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Cecilie Daae 
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Deres ref.: Vår ref.: 
2020/209 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Kari Bøckmann/91196023 

Sted/Dato: 
Bodø, 9. juni 2020 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg, den 17. juni 2020– innkalling  

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

onsdag, den 17. juni 2020 – fra kl. 08.30 
Møtet avholdes på Skype 

 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Unn Hamran på tlf. 
906 904 25 eller pr. e-post til unn.hamran@helse-nord.no. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Geir Tollåli 
Fagdirektør 
 
 
 
Kopi:  Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord 
  Leder for brukerutvalgene og ungdomsrådene i helseforetakene i Helse Nord 
  Brukerorganisasjonene i Nord-Norge 
  Pasientombudene i Nord-Norge 
 
 
 
Vedlegg 
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Møtedato: 17. juni 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/209   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 10. juni 2020 

RBU-sak 38-2020 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, 17. juni 2020: 
 

Sak 38-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Side   2 
Sak 39-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 13. mai 2020  
Side   4 

Sak 40-2020 Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024, inkludert 
rullering av investeringsplan 2021 – 2028  

Side 11 

Sak 41-2020 Revisjon av Oppdragsdokumentet 2020 
Sakspapirer ettersendes 

  

Sak 42-2020 Evaluering av pasientkommunikasjon om korona Side 50 
Sak 43-2020 Anskaffelse av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) 
Side 51 

Sak 44-2020 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) – status for gjennomføring av tiltak  
Sakspapirer ettersendes 

  

Sak 45-2020 Orientering om e-læringskurs for brukerrepresentanter 
i forskning  

Side 54 

Sak 46-2020 Prosess og rammeverk for ny forskningsstrategi og ny 
innovasjonsstrategi 

Side 55 

Sak 47-2020 Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme data i 
klinisk forskning  

Side 61 

Sak 48-2020 Evaluering av beredskapsarbeidet ved 
Koronapandemien 

Side 64 

Sak 49-2020 Orienteringssaker Side 68 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig   
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig   
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig   
 4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte 

styresaker 
Side 69 

Sak 50-2020 Referatsaker Side 72 
 1. Protokoll RBU AU 090620 

2. Protokoll BU Helgelandssykehuset 20052020 
3. Protokoll UR Nordlandssykehuset 12052020  
4. Protokoll UR Nordlandssykehuset 03062020 
5. Protokoll BU Nordlandssykehuset 20052020  
6. Årsrapport UR UNN 2019 

 

  

Sak 51-2020 Eventuelt Side 110 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, 10.  juni 2020 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
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Møtedato: 17. juni 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 8. juni 2020 

 

RBU-sak 39-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 13. mai 2020 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 13. mai 2020 godkjennes.  
 
 
Bodø, 8. juni 2020 
 
 
Cecilie Daae 
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.:     
2020/209 

Referent/dir.tlf.: 
Kari Bøckmann, 91196023 

Sted/Dato: 
Bodø, 13. mai 2020 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 13. mai 2020 
Møtested: Skype 
Neste møte: 17. juni 2020 

 

Tilstede 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Gunhild Berglen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
   
Geir Tollåli fagdirektør  Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen økonomidirektør  

(sak 35-2020)  
Helse Nord RHF 

Nils Bie Normann rådgiver (sak 30-2020) Helse Nord RHF 
Tone Amundsen rådgiver Helse Nord RHF 
Kari Bøckmann rådgiver Helse Nord RHF 
   
Runar Finvåg leder (sak 31/2020)  Pasient- og 

brukerombudet, 
Nordland 

 

Forfall 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Aina Hanssen Vara møtte ikke Pensjonistforbundet 
Olav Aulborg Vara møtte ikke FFO 
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RBU-sak 26-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 26-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 27-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 12. mars 2020  
Sak 28-2020 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen  
Sak 29-2020 Utvikling av spesialisthelsetilbudet i Klinikk Alta 
Sak 30-2020 Pasientreiser og ledsagere. Bekymringsmelding 
Sak 31-2020 Henvendelser til Pasient- og brukerombudene i Nord-

