarbeidet et felles likelydende mandat for alle fagrådene i Helse Nord. Mandatet 
er formulert overordnet på en slik måte at det ikke må utarbeides nye mandater når nye 
fokusområder oppstår. Mandatet suppleres med oppdrag i de årlige 
oppdragsdokumentene. Slik vil en sikre riktig bruk av rett kompetanse på dagsaktuelle 
oppgaver/fokusområder, i tillegg til at en unngår at mandat og dermed fagråd «går ut 
på dato». 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
RBU oppnevner NN som brukerrepresentant i Regionalt fagråd for samhandling for 
perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2022. 
 
 
Bodø, 13. september 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 16. oktober 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2019/ 1332-1,1333-1,1332-1 Siri Solheim/97 11 52 15   Bodø, 7.10.2019 

 

RBU-sak 69–2019 Oppnevning av brukerrepresentant til Regionalt fagråd 

for anestesiologi, Regionalt fagråd for klinisk patologi 

og Regionalt fagråd for prehospitale tjenester 

 

 

Innledning/bakgrunn 

Helse Nord RHFs Regionale brukerutvalg bes om å oppnevne brukerrepresentanter til  

 

1. Regionalt fagråd for klinisk patologi 

2. Regionalt fagråd for prehospitale tjenester 

3. Regionalt fagråd for anestesiologi  

 

 

Beslutningsgrunnlag 

Fagrådene vil bli oppnevnt av Helse Nord RHF ved fagdirektøren og skal være et rådgivende 

organ for fagdirektøren. 

 

Fagavdelingen ved Helse Nord RHF vil ha sekretariatsfunksjonen for alle tre fagrådene. 

 

Fra Regionalt Brukerutvalg bes det om forslag til én representant for hvert fagråd. 

Representantene må ikke nødvendigvis være medlem av RBU. Deltagere som utpekes av 

Regionalt Brukerutvalg bør ha brukererfaring henholdsvis innen områdene akutt, patologi og 

anestesi. Det er viktig at det oppnevnes representant som har tid, i tillegg til den etterspurte 

kompetansen. 

 

Mandat 

Det er utarbeidet et felles likelydende mandat til alle fagrådene i Helse Nord, som er 

formulert overordnet på en slik måte at det ikke må utarbeides nye mandater når nye 

fokusområder oppstår. Mandatet suppleres med oppdrag i de årlige oppdragsdokumentene. 

Slik vil en sikre riktig bruk av rett kompetanse på dagsaktuelle oppgaver/fokusområder, i 

tillegg til at en unngår at mandat og dermed fagråd går ut på dato. 

 

Kostnader 

Kostnader knyttet til deltakelse i fagrådene, som reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste, 

dekkes etter gjeldene satser av det aktuelle fagrådet, uavhengig av om det er et medlem av 

RBU eller annen representant for brukerne. 

 

 

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

 

1. Regionalt brukerutvalg utpeker NN til Regionalt fagråd i anestesiologi i perioden 

01.10.19-30.09.22. 
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2. Regionalt brukerutvalg utpeker NN til Regionalt fagråd for klinisk patologi i perioden 

01.10.19-30.09.22 
 

 

3. Regionalt brukerutvalg utpeker NN til Regionalt fagråd for prehospitale tjenester i 

perioden 01.10.19-30.09.22. 

 

 

 

 

Bodø, 7. oktober 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Mandat for regionale fagråd i Helse Nord 
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Mandat for regionale fagråd i Helse Nord 

Mandat  Fagråd for -------------- 

Forankring i  

Helse Nord 

 

 Helse Nord RHF, Fagavdelingen 

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

Oppnevningsperiode  Oppnevnes for en periode på 3 år.  

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

Fagrådsleders rolle og 

ansvar 
 Fagrådsleder oppnevnes av Helse Nord RHF.  
 Fagrådsleder representerer fagrådet utad og er talsperson for det samlede 

rådet.  
 Fagrådsleder kan uttale seg til media om saker som er behandlet i 

fagrådet, men skal informere Helse Nord RHF når denne uttaler seg som 
leder for fagrådet.  

 Har ansvaret for at møtene gjennomføres i henhold til overordnet 
møtestruktur. 

 Er medansvarlig for at budsjettet for fagrådet holdes. 

Medlemmers ansvar og 

roller 
 Bidra til at fagrådet har et regionalt perspektiv. 

 Delta i møter og involvere egne fagmiljø i aktuelle saker for å sikre god 
forankring. 

 Bidra til at fagrådets oppgaver løses. 

 

Fagrådets oppgaver, 

rolle og ansvar 
 Fagrådet er rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i faglige spørsmål 

med relevans for behandlingskjeder innad og på tvers av foretaksgrensene 
og for oppgavefordeling mellom helseforetakene.  

 Skal gi råd om viktige faglige og strategiske veivalg i tjenesten, ut fra 
aktuell situasjon for fagområdet og regionale og nasjonale planer og 
vedtak. 

 Skal gi råd til fagdirektør med bakgrunn i innspill fra øvrige regionale 
nettverk innen fagområdet. 

 Skal behandle saker på bestilling fra fagdirektør i Helse Nord RHF. 
 Skal utrede saker som har interesse for helseforetakene og på forespørsel 

fra enkelte HF.  
 Saker som ønskes belyst og som fremmes fra fagrådets medlemmer, 

fremmes til fagrådets leder.  
 Leder skal be sekretariatet avklare med fagdirektør i Helse Nord RHF, om 

saken skal behandles i fagrådet. 
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Fagrådets 

sammensetning 
 Fagrådets medlemmer representerer organisasjonene de er oppnevnt av, 

både lokalt helseforetak og Helse Nord som helhet.  
 Skal være effektivt sammensatt slik at de blir fungerende organer.  
 Skal bestå av 8-10 medlemmer.  
 Skal være tverrfaglig sammensatt. 
 Skal ha representasjon fra alle helseforetak, og fra ulike nivåer i 

organisasjonene.  
 Bør ha geografisk representasjon.  
 Kan inkludere primærhelsetjenesten der det er relevant. 
 Brukerrepresentant/ brukerorganisasjon skal være representert.  

 

Fagrådets sekretariat 

og ressurser 
 Helse Nord RHF ved fagavdelingen er fagrådets sekretariat. 
 Reise- og driftsutgifter dekkes av Helse Nord RHF. 
 Kostnader knyttet til brukerrepresentasjon dekkes av midler til RBU. 
 Det omfatter kostnader knyttet til deltakelse for brukerrepresentant, 

herunder reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste. Dette gjelder 
uavhengig av om det er et medlem av RBU eller annen representant for 
brukerne. 

Rammebetingelser som 

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

sekretariatet for koordinering.  
 

Oppnevning av fagrådet  Oppnevning gjøres av Helse Nord RHF, basert på forslag fra 

helseforetakene. 

 

 

Evaluering av fagrådets 

virksomhet 
 Kort årlig rapport fra fagrådet (disposisjon): 

 Antall møter/seminar og deltakelsen på disse 
 Saker til drøfting og vurdering 
 Oversikt over avgitte råd og uttalelser 

  

Særskilt oppdrag for 

året xxx 
Oppdateres med oppdrag gitt i de til enhver tid gjeldende 

Oppdragsdokumentene og relevante styresaker  

Dato og Initialer Geir Tollåli, Helse Nord RHF 
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Møtedato: 16.oktober 2019   
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2019/1366   Raymond Dokmo, 944 86 738  Bodø, 7.10.2019 

 

RBU-sak 70–2019 Oppnevning av brukerrepresentant til 

regionalt fagråd geriatri. 

 
Formål 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å oppnevne en brukerrepresentant til 
regionalt fagråd for geriatri. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Fagrådene oppnevnes av Helse Nord RHF ved fagdirektøren, og de er rådgivende 
organer for fagdirektøren. 
 
RBU bes om å oppnevne én representant til regionalt fagrådet for geriatri. 
Representanten som utpekes av Regionalt Brukerutvalg bør ha relevant brukererfaring 
Det er en fordel om representanten som oppnevnes har en tilknytning pasient- og 
brukerorganisasjoner som har fokus på eldres helse.  
 
Mandat 
Det er utarbeidet et felles likelydende mandat for alle fagrådene i Helse Nord. Mandatet 
er formulert overordnet på en slik måte at det ikke må utarbeides nye mandater, når 
nye fokusområder oppstår. Mandatet suppleres med oppdrag i de årlige 
oppdragsdokumentene. Slik vil en sikre riktig bruk av rett kompetanse på dagsaktuelle 
oppgaver/fokusområder, i tillegg til at en unngår at mandat og dermed fagråd «går ut 
på dato». 
 
Kostnader 
Kostnader knyttet til deltakelse i fagrådene som reisekostnader og tapt 
arbeidsfortjeneste, dekkes etter gjeldende satser av det aktuelle fagrådet, uavhengig av 
om representanten er medlem av RBU eller ikke. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
RBU oppnevner NN som brukerrepresentant i Regionalt fagråd for geriatri for perioden 
1. januar 2020 til 31. desember 2022. 
 