Norge under koronapandemien. Orientering 
Sak 32-2020 Brukermedvirkning i koronapandemien. Evaluering  
Sak 33-2020 Oppnevning av brukerrepresentant, revisjon av 

smittevernplan og tuberkolosekontrollprogram  
Sak 34-2020 Håndtering av helseforskningsdata. Høring 
Sak 35-2020 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte 

styresaker 
Sak 36-2020 Referatsaker 
 1. Protokoll RBU AU 080420 

2. Protokoll RBU AU 300420 
3. Protokoll BU Helgelandssykehuset 160320 
4. Referat BU Finnmarkssykehuset 230320  
5. Protokoll UR NLSH 260220 
6. Protokoll UR NLSH 280420  
7. Protokoll BU NLSH 030220 
8. Protokoll BU NLSH 090320 
9. Protokoll BU NLSH 210420 
10. Årsmelding 2019 UR NLSH 
11. Årsmelding 2019 BU NLSH 

Sak 37-2020 Eventuelt 
 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.  

 
RBU-sak 27-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 
12. mars 2020  

Vedtak: 
Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. mars 2020 godkjennes.  
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RBU-sak 28-2020 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg takker for en god og gjennomarbeidet rapport med god 

brukermedvirkning. 

2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill: 

a. Brukermedvirkning bør vektlegges i videre strategiarbeid og i forsking. 

b. Utvikling av digitale tjenester til samiske pasienter bør være et prioritert 
tiltak. 

3. Regionalt brukerutvalg anbefaler at rapporten "Spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen" behandles som felles styresak i alle landets regionale 
helseforetak.  

 

RBU-sak 29-2020 Utvikling av spesialisthelsetilbudet i Klinikk Alta 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar rapporten om Utvikling av spesialisthelsetilbudet i 

Alta til orientering. 

2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill: 

a. Regionalt brukerutvalg oppfordrer Helse Nord til å arbeide for å gjøre 
tilbudet ved klinikk Alta bedre kjent i befolkningen.  

b. Vedrørende omtalen av pasienreiser: Også pasientenes livskvalitet bør 
fremheves som en viktig begrunnelse for å ha tjenester nært der 
pasientene bor. 

 
RBU-sak 30-2020 Pasientreiser og ledsagere. Bekymringsmelding 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar orienteringen som framkom under møtet om 

pasientreiser og mulighet til å ha med ledsager ved behandling, til etterretning. 

2. Som et generelt smitteverntiltak er det innført en midlertidig regelendring om at  
ledsagere og pårørende ikke får følge pasientene i ambulanse - bil/båt/fly. 
Regionalt brukerutvalg ber om at Pasientreiser fortsetter å ta ansvar for å 
organisere og dekke reise og opphold for ledsagere og pårørende, i situasjoner 
der pasienten er vurdert å ha behov for ledsager. 

3. Regionalt brukerutvalg er bekymret for at pårørende kan la være å følge 
pasienten til behandling grunnet usikkerhet knyttet til dekning av reise- og 
oppholdsutgifter. Dette gjelder også fødende. Usikkerhet knyttet til dekning av 
utgifter kan medføre at familier med dårlig økonomi ikke reiser.  

4. Regionalt brukerutvalg støtter at denne saken sendes til nasjonalt juridisk 
nettverk på pasientreiseområdet. 
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RBU-sak 31-2020 Henvendelser til Pasient- og brukerombudene i Nord-Norge 
under koronapandemien. Orientering 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg takker Pasient- og brukerombudet for orienteringen.  

2. Regionalt brukerutvalg konstaterer at klager som er kommet inn til Pasient- og 
brukerombudene når det gjelder Covid-19 omhandler tilbudet til sårbare 
pasienter, informasjon til befolkningen, utsatt utredning og behandling, redusert 
avlastning i kommunene samt pårørendes mulighet til å være tilstede/besøke 
pasienter. Dette er i tråd med Regionalt brukerutvalg sine erfaringer.  

3. Regionalt brukerutvalg vil påpeke viktigheten av at fly og drosjetransport 
kommer i gang igjen slik at helsetjenestene kan få tatt igjen utsatte behandlinger 
i forbindelse med koronapandemien. 

  

RBU-sak 32-2020 Brukermedvirkning i koronapandemien. Evaluering 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg har fått god informasjon om koronapandemien og Helse 

Nord har lagt opp til god mulighet for dialog.  

2. Regionalt brukerutvalg er fornøyd med informasjonsmøtene administrerende 
direktør har med pasient- og brukerorganisasjonene. Regionalt brukerutvalg ber 
om at disse møtene tilrettelegges bedre for mennesker med hørselshemming. 

3. Regionalt brukerutvalg bør i større grad benytte seg av muligheten vi har til å 
sende inn spørsmål til administrerende direktør.  

4. Regionalt brukerutvalg er fortsatt bekymret for reduksjonen i elektiv virsomhet i 
sykehusene og konsekvensene dette har for pasientene. 

 
RBU-sak 33-2020 Oppnevning av brukerrepresentanter til revisjon av 
smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalget oppnevner Arne Vassbotn som brukerrepresentant i 

arbeidet med å revidere Helse Nords smittevernsplan. 

2. Regionalt brukerutvalget oppnevner Arne Vassbotn som brukerrepresentant i 
arbeidet med å revidere Helse Nords tuberkolosekontrollprogram. 

 

RBU-sak 34-2020  Høring: Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme 
data i klinisk forsking 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalget ber Gunhild Berglen og Elisabeth Sundkvist utforme et 
høringsvar på rapporten Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme data i 
klinisk forsking.  Høringsvaret ønskes utformet i samarbeid med Kvalitets- og 
forskningsavdelingen i Helse Nord. 
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RBU-sak 35-2020 Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet i følgende saker:  
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 
25.03.2020: Styremøte HN RHF 
30.03.2020: Beslutningsforum for nye metoder 
27.04.2020: Beslutningsforum for nye metoder 
29.04.2020: Styremøte HN RHF 
Observatør i ukentlige statusmøter i Helse Nord   
 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 
Gunn Strand Hutchinson 
13.03.2020: Møte i styringsgruppe for nyfødtintensivavdelinger i Helse Nord 
07.05.2020: Fagråd for samhandling 
 
Gunhild Berglen 
Gjennomlesning av pasientrettet informasjon om Covid-19 på nettsidene til Helse Nord 
og alle helseforetakene i Helse Nord samt informasjonsbrev til pasient- og 
brukerorganisasjonene i Nord-Norge.   
 
Asbjørn Larsen 
28.02.2020: Fagråd for Pasient- og pårørendeopplæring 
19.03.2020: Møte om kapasitet, ressursutnyttelse og pasientflyt innen TSB  
 
Arne Vassbotn 
17.03.2020: Nytt kvalitetssystem 
25.03.2020: Nytt kvalitetssystem 
16.04.2020: Persontilpasset medisin 
22.04.2020: Nytt kvalitetssystem 
29.04.2020: Samut 
29.04.2020: Nytt kvalitetssystem 
 
Elisabeth Sundkvist 
Utarbeidet skriftlig innspill fra alle brukerrepresentantene i prosjektet Revidering av 
regional kreftplan. 
 