 
 
Bodø, 7. oktober 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 16. oktober 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2019/    Michael Strehle/91529878  Bodø, 24.09.2019 

 

RBU-sak 71–2019 Oppnevning av brukerrepresentant til regional 

prosjekt for implementering av screeningprogram mot 

tarmkreft. 

Innledning/bakgrunn 

Helse Nord RHFs Regionale brukerutvalg bes om å oppnevne brukerrepresentanter til 
regionalt prosjekt for implementering av screeningprogram mot tarmkreft.  

 

Beslutningsgrunnlag 

Stortinget besluttet høsten 2017 at det skal innføres et nasjonalt screening program mot 

tarmkreft. Formålet med screeningen er å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft i 

befolkningen som tilbys screening, ved å oppdage og fjerne forstadier til kreft eller oppdage 

og behandle kreft. Screeningen skal innføres via fire regionale delprosjekter og ett 

delprosjekt IKT.  

 
Fra Regionalt Brukerutvalg bes det om forslag til én representant for prosjektet. 

Representanten må ikke nødvendigvis være medlem av RBU. Deltager som utpekes av 

Regionalt Brukerutvalg bør ha brukererfaring henholdsvis innen områdene tarmkreft og/eller 

koloskopiundersøkelse. Det er viktig at det oppnevnes representant som har tid, i tillegg til 

den etterspurte kompetansen. Man regner med 3-4 møter i prosjektperioden på ca. 1 år. 

Oppstartmøte er planlagt den 30. oktober 2019.  

 
Mandat 

Det er utarbeidet et felles likelydende mandat til alle regionale delprosjekter. Se vedlegg. 

 

Kostnader 

Kostnader knyttet til deltakelse i prosjektet, som reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste, 

dekkes etter gjeldene satser av Helse Nord, uavhengig av om det er et medlem av RBU eller 

annen representant for brukerne. 

 

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

 

Regionalt brukerutvalg utpeker NN til regional prosjekt for implementering av 

screeningprogram mot tarmkreft i perioden 01.10.19-01.10.20. 

 

Bodø, 24. september 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
Vedlegg: Mandat delprosjekt i Helse Nord 
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1 PROSJEKTETS NAVN 

«Regional innføring av Nasjonalt screeningsprogram mot tarmkreft». 
 
 

2 PROSJEKTEIER 

De administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene.  
 
 

3 BAKGRUNN FOR OG HENSIKT MED PROSJEKTET  

Stortinget besluttet høsten 2017 at det skal innføres et nasjonalt screeningprogram mot 
tarmkreft. Formålet med screeningen er å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft i 
befolkningen som tilbys screening, ved å oppdage og fjerne forstadier til kreft eller oppdage og 
behandle kreft. Helse- og omsorgsdepartementet ga de fire regionale helseforetakene følgende 
oppdrag i oppdragsdokumentet for 2018: 
 
«De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, forberede innføring av 
Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra 2019 med utvikling av nytt IT-program, start 
rekruttering av personell, skopiskole, investeringer i endoskopisentre mv.»  
 
Screeningprogrammet er planlagt innført nasjonalt over en periode på fem år, med oppstart i 
2019. Det kan også vurderes kortere innføringstid. Screeningprogrammet er definert som et 
helsetilbud. Tilbudet gis til kvinner og menn det året de fyller 55 år. Når programmet etableres 
fra 2019, skal undersøkelse av blod i avføringen (iFOBT) være standardmetode. Det skal 
gjennomføres en gradvis overgang til koloskopi som standardmetode. Koloskopi gjøres én gang 
i livet, mens iFOBT gjentas hvert annet år i løpet av en 10-årsperiode.  
 
I møte 29.januar 2019 mellom de administrerende direktørene i de 4 RHFene, ble mandatet for 
styringsgruppen og forslag til organiseringen av screeningprogrammet godkjent (Figur 1). 
 
I mandatet foreslås det at det skal opprettes regionale delprosjekter med en leder for hvert 
delprosjekt. Det er hensiktsmessig med en slik regional organisering da valg av fremtidige 
screeningsentra må tas ut fra kunnskap om tilgjengelig/mulig koloskopikapasitet. Koloskopiene 
skal gjennomføres i sammenheng med de eksisterende koloskopienhetene på HFene. Videre er 
det behov for et eget delprosjekt for etablering av IKT-løsning.  
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Figur 1: Organisering av nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft 
 

 
 

4 PROSJEKTMÅL OG OPPGAVER  

Hvert regionalt delprosjekt skal forberede innføringen av et nasjonalt screeningprogram for 
tarmkreft fra 2019 i sin region og følge opp at planen blir gjennomført. Det må blant annet 
lages en plan for: 
 

 Hvilke HF som skal gjennomføre screening 

 Tidsplan for utrulling og når de enkelte HF skal starte screening 

 Hvilke ressurser som må tilføres HF som skal screene. Herunder behov for 
ombygging/innredning av nye skopirom 

 Bemanning på screeningsentrene 

 Utdanning/sertifisering av personell 

 Behov for oppretting av nye stillinger 

 Invitasjons- og purrerutiner til screeningkoloskopi 

 Overgang fra iFOBT til koloskopi som primær screeningmetode basert på kapasitet i 
regionen 

 Forslag til budsjett for gradvis innføring av screeningprogrammet i løpet av maksimum 
fem år. 

 Bistå delprosjekt IKT for avklaringer rundt metoder for rapportering av data til sentralt 
register av koloskopikapasitet for nasjonal utrulling av iFOBT og innføring av primær 
koloskopi i tillegg til data for kvalitetssikring og monitorering av screeningprogrammet. 
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De regionale prosjektene vil ha ansvar for å sikre et likeverdig tilbud til alle innbyggerne i sin 
region. Prosjektet vil også måtte omfatte oppgaver og tilhørende avklaringer som oppstår 
underveis i gjennomføringen.   
 
 

5 GJENNOMFØRING OG ORGANISERING 
 

5.1 Omfang og avgrensing 

Da screeningprogrammet forventes å ville påvirke den samlede koloskopikapasitet i 
helseregionene, er det hensiktsmessig at hver region peker ut en leder for det regionale 
delprosjektet (frikjøpt opp til 50% stillingsstørrelse). Implementering av screeningprogrammet 
må gjøres i nært samarbeid med delprosjekt IKT, med nasjonal prosjektkoordinering og med 
Kreftregisteret som har ansvar for kvalitetssikring og administrasjon av screeningprogrammet. 
 

5.2 Styring og organisering  

Det etableres en prosjektgruppe i hver region som rapporterer til nasjonal 
prosjektkoordinering, som har møter i tilknytning til de interregionale fagdirektørmøtene. 
Prosjektgruppen har følgende sammensetting: 
 
Leder:   Fortrinnsvis gastroenterolog, frikjøpt i opp til 50% stilling 
Medlemmer:  1 kirurg 

1 patolog 
  1 representant tilknyttet koloskopienheten ved hvert HF  

 1 observatør fra nasjonal prosjektkoordinering 
 

Leder for prosjektgruppen er medlem av nasjonal prosjektkoordinering. Det kan også bli aktuelt 
med prosjektlederstøtte til en eller flere regionale delprosjekter. 
 

5.3 Tidsramme 

Prosjektet starter i 2019 og innføringsfasen vil vare i maksimalt fem år. Det antas at det vil være 
behov for regional koordinering i innføringsperioden for programmet. 
 

6 BUDSJETT 
De regionale helseforetakene har fått tilført midler for innføring av tarmscreeningprogrammet 
over statsbudsjettet. Midlene dekker utgifter til de regionale prosjektlederne og for arbeid ifm 
møtevirksomhet og reiser for prosjektgruppens medlemmer.  
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Møtedato: 16. oktober 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209    Kari Bøckmann/91196023  Bodø, 7.10.2019 

 

RBU-sak 72-2019 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-nestleder – muntlig 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Framtidens systemer i klinikkene -Tertialrapport 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. oktober 2019 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. oktober 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 7.10.2019 

 

RBU-sak 72-2019/4 Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. 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/KP 
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 
FRESK (Fremtidens systemer i klinikken) - tertialrapportering 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.: 
Økonomien i foretaksgruppen og økningen i personalkostnader - resultater fra 
iverksatte tiltak, oppfølging av styresak 15-2019 

HiR 

Rammeavtale med universitetene, oppfølging av styresak 73-2018 TO 
 

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 18OKT2019. 
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 27NOV2019 i 
Tromsø:  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF, foretaksmøtets oppdrag 

LV/KIF 

Valg av HF-styrer 2020-2022, oppnevning av styrets arbeidsutvalg LV/KP 
Fastlegerapporten FHH 
Ambulansehelikopterbase (permanent) i Midtre Hålogaland (Sør-
Troms/Nordre Nordland) - lokalisering, oppfølging av styresak 127-2018 

GT 

Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte 
operasjoner i Helse Nord, jf. styresak 20-25 og 45-2016/3, oppfølging av 
revisjonsutvalgets møte 07FEB2019 - sak 04/19 

GT 

Psykisk helsevern - rekruttering/stabilisering, innleie, kjøp fra private 
spesialister, estimater for fremtidig behov m. m., oppfølging av styresak 71-
2019 

GT 

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - status i 
gjennomføringen av tiltak, oppfølging av styresak 13-2019 og styresak 71-
2019 

GT 

Anskaffelse rehabilitering GT/RS 
HiR/FE 

Slagbehandling i Helse Nord (trombektomi), organisering GT/RS 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, rapport fra forprosjektet - 
oppfølging av styresak 19-2018 

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 

Potensiale for varig reduksjon i kostnadsnivå, rapport HiR 
Reviderte retningslinjer for risikostyring, oppfølging av styresak 161-2018 HiR 
Statsbudsjett 2021 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle 
regionale helseforetak 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 10-2019 HiR 
Anskaffelse AMK HiR/BN 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Lønnsoppgjør 2019 - resultat HiR 
Risikostyring 2020 i foretaksgruppen - overordnede mål HiR 
Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring KP 

 
a) Oversikten over aktuelle styresaker i NOV2019 er pr. dags dato ikke gjennomgått 

med adm. direktør. Oversikten er derfor særdeles tentativ. 
b) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 15NOV2019. 
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Møtedato: 20. oktober 2019    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    H. Rolandsen/bfn   Bodø, 26. september 2019 

 

Styresak xx-201x Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK) 

Tertialrapport 

. 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF blir i dette saksfremlegg orientert om status i programmet Felles 
Innføring av Kliniske Systemer (FRESK).  
 
Bakgrunn 
Styret ble i sak xx-2018/x (vedlegg 1) muntlig orientert om status for FRESK, og at 
forsinkelser fra de to største leverandørene har gjort at innføringsfasene av både DIPS 
Arena (Arena) og Elektronisk Medikasjon og Kurve (EKM) var forsinket. Fra adm. 
direktørs oppsummering hitsettes:  
 

 Adm. direktør vil gjenoppta tertialrapporteringen til styret nå når gjennomføringen 
starter.  

 
 Adm. direktør vil innen mars 2019 legge frem egen sak til styret om formell 

godkjenning for oppstart av fase 3 for kurve-løsningen basert på status for 
ytelsestest og vurdering av gevinstberegningene. 

 
Det vises til sak 74-2019 for formell godkjenning av gjennomføringsfasen for EKM. 
 
Gjennomføringsfasen for begge de store prosjektene er i gang med teknisk tilrettelegging, 
systemtesting, prosedyreutvikling og opplæringsarbeid (utarbeidelse av materiell og 
opplæring av instruktører).  Innføringsløpet har planlagt oppstart for Arena med 
sluttbrukeropplæring i Helgelandssykehuset i oktober 2019, og innføring av første fase 
av Arena i november. EKM starter opplæringen av sluttbrukere ved intensivavdelingen 
på UNN i november 2019, og vil ta i bruk systemet for anestesi, operasjon og intensiv 
(AIO) i løpet av januar 2020 med første oppstart ved Intensivavdelingen 7. januar. For 
begge prosjektene er det fortsatt knyttet usikkerhet til ferdigstillelse av en teknisk 
løsning med god nok responstid (ytelse), og dette arbeides det nå intensivt med sammen 
med systemleverandørene og Helse Nord IKT.  
 
Dette saksfremlegg er første tertialrapport siden styret ble orientert i desember 2018. 
 
 
Status 
Teksten nedenfor er i hovedsak sammenfallende med sak 8-19 til programstyret i FRESK 
20. sept. 2019 (vedlegg 2): 
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De største prosjektene i programmet har hatt høyt aktivitetsnivå gjennom hele 
sommeren og første del av høsten. De første planlagte implementeringene nærmer seg 
med stormskritt.  
 
Prosjektene har godt samarbeid med de lokale implementeringsprosjektene og samlet 
mener programledelsen at vi i Helse Nord nå har et godt internt grep om det som ligger 
foran oss.  
  
Den største ulempen i planleggingsarbeidet er for begge de største prosjektene at 
programvaren, som skal settes i drift, fremdeles ikke er hundre prosent ferdig og feilfri. 
Begge prosjektene har stort fokus på responstider (ytelse) i programvaren, og det brukes 
mye ressurser for å holde trykk på leverandørenes arbeid med dette. Samarbeidet 
mellom programmets prosjekter og Helse Nord IKT er godt, og vi framstår som en enhet i 
dialogen med leverandørene.  
  
Felles prosjektstyre for de største prosjektene hadde konstituerende møte i Tromsø 
13.09. Prosjektstyret består av nivå 2-ledere i helseforetakene, og blir et godt redskap i 
prosessene med å beslutte hvordan systemene skal samhandle, men vil også være viktig 
når vi fram på veien møter flere utfordringer med hensyn til rekkefølgen vi skal 
implementere de ulike delene av systemene.  
 
Overgangen til DIPS Arena og innføring av Elektronisk kurve med MetaVision vil være 
det som krever størst grad av koordinering i forhold til mottak, opplæring og bruk i de 
kliniske enhetene. 
 
 
Enkeltprosjektene 
Forberedelser for innføring av DIPS Arena fase 1 pågår for fullt både i regionalt prosjekt 
og lokale innføringsprosjekt. Helgelandssykehuset er først ute, med planlagt oppstart 
17.11.2019. Endelig beslutning i foretaket for «go/no-go» er 14. oktober. Utrulling ved de 
øvrige tre foretakene er planlagt før påske i 2020. 
 
Forberedelser for resterende funksjonalitet pågår parallelt med mål om innføring innen 
utgangen av 2021. En mer løpende innføringsstrategi med innføring av funksjonalitet 
etter hvert som den er ferdig fra leverandør, er under utredning. 
 
Første innføring av EKM er nå satt til 7. januar 2020 i samråd med lokalt 
innføringsprosjekt ved UNN.  Opprinnelig hadde prosjektet en plan om å starte ved 
Intensivavdelingen 19. november, men en forsinket Installasjonsdag fra Leverandøren 
gjør at Helse Nords formelle testperiode etter kontrakt da vil komme for tett opp til 
igangsettingen. Alle planlagte aktiviteter med hensyn til å kople opp medisinskteknisk 
utstyr og forberede avdelingen går etter opprinnelig plan. 
 
Digitalt mediearkiv er installert og i innføring ved 6 avdelinger i foretaksgruppen. 
Sluttrapport fra fasen med teknisk oppsett og pilotering samt forslag til organisering av 
bredding av DMA vil bli lagt fram for prosjektstyret før endelig behandling i 
programstyret i desember. 
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Elektronisk rekvirering av tjenester fra legekontor er utvidet fra laboratorietjenester til 
også å gjelde radiologitjenester. Fastlegene får oppgitt estimert ventetid ved hvert 
sykehus og for hver undersøkelsestype i løsningen, og kan enkelt endre hastegrad. 
Løsningen blir overvåket, og behov for tiltak blir vurdert. Både HN IKT og de radiologiske 
avdelinger har gevinster av løsningen. 
 
Det pågår dialog med leverandør om leveransen av Lab Arena, samt funksjonalitet på 
inn-/utsjekkterminaler og pasienttavler. 
 
 
Merkantile forhold 
Merkantil oppfølging av kontraktene opptar en stor del av arbeidet både på programnivå 
og for flere av prosjektlederne.  
 
Økonomi er under kontroll, og prognosen er i tråd med rammene i økonomisk 
langtidsplan (sak 72-2019). Eventuelle endringer som avdekkes i forbindelse med de 
første innføringsløpene vil kunne endre dette bildet. Styringsdokumentasjonen på 
prosjekt- og programnivå planlegges ferdigstilt sammen med endelig budsjett innen 
utgangen av 2019.  
 
 
Gevinstrealisering 
Arbeid med konkretisering av gevinstområder pågår. Det vises til vedlegg i sak 74-2019. 
 
 
Andre forhold 
Viktige forutsetninger for vellykket implementering av nye kliniske systemer er at det 
etableres en velfungerende regional struktur for forvaltning og videre utvikling. Det 
arbeides med flytting av funksjonell forvaltning fra UNN HF til Helse Nord IKT HF. 
 
Dialog om ambisjoner og tidshorisont for mobile løsninger samt målbilde for teknisk 
infrastruktur, pågår. 
 
  
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte har 2 representanter i programstyret og er derigjennom løpende 
orientert om utvikling. Tertialrapporten legges fremt til orientering i Samarbeidsmøte 
15. okt. 2019. 
 
Tertialrapport blir lagt frem til orientering i Regionalt brukerutvalg 16. okt. 2019. 
 