Leif Birger Mækinen 
16.04.2020: Møte med spesialistgruppen medisininnkjøp MS 
27.04.2020: Møte i pasientreiser 
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3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
Koronapandemien  
Godtgjøring av brukerutvalgene i Helse Nord 
AMK – anskaffelse 
Habilitering – bekymringsmelding 
ØLP 
Revisjon av oppdragsdokumentet  

 
4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte styresaker 
 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
RBU-sak 36-2020 Referatsaker 

Det ble referert fra følgende saker: 
1. Protokoll RBU AU 080420 
2. Protokoll RBU AU 300420 
3. Protokoll BU Helgelandssykehuset 160320 
4. Referat BU Finnmarkssykehuset 230320  
5. Protokoll UR NLSH 260220 
6. Protokoll UR NLSH 280420  
7. Protokoll BU NLSH 030220 
8. Protokoll BU NLSH 090320 
9. Protokoll BU NLSH 210420 
10. Årsmelding 2019 UR NLSH 
11. Årsmelding 2019 BU NLSH 

Vedtak: 
Framlagte referat tas til orientering. 
 
RBU-sak 37-2020 Eventuelt    

Ingen saker meldt til eventuelt. 
 
 
Bodø, den 13. mai 2020 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
den 13052020 – kl. 21.10 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 17. juni 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/228   Erik Arne Hansen   Bodø, 9. juni 2020 

 
 

RBU-sak 40-2020 Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024, 

inkludert rullering av investeringsplan 

2021 - 2028 

Innledning/bakgrunn 

Denne saken har til hensikt å informere regionalt brukerutvalg (RBU) om prioriteringen 
i økonomisk langtidsplan (ØLP) som administrerende direktør planlegger å legge frem 
til styret i Helse Nord RHF. 
  
Økonomisk langtidsplan 2021- 2024, inkludert rullering av investeringsplan 2021-2028 
skal behandles i styremøte i Helse Nord RHF 25. juni 2020. Utkast er vedlagt. Vedtatt 
plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for 
perioden.  
 
Helse Nord skal videreutvikle og forbedre helsetilbudet. Samtidig skal foretaksgruppen 
ha økonomisk overskudd for å sikre fortsatt økonomisk bæreevne, stabile 
inntektsrammer for helseforetakene, og likviditet til å gjennomføre investeringsplanen. 
For at Helse Nord skal kunne investere som planlagt og følge opp ønskede 
prioriteringer, må vi realisere foretaksgruppens økonomiske resultatkrav. 
 
Det er større usikkerhet enn tidligere i vår økonomiske langtidsplan. Dette skyldes flere 
forhold. Covid-19-epidemien medfører merkostnader og tapte inntekter i 2020 og årene 
framover. Det er usikkert i hvilken grad vi vil se en normalisering og stabilisering av 
driften i 2021. I planen er det forutsatt at merkostnader og tapte inntekter finansieres av 
HOD.  
 
Som følge av covid-19-epidemien har det vært nødvendig å utsette rullering og 
gjennomgang av IKT-investeringene i planen. Dette gjøres fram mot behandling av 
endelige budsjettrammer for 2020 i styremøtet i oktober. Adm. direktør legger til grunn 
at IKT-investeringene i sum ikke øker utover gjeldende plan. 
 
Plan- og budsjettpremisser for 2021-2024 vil finjusteres etter fremlegging av forslag til 
statsbudsjett 2021. Samlet skal disse planforutsetningene legges til grunn for 
virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene.  
 
Den omfattende satsingen på utvikling av helsetjenestene og investeringsnivået  
forutsetter økonomisk kontroll i helseforetakene.  
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Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom 
• Oppfølging av vedtatt plan 2020-2023 (styrking fra vedtatte rammer 2020): 

o Generell styrking av helseforetakene (50 mill. kroner). 
o Helårseffekt økt helsetilbud i Vest-Finnmark (Alta) (5 mill. kroner).  
o Økt avsetning til investeringer (10 mill. kroner).  
o Styrking kreftbehandling, herunder medikamenter (10 mill. kroner).  
o Tiltak regional utviklingsplan/styrets reserve (6 mill. kroner).  
o Pasienter med psykisk utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse (5 mill. 

kroner).  
o Helårseffekt regional funksjon senskade kreft (1 mill. kroner).  
o Økt kjøp fra private avtalespesialister (5 mill. kroner). 

 
• Oppfølging av budsjett 2020/eksternt påførte forhold: 

o Tilskudd til prosjekt rettet mot stormottakere og medisinsk avstandsoppfølging 
(4 mill. kroner).  

o Nasjonale e-helsetiltak, inklusive behov for egne ressurser (17 mill. kroner). 
 
• Nye forslag i plan 2021-2024:  

o Effekt fra 2021: 
▪ Økt avsetning til investeringer (10 mill. kroner, stigende til 20 mill. kroner i 

2024). 
▪ Adm. direktørs disp (3 mill. kroner).  
▪ Økt satsning i felleseide helseforetak (5 mill. kroner).  

 
o Effekt fra senere år i planperioden: 

▪ Styrking av helseforetakenes frie inntekter (50 mill. kroner fra 2024) 
 
Investeringer og finansiering  
Rullering av investeringsplanen foreslår økt investeringsnivå sammenlignet med 
vedtatt plan 2020-2027 (samlet økning på 0,42 mrd. kroner), og består i hovedsak av 
økte rammer til overskridelser i Bodø og Kirkenes, økt ramme til Narvik og 
psykiatri/rus UNN, innarbeidelse av universitetsarealer i Hammerfest sykehus, og 
nedjustert ramme for nye Helgelandssykehuset. Basert på ny informasjon foretas det 
oppdatering av periodiseringen av utbetalinger for Nye Hammerfest sykehus, Narvik 
Sykehus og utviklingsprosjektet på Helgeland.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjon om forslag til rullering av Økonomisk 
langtidsplan for Helse Nord 2021-2024, inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028, 
til orientering. 

 
 

Bodø, 9. juni 2020 
 

Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 25.06.2020 
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Forkortelser og begreper 
 

ABIOK  studier for akutt- og anestesisykepleiere, barnesykepleiere, 

intensivsykepleiere, operasjonssykepleiere og kreftsykepleiere 

DPS  distriktspsykiatrisk senter 

FIN  Finnmarkssykehuset  

FRESK  Fremtidens systemer i klinikken 

HF  helseforetak 

HOD  Helse- og omsorgsdepartementet 

HSYK  Helgelandssykehuset 

MTU  medisinsk teknisk utstyr 

NLSH  Nordlandssykehuset 

RHF  regionalt helseforetak 

SANO  Sykehusapotek Nord 

SKDE  Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 

TSB  tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 

UNN  Universitetssykehuset Nord-Norge 

PET  Positrons Emisjons Tomografi (avansert diagnostikk) 

  

p50 og p85 Dette er begreper som Helse Nord benytter i planleggingen av 

byggeprosjekter. Beregning av byggekostnader, gjøres ofte med stor 

usikkerhet. p50 betyr at det er 50 prosent sannsynlig at kostnaden vil bli 

lavere enn rammen og 50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere.  

p85 betyr at det er 85 prosent sannsynlig at kostnaden vil bli lavere enn 

rammen og 15 prosent sannsynlighet for at den blir høyere. 

 

 

Når begrepet «Helse Nord» brukes menes Helse Nord RHF og de seks helseforetakene 

(foretaksgruppen).  

 

Røde tall i tabeller indikerer endring i fra forrige rullering av plan. 
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Om økonomisk langtidsplan  

Økonomisk langtidsplan med investeringsplan (ØLP) sikrer langsiktig planlegging og 

helhetstenkning i foretaksgruppen Helse Nord. ØLP har fireårsperspektiv på 

driftsøkonomiske prioriteringer og åtteårsperspektiv på investeringer. 

 

Økonomisk langtidsplan rulleres årlig og vedtas av styret i Helse Nord RHF. ØLP gir 

rammer og prioriteringer som helseforetakene skal bruke i sitt langsiktige planarbeid.  