 
Adm. direktørs vurdering 
Tidligere forsinkelser på Arena og EKM, som har vært utenfor Helse Nords kontroll, har 
vært uheldige, men det er viktig at systemene er stabile og pålitelige når de settes i drift. 
Begge er komplekse utviklingsprosjekter med tilhørende risiko. Det er svært positivt at 
funksjonaliteten i systemene blir omtalt positivt av de klinikerne som tester og de som 
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har startet opplæring. En positiv helhetsopplevelse i klinisk bruk avhenger også av at 
responsen (ytelsen) i systemene ikke oppleves som treg. 
 
Adm. direktør er også fornøyd med at innføring av digitalt mediearkiv samt bredding av 
elektroniske rekvireringsløsninger, er i rute og fungerer godt. 
 
Adm. direktør har trygghet for at Helse Nord sine merkantile interesser knyttet til 
forsinkelsene blir godt ivaretatt, og vil holde styret orientert om videre plan for 
laboratoriesystemene. 
 
 
 
Bodø, den xx. oktober 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg: 

1. Styresak xx-2018/x 
2. Sak 8-19 til programstyret i FRESK 
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Møtedato: 16.oktober. 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Kari Bøckmann/91196023  Bodø, 9.10.2019 

 

RBU-sak 73-2019 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 

1. Protokoll AU RBU, 270919 
2. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset 220819 
3. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

220819 
4. Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 040919 
5. Referat Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 13-

150919 
6. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

041019 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. oktober 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.:     
2019/209 

Referent/dir.tlf.: 
Kari Bøckmann, 91196023 

Sted/Dato: 
Bodø, 30.09.2019 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 27. september 2019 
Møtested: Skype 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunn Oddlaug Strand 
Hutchinson 

nestleder, RBU FFO 

Kari Bøckmann rådgiver Helse Nord RHF 
 

Forfall 
 

 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder, RBU FFO 
Asbjørn Larsen medlem, RBU RIO 
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RBU-AU-sak 2019  Oppnevninger 
 
Vedtak: 
 

1. Til revisjon av kreftplanen utnevnes følgende brukerrepresentanter innen 
kreftområdene: 
 

 Bryst og endokrinkreft: Elisabeth Sundkvist 
 Urologisk kreft: Dag Utnes 
 Lungekreft: Helle Karin Hansen  
 Tykk- og endetarmskreft: Elisabeth Sundkvist 

 
2. Til interregional arbeidsgruppe om prioriteringsutfordringer innen helse og 

arbeid utnevnes Anne Grete F. Balto 
 

3. RBU har mottatt en rekke forespørsler om oppnevninger av 
brukerrepresentanter til fagråd og prosjekter. Sekretær videresender 
forespørslene samlet til medlemmer og varamedlemmer av RBU og ber om at 
forslag til representanter sendes sekretær i forkant av RBU-møtet 16. oktober 
2019. 

 
 

RBU-AU-sak 2019  Innspill til oppdragsdokumentet til 
interregionalt RBU AU-møte 9-10/10  
 
Vedtak: 

1. Arbeidsutvalget ber sekretær innhente innspill til oppdragsdokumentet fra 
regional samling for Ungdomsråd i Helse Nord 14. september 2019.   

 
 
 
Bodø, den 27. september 2019 
 
godkjent av Gunn Oddlaug Strand Hutchonson 30. september 2019 
____________________  
Gunn Oddlaug Strand Hutchinson 
RBU-nestleder 
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Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Petter Román Øien 

 

Side  1 

Referat fra møte i Brukerutvalget 22. august 2019 
Sted: Styrerommet, Rønvik  

Tid: 11.00-15.30 

 
Deltagere: Tilstede  Forfall 

Barbara Priesemann – leder SAFO  X  

Paul Daljord – nestleder  FFO – Diabetesforbundet  X  

Ole André Korneliussen Mental Helse X  

Sarah Isabel Dahl FFO  X  

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen  X 

Per Dalhaug Vara for Ivar Martin 

Nordgård 

X  

Mai Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X  

Kitt-Anne Jorid Hansen RIO X  

Inga Karlsen Samisk representant  X 

Marit Madsen (vara for Karlsen) Samisk representant  Feil ved 

innkalling 

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet  X  

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør  Fra 11.30  

Petter Román Øien Saksbehandler/sekretær X  

Hedda Beate Soløy-Nilsen Klinikksjef Sakene 62, 

63,64,65,66/ 

2019 

 

Lena Breivik Seksjonsleder Sak 61/2019  

  Sak 61/2019  

Fra Sykehusapotek Nord:    

Margareth J. Kristiansen Avdelingsleder Sak 60/2019  

 
 

Saksliste: 
 

58/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  

59/2019 Godkjenning av referat fra møtet 20. juni 2019 

60/2019 Nytt innovasjonsprosjekt: Persontilpasset medisin  

61/2019 Tilbudet ved Regional enhet for spiseforstyrrelser  

62/2019 Status for innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken 

63/2019 Klinisk samhandlingsgruppe i PHR-klinikken 

64/2019 Erfaringskonsulenter i PHR-klinikken 

65/2019 Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2019 

66/2019 

67/2019 

Orientering om Tvangsbegrensningsloven 

Andre oppfølgingssaker: status og videre arbeid 

68/2019 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

69/2019 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker 

70/2019 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter  
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71/2019 Referatsaker 
 

 

 

 

Saksnr.  Saksfremstilling Ansv. 

58/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

59/2019 Godkjenning av referat fra møte 20. juni 2019 (se vedlegg 1) 

 

Vedtak:  

1. Referat fra møte 20/6-19 godkjennes. 

 

 

60/2019 Nytt innovasjonsprosjekt: Persontilpasset medisin 

 

Orientering v/ klinisk farmasøyt Margareth Kristiansen 

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

61/2019 Tilbudet ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser 

 

Orientering v/ seksjonsleder Lena Breivik, brukerrepresentant Ragni 

Stokland, enhetsleder Ann-Kristin Nygård og seksjonsleder Gro Ytterstad 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

62/2019 Status for innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken 

 

Orientering v/ klinikksjef Hedda Beate Soløy-Nilsen 

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

2. Brukerutvalget anbefaler at brukerrepresentasjon inkluderes i 

pakkeforløpene innen psykisk helse og rus.  

 

 

63/2019 Klinisk samhandlingsgruppe i PHR-klinikken (ses i sammenheng med 

FACT- Bodø sak 67/2019)  

 

Orientering v/ klinikksjef Hedda Beate Soløy-Nilsen 

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

64/2019 Erfaringskonsulenter i PHR-klinikken 
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Orientering v/ klinikksjef Hedda Beate Soløy-Nilsen 

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

65/2019 Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2019 

 

Orientering v/ klinikksjef Hedda Beate Soløy-Nilsen 

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

2. Kitt-Anne Jorid Hansen (RIO) representerer Brukerutvalget mens 

Ungdomsrådet avklarer deltakelse nærmere. 

 

 

66/2019 Orientering om Tvangsbegrensningsloven 

 

Orientering v/ klinikksjef Hedda Beate Soløy-Nilsen 

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

67/2019 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 

 

3. 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. 

4. Brukerutvalget ber 

Nordlandssykehuset, Bodø 

kommune og Nordland 

fylkeskommune sette seg ned på 

nytt og se på andre muligheter for 

løsning 

 

 

Kurativ 

behandling av 

prostatakreft 

Ikke 

tilfredsstillende 

løst, 

arbeidsgruppe 

etableres 

Sak 09/2019 (se vedlegg 4) 

 

1. Brukerutvalget ber direktøren 

spørre Helse Nord om når det blir 

avklart om Nordlandssykehuset 

HF skal kunne tilby kurativ 

strålebehandling for prostatakreft.   

 

 

Bruker-

medvirkning i 

LAR 

Følges opp i 

senere møte 

 

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. 
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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.     

 

 

Oppdrags-

dokument 

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 

 

 

Trombektomi Ikke 

tilfredsstillende 

løst, brev sendt 

til Helse Nord 

RHF.  

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 

akuttmedisinsk kjede for raskest 

mulig transport og 

diagnostisering av pasienter med 

akutt hjerneslag. 

 

 

Strategisk 

utviklingsplan 

Vedvarende Følge opp tiltak knyttet til 

brukermedvirkning  
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Ultralydapparat 

på 

barneavdelingen 

Tilfredsstillende 

løst, apparat er 

på plass 

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. 

 

 

 

68/2019 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

 Saker til kommende styremøte 

 Driftsrapport for juni/ juli 2019 

 

Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

69/2019 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker 

 

 Henvendelse fra Barneklinikken vedrørende brukerrepresentasjon i 

forbindelse med utredning av organisering. Medlem i 

Brukerutvalget og leder av Ungdomsrådet Marie Dahlskjær stiller 

som representant.  

 LMS arrangerer kurs for pasientverter til pasienttorget 6.september. 

Brukerutvalget sprer informasjon videre til brukerorganisasjoner. 

Ole Andre Korneliussen deltar. 

 Regional brukerkonferanse arrangeres i Bodø 16. og 17. oktober. 

Leder minner om påmeldingsfrist. Paul Dahlhaug og Ole André 

Korneliussen representerer Brukerutvalget.  

 

 

 

70/2019 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter 

 

 Situasjonen rundt øyelege i Lofoten – status 

 Rehabilitering i Nord-Norge – rapport om status i primær- og 

spesialisthelsetjeneste 

 

Forslag til vedtak:  

1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning.        

                                         

 

71/2019 Eventuelt  

 

 

 

 

 
 

Saker til senere møter: 

Pasienttransport – oppfølging av nasjonale brukerundersøkelser 2018  
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Protokoll 
 

Møte: Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid: Torsdag 22. august 2019 
Møtested: Skype. Studio i Mosjøen og Mo i Rana.  
 
Innkalt:  
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU x  

Per Hansen Nestleder FFO – Mental Helse  x 

Tove Linder Aspen  Medlem Ivareta x  

Ellen Sara Sparrok Larsen  Medlem Samisk befolkning Kom ikke 
med på 
Skype  

x 

Einar Moen Medlem Eldrerådet  x 

Rigmor Røberg Medlem Kreftforeningen x  

Åse Irene Wrålsen Medlem FFO -HLF  x 

Alf Tjønna Vara Samisk befolkning x  

Mariette Korsrud Vara SAFO - NHF X Deltok på 
telefon 

 

Andreas Lund Vara FFO – Mental Helse Innkalt, 
kom ikke 

x 

Bjørn Helge Hansen Vara Eldrerådet  x 

Vigdis Svaleng Vara FFO   x 

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir   x 

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  x  

Tove Lill Falstad Sekretariat  x  

Kåre Løvstakken Prosjektdirektør  X  

Merethe Myrvang Rådgiver SFK  X  

Sidsel Forbergskog Rådgiver SFFU  X  

Eva Sørdal Rådgiver HR  X  

Ole Johnny Pettersen Områdesjef med.  x  

Elise Stormli Nakling Farmasøyt  Deltok 
under 
eventuelt 

 

 
 
Sak 36/2019  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 36/2019  Godkjenning av innkalling og saksliste 
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Sak 37/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 13. juni 2019 
Sak 38/2019 Referatsaker fra BU-leder   
Sak 39/2019 Orienteringssaker  
Sak 40/2019 Helgelandssykehuset 2025 – Psykisk helsevern og TSB  
Sak 41/2019  Helgelandssykehuset 2025 – Plan for arbeidet og presentasjon av 

prosjektdirektør 
Sak 19/2019 Desentralisert dialyse for pasienter med lang reisevei 
Sak 20/2019 Pasientforløp for pasienter med sykelig overvekt i Helgelandssykehuset HF 
Sak 42/2019  Regional Brukerkonferanse 16. - 17. oktober 2019 – to representanter får 

dekket utgiftene ved deltakelse 
Sak 43/2019 Valg av brukerrepresentant til møte med Napha 26. september 2019 – Modell 

for Pakkeforløp pysk helse og rus – kommunens rolle/samhandling 
Sak 44/2019 ForBedring 2019 – orientering om resultat av undersøkelse 
Sak 45/2019 Valg av to brukerrepresentanter til arbeidsmøte - samfunnsanalyse og 

Helgelandssykehuset 2025 4. september 2019 
Sak 46/2019 Valg av brukerrepresentant til prosjekt DMS Brønnøysund 
Sak 47/2019 Eventuelt  
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med de endringer som kom frem under 

behandling av saken. 
 
 
Sak 37/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 13. juni 2019 
 
Vedtak:    

1. Protokoll fra møtet i BU den 13. juni 2019 godkjennes 
2. Svar på eventuelt-sak etterlyses og ønskes tilføyd på dagens saksliste under eventuelt 

 
   
Sak 38/2019 Referatsaker fra BU-leder   
Det ble referert fra følgende saker 

1. Referat BU UNN 12. juni 2019 
2. Referat RBU 12. juni 2019 
3. Referat BU Nordlandssykehuset 19. juni 2019 
4. Referat Ungdomsråd Nordlandssykehuset 6. juni 2019 
5. Årsmelding Brukerutvalget Nordlandssykehuset 2018 
6. Årsmelding Ungdomsråd Nordlandssykehuset 2018 

 
Vedtak: Fremlagte saker tas til orientering 
 
 
Sak 39/2019 Orienteringssaker  

1. Informasjon fra BU-leder – muntlig 
2. Endring i møteplan høsten 2019: Tidligere planlagte møter i september og oktober 

utgår grunnet kollisjon med annen aktivitet og erstattes med BU-møte 4. oktober 
 
Vedtak: Informasjonen tas til etterretning: Høstens møteplan for BU blir følgende: 

1. 22. august 
2. 4. oktober 
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3. 21. november 
4. 11. desember 

 
 
Sak 40/2019 Helgelandssykehuset 2025 – Psykisk helsevern og TSB  
I forbindelse med endelig beslutningsgrunnlag for Helgelandssykehuset 2025 har styret bedt 
om ekstra vurdering av en del punkter, deriblant psykisk helsevern og TSB. Sidsel 
Forbergskog presenterte arbeidsgruppas arbeid.  Presentasjonen vedlegges protokoll. 
 
Vedtak:  

1. Brukerutvalget takker for grundig gjennomgang og påpeker at de er fornøyd med at 
Helgelandssykehuset har bygd opp et godt og velfungerende tilbud innen psykisk 
helse og rus på Helgeland, og at det jobbes godt med utfordringer som ikke har 
optimale løsninger enda.  

2. Brukerutvalget ser med bekymring på at ressursgruppa har foreslått sammenslåing av 
sengeposter innen psykisk helse i tilknytning til det store akuttsykehuset som 
kommer med Helgelandssykehuset 2025. Fungerende sengeposter bør opprettholdes 
for trygghet og nærhet til pasienter og pårørende. 

3. Brukerutvalget vil utarbeide en skriftlig tilbakemelding til arbeidsgruppen med 
sentrale spørsmål innen psykisk helsevern og rus som opptar brukerutvalget  

 
 
Sak 41/2019  Helgelandssykehuset 2025 – Plan for arbeidet og presentasjon av 

prosjektdirektør 
Brukerutvalget fikk en presentasjon av prosjektdirektør for Helgelandssykehuset 2025, Kåre 
Løvstakken. Han og rådgiver Merethe Myrvang utgjør Helgelandssykehusets interne 
prosjektstøtte. 
Rådgiver Merethe Myrvang gjennomgikk plan for prosjektarbeidet inkludert sentrale datoer 
for arbeidet i løpet av høsten 2019. Brukerutvalget fikk ei orientering om hvordan 
ledergruppe, foretakstillitsvalgte, kommuner, brukerutvalget og ansatte tas med i arbeidet 
fram mot deadline når Helgelandssykehusets styre skal behandle saken i slutten av 
november, og videre Helse Nords styre i desember 2019. 
 
Styreseminar med oppsummering av arbeidet som er gjort med styrets 9 punkter skal 
streames den 22. oktober. Prosjektledelse anbefaler brukerutvalget å følge seminaret på 
nett.  
 
Vedtak: Brukerutvalget takker for ei grundig orientering og tar informasjonen til 

etterretning. Brukerutvalget vil følge med på og gi innspill til arbeidsgruppene 
som jobber med styrets 9 punkter i henhold til plan.  

 
 
Sak 19/2019 Desentralisert dialyse for pasienter med lang reisevei 
Helgelandssykehuset ønsker i økt grad å lykkes med å desentralisere dialyse for å redusere 
pasienters belastning med lang reisevei. Områdesjef medisinsk avdeling i Rana orienterte om 
hvordan det planlegges opplæring i dialysebehandling for kommuneansatte samt innkjøp av 
utstyr til egnede lokaler. I første omgang skal dette prøves ut i Lurøy og Hemnes kommune. 
Målet er å ha minimum en pasient i desentralisert behandling innen årsskiftet. Presentasjon 
av saken vedlegges protokollen. 

Regionalt Brukerutvalg 16.10.19 - Innkalling og saksdokumenter. Side 60



 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Brukerutvalget gir sin tilslutning til 

behandling som kan ivaretas av kommunene så lenge pasientsikkerheten er ivaretatt 
på best mulig måte. Tiltak for å redusere pasienters belastning ved lang reisevei 
ønskes velkommen. 