 

Helhetlig virksomhetsstyring 

Foretaksgruppen Helse Nords hovedoppgaver er pasientbehandling, utdanning, 

forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse Nord skal være tydelige og 

forutsigbare i drift og utvikling av spesialisthelsetjenesten. Vårt planarbeid følger 

forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, hvor vi plikter å planlegge, 

gjennomføre, evaluere og korrigere. Dette sikrer helhet og sammenheng i 

virksomhetsstyringen, slik figur 1 illustrerer.   

 
Figur 1- Helse Nords helhetlige virksomhetsstyring, illustrert gjennom hvordan våre viktigste plandokumenter henger 
sammen og er i tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 
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1. Helse Nords mål og føringer 

1.1 Innledning 

Som figur 1 illustrerer, bygger økonomisk langtidsplan på flere strategiske 

plandokumenter. Særlig oppdragsdokument, regional utviklingsplan og nasjonal helse- 

og sykehusplan legger sterke føringer for ØLP. 

1.2 Styringsmål 

Økonomisk langtidsplan skal bidra til å nå vedtatte styringsmål. I oppdragsdokumentet 

fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) settes nasjonale styringsmål, og disse ligger 

til grunn også i Helse Nord: 

  

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse 

Nord skal oppleve kvalitet, trygghet og respekt i møtet med helsetjenesten og få delta i 

beslutninger som omhandler egen behandling. Tjenestene skal være helhetlige og 

sammenhengende – også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

 

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Pasientene skal slippe unødvendig ventetid, og pasientforløpene skal være gode og 

effektive. Pakkeforløpene som er innført for kreft, hjerneslag, psykisk helse og rus bidrar 

til å redusere variasjon. 

 

Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. 

Bedre samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester betyr bedre utnyttelse av 

ledig kapasitet, økt valgfrihet og nye arbeids- og samarbeidsformer. 

 

Kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal brukes aktivt som grunnlag for å 

øke kapasitet og gi mer likeverdig tilgang til helsetjenester. 

 

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Pasientene skal oppleve et psykisk helsevern med vekt på frivillighet og mindre bruk av 

tvang.  

 

Tilgjengeligheten til tjenestene innen psykisk helsevern for barn og unge, voksne og 

innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) skal bedres, og tjenestene skal i størst 

mulig grad tilbys lokalt. På denne måten vil pasientene oppnå mest mulig mestring av 

eget liv. 
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Spesialisthelsetjenesten og kommunene skal samarbeide slik at pasientene får 

tilrettelagt helhetlige og sammenhengende tjenester. 

 

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Et systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til beste 

for pasientene skal være målet for virksomhetenes arbeid. Handlingsplan for 

pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal operasjonaliseres og gjennomføres lokalt, 

og i samarbeid med andre regioner og nasjonale aktører.  

 

Større åpenhet om kunnskap, resultater og erfaringer er et mål, og grunnleggende i 

forbedringsarbeidet og som bidrag til å redusere uønsket variasjon. Kvalitetsmålinger, 

uønskede hendelser, kvalitetsregistre, forskningsbasert kunnskap og pasient- og 

pårørendeerfaringer må brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk 

forbedringsarbeid.  

 

Risikovurdering av pasientsikkerhet må inngå i planlegging, gjennomføring og 

evaluering av alle tiltak innad og på tvers av tjenestenivå. Arbeidsmiljø og 

pasientsikkerhet må sees i sammenheng. 

 

Forskning, utdanning, kompetanseutvikling og livslang læring er viktig for kvalitet og 

pasientsikkerhet. 

1.3 Regional utviklingsplan for Helse Nord 2035  

Helse Nords regionale utviklingsplan 20351 er grunnlag for de prioriteringene som 

gjøres i økonomisk langtidsplan. Regional utviklingsplan beskriver ni områder med 

utfordringer og mål:  

 

1. Pasientens helsetjeneste 
2. Kvalitet i pasientbehandlingen 
3. Samhandling med primærhelsetjenesten 
4. Utvikling av helsetjenester for den samiske befolkningen 
5. Bemanning og kompetanse 
6. Forskning og innovasjon 
7. Økonomi – behov for kontinuerlig forbedring og omstilling 
8. Teknologi 
9. Bygg og kapasitet 

 

Kapittel 2 i økonomisk langtidsplan gir status over tiltak som er prioritert de neste 

årene. 