 
 
Sak 20/2019 Pasientforløp for pasienter med sykelig overvekt i Helgelandssykehuset HF 
Områdesjef orienterte om utfordringer lokalsykehuset har hatt for å imøtekomme krav til 
oppfølging av pasienter med sykelig overvekt. Nå bygges tilbudet opp og pasientforløpet 
innebærer følgende kontaktpunkter: 1. legekonsultasjon, 2. Sju-timers Lærings- og 
mestringskurs, 3. Fire to-timers gruppebaserte mestringssamtaler, 4. legekonsultasjon. 
Deretter henvises pasienten til Regionalt senter for sykelig overvekt i Nordlandssykehuset 
for videre utredning og behandling. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering. De er glad pasientgruppen nå kan få det 

tilbudet de har krav på, og påpeker at likt tilbud bør gis ved alle sykehusenhetene. 
 
 
Sak 42/2019  Regional Brukerkonferanse 16. - 17. oktober 2019 – to representanter får 

dekket utgiftene ved deltakelse 
 
Vedtak: Brukerutvalget vedtar at leder Anne Lise Brygfjeld, og medlem Rigmor Røberg, 

skal delta på den Regionale brukerkonferansen i regi av Helse Nord 2019.  
 
 
Sak 43/2019 Valg av brukerrepresentant til møte med Napha 26. september 2019 – 

Modell for Pakkeforløp psykisk helse og rus – kommunens 
rolle/samhandling 

 
Vedtak: Brukerutvalget vedtar at medlem Tove Linder Aspen skal delta på møtet med 

Napha i Sandnessjøen 26. september. 
 
Sak 44/2019 ForBedring 2019 – orientering om resultat av undersøkelse 
En gjennomgang av resultater fra siste ForBedrings-undersøkelse. ForBedring er en 
undersøkelse som kartlegger arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS. Presentasjonen 
vedlegges protokollen. 
 
Vedtak:  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 45/2019 Valg av to brukerrepresentanter til arbeidsmøte - samfunnsanalyse og 

Helgelandssykehuset 2025 4. september 2019 
 
Vedtak: Brukerutvalget vedtar at leder og nestleder skal representere Brukerutvalget 

på dette møtet, Anne Lise Brygfjeld og Per Hansen. Vararepresentant til møte 
blir medlem Rigmor Rødberg. 
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Sak 46/2019 Valg av brukerrepresentant til prosjekt DMS Brønnøysund 
 
Vedtak: Brukerutvalget vedtar at vara Mariette Korsrud som er bosatt i Brønnøysund 

skal representere brukerutvalget i prosjekt DMS Brønnøysund. For å sikre 
brukermedvirkning i prosjektet beslutter Brukerutvalget å oppnevne en vara 
til prosjektet, medlem Einar Moen. 

 
 
Sak 47/2019 Eventuelt  
 
Valg av brukerrepresentant til arbeidsgruppe for Samhandlingskonferansen Helgeland 

2020 
Vedtak: Brukerutvalget velger to brukerrepresentanter til arbeidsgruppen: Alf Tjønna 

og Per Hansen. De kan overlappe hverandre i representasjonen. 
 
 
Overført eventuelt-sak fra 13. juni 2019 
Har Helgelandssykehuset utfordringer med å skaffe og å lagre medisiner over tid?  
 
Svar:  Spørsmålet ble besvart av farmasøyt Elise Stormli Nakling. Hun orienterte om at det 

til tider er mangel på medikamenter i Norge. Dette har ikke vært et problem for 
Helgelandssykehuset da det finnes sikre metoder for å skaffe til veie tilsvarende 
produkter gjennom informasjon fra Mangelsenteret. Mangelsenteret er et nasjonalt 
senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten, og 
de finner gode løsninger som sendes ut til farmasøyter og apotek. 
Helgelandssykehuset har tre lager på Helgeland, og de har tre Apotek å bestille fra. 
Helgelandssykehuset har ikke hatt store problemer med dette. 

 
Vedtak: Brukerutvalget takker farmasøyt for god orientering på kort varsel. Informasjonen 

tas til orientering. 
 
 
Oppfølging av hjertepasienter – det etterlyses et likeverdig tilbud i Mosjøen som i 
Sandnessjøen. 
Svar fra medisinsk områdesjef i Mosjøen er at grunnet små enheter må noen tilbud 
funksjonsfordeles internt i Helgelandssykehuset. Mosjøen har anledning til å henvise 
pasienter til hjerterehabilitering og hjertekurs i Sandnessjøen, og det blir gjort i dag. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, men ber om at det ses på 

muligheter for å starte opp hjertekurs og treningstilbud også i Mosjøen. 
Brukerutvalget ber om at store pasientgrupper, som for eksempel hjertepasienter, 
bør ha likt tilbud på Helgeland. Ny orientering om saken vil bli etterspurt. 

 
 
Likemenn får ikke komme inn på sykehuset i Mosjøen. Hvorfor? 
Sykehuset kjenner ikke til dette tilfellet. Ber brukerutvalget komme med en utdypning av 
saken. 
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Vedtak: Tilbakemeldingen tas til etterretning. Brukerutvalget skal bakgrunns sjekke innspillet 
ytterligere. 

 
 
Hva kan BU i Helgelandssykehuset gjøre for å påvirke flyruter fra Helgeland til 
Tromsø/UNN? Alle flyreiser tar uforholdsmessig lang tid slik forholdene er lagt til rette nå. 

 
Vedtak: Brukerutvalget ber AU se nærmere på denne saken og komme med forslag på hva 

som kan gjøres for å løfte saken opp til beslutningstakerne. Arve Smedseng tas med i 
arbeidet. 

 
 
________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 04.10.2019 
 
Kopi til:  

 Styret i Helgelandssykehuset 

 Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

 Ledergruppen i Helgelandssykehuset 

 Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og 
Helse Nord. 
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
4. september 2019 

Vivi Brenden Bech 
04.09.2019 
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Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Bernt Johan Berg Nestleder Til stede  

Bjørnar Leonardsen Medlem Til stede  

Solbjørg Henningsen Medlem  Til stede  

Ken Roger Gjøvik Vara for Per Roar 
Kjørsvik 

Til stede  

Tove Hardersen Medlem Til stede  

Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem Til stede  

Astrid Daniloff Vara for Tor-
Magne Olsen 

Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Vivi Brenden Bech Rådgiver, FFS 

 

Andre: 

Anneli Tyvold Sykehusbygg HF, deltok på omvisning av klinikk Alta og sak 30/2019 

Liz de del Castillo Tandberg Prosjektleder Utredning sammenslåing UNN-FIN, sak 31/2019 

Kristine Brevik Kvalitets- og utviklingssjef, sak 33/2019 

Tone Mauseth Enhetsleder, Klinikk Alta, deltok på omvisningen av klinikk Alta 

Ragnhild Nilsen DPS leder, psykisk helsevern og rus, deltok på omvisningen av Klinikk 
Alta 

Gunn Olsen Enhetsleder, Klinikk Alta, deltok på omvisningen av klinikk Alta 

Renate Jakobsson Avdelingsleder, Klinikk Alta, deltok på omvisningen av klinikk Alta 

  

 
 

  

Regionalt Brukerutvalg 16.10.19 - Innkalling og saksdokumenter. Side 65



 Side 3 
 

 

 

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 27/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan onsdag 4. september 2019 på Scandic Alta kl. 10.00-15.30.  NB! Oppmøte kl 
10.00 i foajeen på Klinikk Alta. 
 

Saksnr. Sakens navn 
27/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
28/2019 Godkjenning av referat fra BU møte 5. juni 2019 
29/2019 Referat fra AU BU møte 26. august 2019 
30/2019 Behandling av forprosjektrapport nye Hammerfest sykehus 
31/2019 Innspill fra Brukerutvalget om hva en sammenslåing av UNN-

Finnmarkssykehuset kan bety for brukere og pasienter.  
32/2019 Møteplan 2020 
33/2019 Orientering fra prosjektarbeidet om ny klinikkstruktur i 

Finnmarkssykehuset HF 
34/2019 Henvendelse til Brukerutvalget fra Norges Blindeforbund, 17. juni 

2019 
35/2019 Orienteringssaker 

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

36/2019 Referatsaker 
1. Uttalelse fra brukerrådet for DPS Vest-Finnmark vedrørende 

omorganisering av klinikk psykisk helsevern og rus 
2. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 12.06.19 
3. Referat fra brukerutvalgsmøte UNN 12.06.19 
4. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 

13.06.19 
5. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF 

20.06.19 
6. Årsmelding 2018 Nordlandssykehuset HF 
7. Årsmelding 2018 Helgelandssykehuset HF 

37/2019 Eventuelt 
 
 

Vedtak: Innkalling og saksliste vedtatt.   
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Sak 28/2019 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
5. juni 2019 

 
Vedtak: Referatet fra møte i Brukerutvalget 5. juni 2019 godkjennes.  

 

Sak 29/2019 Referat AU-møte 26. august 2019 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 26. august 2019 til 
orientering. 

 

Sak 30/2019 Behandling av forprosjektrapport nye Hammerfest 
sykehus 

 Sykehusplanlegger Anneli Tyvold fra Sykehusbygg HF presenterte 
forprosjektrapporten for nye Hammerfest sykehus.  