                                                      
1 https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/regional-utviklingsplan-2035 
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1.4 Nasjonal helse- og sykehusplan  

Stortinget vedtok 14. mai 2020 ny nasjonal helse- og sykehusplan for 2020–20232. Den 

forrige planen for 2016–2019 har føringer som fortsatt er relevante og som gjenfinnes i 

Helse Nords tiltak og prioriteringer. 

 

Nasjonal helse- og sykehusplan3 2020–2023 setter retning og gir klare føringer for 

utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Vedtak og tiltak i planen får betydning for Helse 

Nords økonomiske prioriteringer. Noen av disse omtales eksplisitt i kapittel 3.  

2. Status regional utviklingsplan 2035 

Regional utviklingsplan er førende for Helse Nords langsiktige utvikling. 

Utviklingsplanen har mange tiltak som skal iverksettes og vi kan ikke gjøre alt samtidig. 

I dette kapittelet redegjør vi for hvilke tiltak som er prioritert de neste årene. Kapittelet 

er delt inn i de samme ni hovedområdene som regional utviklingsplan.  

 

Pasientens helsetjeneste bygger på prinsippet om at ingen beslutninger om meg, tas 

uten meg. Pasienten skal medvirke i beslutninger om behandlingssted og 

behandlingsmetode. I Helse Nord skal pasientens helsetjeneste kjennetegnes av høy 

faglig kvalitet, likeverdighet og tilgjengelighet. Brukernes erfaring med tjenestene de 

mottar er sentral for videre utvikling at helsetjenestene.  

 

Helse Nord jobber målrettet for å utvikle én helsetjeneste der aktørene arbeider 

sammen for å gi befolkningen likeverdig tilgang til helsehjelp på en bærekraftig måte. Ny 

nasjonal helse- og sykehusplan gir føringer for dette arbeidet. Helsefellesskapene som 

skal sikre bedre helsetjenester til de pasientgruppene som trenger koordinerte tjenester 

fra kommune og spesialisthelsetjenesten. Helse Nord har nylig etablert et regionalt 

fagråd for samhandling for å ytterligere styrke oppmerksomheten på dette arbeidet i 

regionen. 

 

Helse Nord vil fortsette å prioritere satsning på de alvorligst psykisk syke og 

rusmisbrukere. Helsefelleskapene som etableres i 2020 skal prioritere innsats mot blant 

annet denne pasientgruppen. Sammen med kommunene skal spesialisthelsetjenesten 

planlegge helsetjenestene sammen og jobbe målrettet for å finne bedre løsninger for; 

barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige 

eldre og personer med flere kroniske lidelser. 

 

Behandlingstilbudet til pasienter i Helse Nord er i hurtig endring. Medisinske framskritt, 

nye behandlingsmetoder, nye medikamenter og bedre bruk av teknologi gir pasientene 

et kvalitativt bedre behandlingstilbud. Det er innført pakkeforløp (kreft, psykisk helse, 

                                                      
2 https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77397 
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/ 
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hjerneslag) for flere pasientgrupper for å sikre kontinuitet og kvalitet i behandlingen. Ny 

teknologi øker muligheten for å etablere et desentralt og bærekraftig 

spesialisthelsetilbud, egendiagnostikk/egenbehandling og digital dialog mellom pasient 

og helsetjeneste.  