 
 Spørsmål: Viser til sist møte der brukerutvalget påpekte sin bekymring 

for antall senger i barneavdelingen. Barneavdelingen i Hammerfest er 
den eneste i fylket.    

 
 Svar: Sykehuset er planlagt med stor fleksibilitet. Pasienthotellet ligger i 

nær tilknytning til avdelingen. I tillegg er det mulighet for å få tilgang til 
to senger hos kommunen.  

 
 Spørsmål: Er det mulighet for å bevege seg tørrskodd mellom 

parkeringshus og sykehuset? 
 Svar: Dette må tas med i detaljprosjekteringen. Pt ligger det ikke 

detaljtegninger fra Hammerfest parkering. Handikap parkering er 
plassert ved hovedinngang. Planlagt buss lomme på hver side av riksvei 
samt bussparkering mellom parkeringshus og sykehuset. 

 
 
 Spørsmål: Er det nok parkeringsplasser til pasienter når antall ansatte 

øker med at UiT og kommunen også kommer inn i huset?  
Svar: Dette er hensyntatt og vurdert. Det er planlagt for ca 330 
parkeringsplasser. Dette er en økning ut fra dagens antall plasser.   
 
Spørsmål: Kantine er viktig for pasienter. Åpningstider i dagens kantine 
er for kort og en ønsker lengre åpningstid.   
Svar: Dette er ett organisasjonsutviklingsarbeid og må tilpasses 
virksomheten. 
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Spørsmål:    
Hvordan har man tatt læring av Kirkenes sykehus og Klinikk Alta? 
Sykehusbygg skal evaluere Kirkenes sykehus men det vil ikke skje før 
etter ett års drift. Brukerkoordinator i Kirkenes, har deltatt i 
brukermøtene og bidratt med erfaringsutveksling fra Kirkenes. Erfaring 
fra andre sykehusbygg brukes i planlegging av nye sykehus. 
Standardromskatalogen og klassifikasjonssystemet i Sykehusbygg er 
lagt til grunn. Disse er basert på tidligere erfaringer. 
 

     
Vedtak:  
1. Brukerutvalget tar utkastet til forprosjektrapporten til etterretning. 
2. Brukerutvalget er fornøyd med fokus på universell utforming i nye 
Hammerfest sykehus. Det forventes at lovverket for universell 
utforming blir fulgt.  
3. Brukerutvalget er fornøyd med involveringen i utformingen av nye 
Hammerfest sykehus gjennom deltakelse i overordnet tverrgående 
gruppe. 
 

 
 

Sak 31/2019 Innspill fra Brukerutvalget om hva en sammenslåing av 
UNN-Finnmarkssykehuset kan bety for brukere og 
pasienter 
Liz de del Castillo Tandberg, Prosjektleder for Utredning sammenslåing 
UNN-FIN innledet i saken, og de utsende spørsmål ble gjennomgått i 
plenum.  Alle i Brukerutvalget fikk komme med innspill.  

 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og ber om at 

prosjektleder tar innspill som fremkom med i arbeidet.  
2. Brukerutvalget er skeptisk til sammenslåingen, men avventer endelig 

rapport og kommer da med en uttalelse.  
 

 

 
Sak 32/2019     Møteplan 2020 
    

Vedtak: Møteplan 2020 ble vedtatt med følgende datoer 
Brukerutvalgsmøter: 23.03., 10.06., 23.09. og 15.12. 
Arbeidsutvalgsmøter: 09.03., 28.05., 09.09. og 01.12. 
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Sak 33/2019 Orientering fra prosjektarbeidet om ny klinikkstruktur i 
Finnmarkssykehuset HF 

Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet i saken.  
 
Spørsmål: Hvorfor er ikke erfaringene fra Helgeland tatt med i 
arbeidet? 
 
Svar: En er kjent med notatet fra Helgelandssykehuset. Det vil bli tatt 
med i risikoanalysen. Bekymringene tas på alvor. 
 
Spørsmål: DPS Vest sitt brukerråd er skeptisk til sammenslåingen. Det 
høres greit ut i teori, men hvordan er det i praksis? Allerede små 
fagmiljøer i psykiatri/rus vil bli mer fragmentert.  
 
Svar: Samorganisering av psykiatri/rus og somatikk vil gi en mer 
helhetlig pasientbehandling. Risikoanalyse vil gjennomføres og tiltak vil 
iverksettes for å unngå uheldige konsekvenser av ny organisering.  
 
Spørsmål: Det er ulik farge og ulik hierarkisk oppbygging på 
organisasjonskartene i presentasjonen. 
 
Svar: Alle kart vil bli sende like ut slik at de blir sammenlignbar.  
 
Spørsmål: Skal samisk tolketjeneste ligge i Sámi Klinihkka. 
 
Svar: Tolketjenesten vil bli organisert i Sámi Klinihkka. 
 
Vedtak: Brukerutvalget til Finnmarkssykehuset HF anmoder om en 
større konsekvensutredning hvor personalet og brukere får en større 
medvirkning i prosess og vedtak.  

 

Sak 34/2019 Henvendelse til Brukerutvalget fra Norges 
Blindeforbund, 17. juni 2019 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget forventer at Finnmarkssykehuset HF følger opp saken 
og utbedrer punktene som fremkommer fra blindeforbundet.   
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Sak 24/2019 Orienteringssaker 

Muntlig informasjon fra BU leder:  
 Ingen saker 

 
Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

 Ingen 
 
Muntlig informasjon fra rådgiver Vivi Brenden Bech 

 Til regional brukerkonferanse i Bodø, 16.-17. oktober 2019 er 
Kjell Magne Johansen og Bjørnar Leonardsen påmeldt fra 
Brukerutvalget. Fra Ungdomsrådet deltar leder Ann-Kristin 
Schleis. Beate Juliussen deltar fra administrasjonen 

 

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

Sak 36/2019 Referatsaker 

1. Uttalelse fra brukerrådet for DPS Vest-Finnmark vedrørende 
omorganisering av klinikk psykisk helsevern og rus 
2. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 12.06.19 
3. Referat fra brukerutvalgsmøte UNN 12.06.19 
4. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 13.06.19 
5. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF 20.06.19 
6. Årsmelding 2018 Nordlandssykehuset HF 
7. Årsmelding 2018 Helgelandssykehuset HF 
 
Vedtak: Referatsakene tas til orientering 

 

Sak 37/2019 Eventuelt 

Det er ønskelig med en elektronisk gruppe der medlemmene i 
brukerutvalget kan kommuniser med hverandre mellom møtene.  
 
Vedtak: Settes som sak i på neste møte i brukerutvalget.   
 
 

 
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 
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- 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 
13.-15. september 2019 

Beate Juliussen 
15.09.2019 
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Ann-Kristin Schleis Leder Til stede  

Miriam Thi Flatlandsmo Berglen Nestleder Til stede  

Benjamin Berglen Medlem Til stede   

Erik Karlstrøm Medlem Til stede  

Evelina Sæter Tro Johnsen Medlem Til stede  

Hedda Kristoffersen Medlem Til stede  

Lone Nilsen  Medlem Til stede  

Sol Andrea Hasselberg Medlem Til stede   

 
Fra administrasjonen møtte: 

Kristin Pedersen Koordinator, referent 

Beate Juliussen Administrasjonssjef, referent 

 

 
 

Sak 16/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det innkalles til helgesamling for Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset 
HF fredag 13. september kl 17.15 til søndag 15. september kl 14.30 på 
Radisson Royal Blu Garden Hotel i Trondheim. 
 

Saksnummer Sakens navn 
16/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
17/2019 Godkjenning av referat fra 5. juni 2019 

 
18/2019 Utredning sammenslåing av UNN HF og Finnmarkssykehuset HF 

 
19/2019 Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester 

i Helse Nord 
 

20/2019 Referatsaker 
 

21/2019 Neste møte i Ungdomsrådet  
 

22/2019 Eventuelt 

 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes   
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Sak 17/2019 Godkjenning av referat fra 5. juni 2019 

  
Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 5. juni 2019 godkjennes.  

 

Sak 18/2019 Utredning sammenslåing av UNN HF og 
Finnmarkssykehuset HF 

 Kristian Fanghol, direktør i Helse Nord RHF gav en presentasjon av det 
pågående arbeidet med å utrede en sammenslåing av UNN HF og 
Finnmarkssykehuset HF. Etter presentasjonen blir det en dialog hvor 
Ungdomsrådet kom med innspill til hva en slik sammenslåing kan bety 
for brukerne og pasientene. 

 
Vedtak:  
Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering og ber om at innspill 
som fremkom i møtet tas med i det videre arbeidet om utredninga.  
 

 

Sak 19/2019 Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til 
voksenorienterte tjenester i Helse Nord  

 Arbeidet med prinsipper for gode overganger ble gjort som en 
workshop sammen med Ungdomsrådene fra UNN HF og 
Nordlandssykehuset HF.   
 

 

Vedtak:  
1. Prinsippene for gode overganger fra barneorienterte til 

voksenorienterte tjenester i Helse Nord godkjennes fra 
Finnmarkssykehuset HFs ungdomsråd med de endringer som kom i 
møtet. 

2. Leder av Finnmarkssykehuset HFs ungdomsråd deltar på felles 
presentasjon av prinsipper for gode overganger på regional 
brukerkonferanse i Bodø 16.-17. oktober 2019. 

 
 
 

Sak 20/2019 Referatsaker 
1. Årsmelding 2018 Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 
2. Referat Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 6. juni 2019 
 
Vedtak: Referatsakene tas til orientering 
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Sak 21/2019     Neste møte i Ungdomsrådet 
Leder av ungdomsrådet inviteres til deltakelse i Brukerutvalgets møte 
og dialogmøte med styret i Finnmarkssykehuset HF 16. desember 2019.

    
Vedtak:  
Neste møte blir på telematikk i midten av november. Koordinator 
sender ut forslag til dato.   

 

Sak 22/2019 Eventuelt 

Erik Karlstrøm informerte om at han har deltatt på møte i 
referansegruppen for Ung Face it. Det er behov for flere ungdommer i 
dette studiet, og han oppfordret til å ta kontakt dersom en vet om noen 
som kunne blitt med i dette studiet.  

 
 
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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Protokoll 
 

Møte: Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid: Fredag 4. oktober 2019, kl. 10.30 – 14.30 
Møtested: Skype, møterom Helgelandssykehuset i Mosjøen og Mo i Rana 
 
 
Innkalt:  
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU x  

Per Hansen Nestleder FFO – Mental Helse x  

Tove Linder Aspen  Medlem Ivareta x  

Ellen Sara Sparrok Larsen  Medlem Samisk befolkning   

Einar Moen Medlem Eldrerådet x  

Rigmor Røberg Medlem Kreftforeningen x  

Åse Irene Wrålsen Medlem FFO -HLF  x 

Andreas Lund Vara FFO – Mental Helse x  

Vigdis Svaleng Vara FFO   x 

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir  x  

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  x  

Tove Lill Falstad Sekretariat  x  

Kåre Løvstakken Prosjektdirektør  x  

Arve Smedseng Enhetsleder  x  

Dag Utnes  Forskningsutvalg x  

Odd Magne Rønning    x 

     

     

 
Saksliste: 
 
Sak 48/2019  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 48/2019  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 49/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 22. august 2019 
Sak 50/2019 Referatsaker 

 Referat RBU-møte 11. september 2019 
Sak 51/2019 Orienteringssaker 

 Informasjon fra BU-leder – muntlig 
o Møte samfunnsanalyse Helgelandssykehuset 2025 
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o Styremøte 
o Styringsgruppe 2025 
o OSO-møte  

 Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 
o Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg.  

 Informasjon fra HF-ledelsen - muntlig 
o Orientering om nyansettelser i direktør- og lederstillinger 
o Annet aktuelt, Virksomhetsrapporten 

Sak 52/2019 Helgelandssykehuset 2025 – Prehospitale tjenester 
Sak 53/2019 Helgelandssykehuset 2025 – E-helse og velferdsteknologi 
Sak 54/2019 Vanskelige flytider for pasienter fra Helgeland til UNN/Tromsø. Hvordan kan 
BU i Helgelandssykehuset påvirke for å få endringer i rutetilbudet? 
Sak 55/2019 Leserinnlegg fra Brukerutvalget 
Sak 56/2019  Eventuelt  
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 
Sak 49/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 22. august 2019 
Vedtak:   Protokoll fra BU-møte 22. august godkjent 
    
 
Sak 50/2019 Referatsaker 

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

etterretning.  
 
 
Sak 51/2019 Orienteringssaker 

 Informasjon fra BU-leder – muntlig 
o Møte samfunnsanalyse Helgelandssykehuset 2025 
o Styremøte 
o Styringsgruppe 2025 
o OSO-møte  

 Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 
o Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg.  

 Informasjon fra HF-ledelsen - muntlig 
o Orientering om nyansettelser i direktør- og lederstillinger 
o Annet aktuelt, Virksomhetsrapporten 

BU-leder orienterte om arbeidsmøte 4. sept. med kommunene på Helgeland og Menon 
Economics som gjennomfører samfunnsanalysen på Helgeland. Både leder og nestleder fra 
BU var forhindret fra å møte på styremøtet 26. sept. Styringsgruppen for 2025 vil bli oppløst 
i desember 2019 etter at styret i Helgelandssykehuset har vedtatt ny sykehusstruktur. Bu-
leder orienterte også om mange aktuelle samhandlingssaker fra OSO-møte. 
 
Brukerrepresentant Dag Utnes informerte om arbeidet i forskningsutvalget ved 
Helgelandssykehuset HF. Brukerutvalget etterlyser: 

1. Bedre opplæring av brukerrepresentanter til forskningsprosjekt 
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2. Bedre opplæring av forskere som skal ha brukere med i forskning 
3. Veiledningsbrosjyren om brukermedvirkning i forskning sendes ut til alle i 

Brukerutvalget 
 
Takk til administrerende direktør for orientering om virksomhetsrapport, budsjett og 
Helgelandssykehuset 2025. Orientering om nyansettelser i direktør- og lederstillinger 
utsettes grunnet tidspress. 
 
Vedtak:  Informasjon tas til etterretning. Løypemelding fra Helgelandssykehuset 2025 

skal også sendes ut til brukerutvalget ukentlig. Prosjektledelse orienteres. 
 
 
Sak 52/2019 Helgelandssykehuset 2025 – Prehospitale tjenester 
Vedtak:   Saken gikk ut grunnet sykdom           
 
 
Sak 53/2019 Helgelandssykehuset 2025 – E-helse og velferdsteknologi 
Muntlig orientering om utfordringer med journalsystem i helseforetakene, nytt teknologisk 
utstyr som stadig blir billigere og mer håndterbart, og spennende nyheter innen E-helse og 
velferdsteknologi med spesiell vekt på muligheter internt i sykehus ble gitt av 
prosjektdirektør for Helgelandssykehuset 2025. 
 
Vedtak:  Brukerutvalget takker for god informasjon som tas til orientering 
 
 
Sak 54/2019 Vanskelige flytider for pasienter fra Helgeland til UNN/Tromsø. Hvordan kan 
BU i Helgelandssykehuset påvirke for å få endringer i rutetilbudet? 
Enhetsleder for pasientreiser orienterte om faktiske forhold knyttet til flytilbudet for 
pasienter på Helgeland. Brukerutvalget har samlet eksempler på vanskelige flyreiser for 
pasienter i denne saken.  
 
Vedtak: Brukerutvalget ber foretaksledelsen om å bringe saken inn til Helse Nord for å 

se på bedre muligheter for pasienter fra Helgeland. Saken vil bli tatt videre av 
administrerende direktør. BU-leder bringer også saken inn til RBU.  

 
 
Sak 55/2019 Leserinnlegg fra Brukerutvalget 
Vedtak: Leserinnlegget vedtas publisert i lokalaviser på Helgeland med de endringer 

som framkom i møtet. Overskriften som ble vedtatt: Brukerutvalgets 
forventning til prosessen med Helgelandssykehuset 2025. 

 
 
Sak 56/2019  Eventuelt  
 

1. Forslag på saker brukerutvalget ønsker til kommende møter: 
 

2. Kan prosjektledere foreslå brukerrepresentanter til prosjekt? 
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3. Synliggjøring av brukermedvirkning i Helgelandssykehuset HF og på Helgeland 
forøvrig 

 
Vedtak: 
1)  Brukerutvalget ønsker følgende saker til orientering: 

- Orientering om lærings- og mestringstjenester i Helgelandssykehuset 
- Orientering om koordinerende enhets arbeid for pasienter med omfattende behov 
- Orientering fra Pasientombud i Nordland 
- Informasjon om arbeid med barn som pårørende 
- Hvor står arbeidet med Klart Språk-prosjektet 

 
2) Det er ikke ønskelig at prosjektledere foreslår brukerrepresentanter til prosjekt. 
Brukerutvalget har ansvar for å finne og oppnevne egnede representanter, og det er ønskelig 
at dette ansvaret ligger hos brukerutvalget.  
 
3) Brukerutvalget skal invitere seg inn i ledermøtene ved alle tre sykehusenhetene for å 
synliggjøre sitt arbeide og påvirke organisasjonen til å bli enda bedre til å ta i bruk 
brukerrepresentanter som samarbeidspartnere på et tidlig tidspunkt i alle prosjekter. 
 
Brukerutvalget skal også invitere seg inn i kommunenes råd for funksjonshemmede. 
Arbeidet fordeles mellom medlemmene på neste møte.  
 
 
________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 21.11.2019 
 
Kopi til:  

 Styret i Helgelandssykehuset 

 Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

 Ledergruppen i Helgelandssykehuset 

 Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og 
Helse Nord. 
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