 

Nye behandlingsmetoder og bruk av teknologi skal også bidra til å styrke 

brukermedvirkning og bedre kvaliteten i pasientbehandlingen. Det er innført løsninger 

for digital dialog mellom helseforetak og pasient. Dette gir rom for nye 

behandlingsformer og gir pasienten bedre mulighet til å evaluere behandlingen de 

mottar i sykehusene. I kommende planperiode vil vi prioritere: 

 

• Å organisere tjenestene slik at pasientene opplever kontinuitet i forløpene 

(standardiserte pasientforløp/pakkeforløp/Helsefelleskap) 

• Etablere systemer for å måle brukerfornøydhet, livskvalitet og effekt av 

behandling. Opplysningene skal brukes for å styre og utvikle tjenestetilbudet og 

bedre brukermedvirkning i egen behandling. 

• Videreutvikle og ta i bruk digitale pasienttjenester 

• Utvikle bedre psykiske helsetjenester. Tjenesten skal møte befolkningens 

samlede behov for psykiske helsetjenester, og pasientene skal motta et 

bærekraftig tilbud på rett nivå. Kvalitet og fagutvikling skal prioriteres. 

 

2.1 Kvalitet i pasientbehandling  
For å sikre pasientene god kvalitet, deling av kompetanse, riktig prioritering og god 

ressursutnyttelse kreves et utstrakt samarbeid. Det skal utvikles nettverk mellom 

sykehusene som styrker kvaliteten på behandlingstilbudet. Sammen med fagmiljøene og 

fagrådene i regionen skal vi starte arbeidet med å identifisere pasientgrupper, 

prosedyrer, lidelser, etc., som kan egne seg for brukerstyrt poliklinikk, 

videokonsultasjoner, asynkron digital behandling og behandling i hjemmesykehus. 

 

Helse Nord skal arbeide for å redusere uønsket variasjon i behandlingstilbudet og legge 

til rette for at fagmiljø kan lære av hverandres erfaringer. Vi skal videreutvikle felles 

kvalitetssystemer, og i fellesskap forvalte innholdet i dem slik at vi sikrer større grad av 

regional standardisering. Vi skal videre sikre at avvik og forbedringsforslag, meldt av 

samarbeidsparter, pasienter og pårørende, brukes aktivt til å forbedre og videreutvikle 

tjenestene.  

2.1.1 Beredskap 

Helse Nord RHF har et overordnet administrativt ansvar for at beredskapssituasjoner i 

regionen blir godt håndtert. Vi skal sørge for at befolkningen får nødvendig og nok hjelp 

ved ulykker og andre akutte situasjoner. Covid19-pandemien har utfordret store deler 

av det norske samfunnet. For helseforetakene har den medført store omlegginger av 

faglige og økonomiske prioriteringer, og pandemien vil trolig medføre varige endringer i 
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drift og beredskapsfokus. Det å styrke beredskapen, som økt kapasitet på helikopter/fly, 

større intensivkapasitet, styrke smittevern, større lager av smittebernutstyr, økt 

testkapasitet, innkjøp av medisinsk teknisk utstyr, har medført betydelige utgifter. 

Stortinget har i behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, fattet 

vedtak som skal bidra til å styrke beredskapen i regionen. De vedtok etablering av fast 

ambulansehelikopter i Kirkenes, jetfly fast stasjonert i Tromsø, og at sykehuset i 

Kirkenes skal ha at en intensivenhet på nivå 2. Covid19-pandemien har også 

understreket viktigheten av en stabil og forutsigbar legemiddelforsyning. 

Legemiddelmangel er en økende utfordring både regionalt og nasjonalt, og 

legemiddelforskrivning og –håndtering utgjør en av de fremste årsakene til svikt i 

pasientbehandlingen. Helse Nord vil iverksette et regionalt strategiarbeid på 

legemiddelområdet for å heve kvaliteten i hele legemiddelfeltet, inkludert beredskap, 

forsyning, håndtering og forskrivning. Det er for tidlig å fastslå alle økonomiske og 

faglige konsekvenser av pandemien. Helse Nord vil komme tilbake med nærmere 

beskrivelser av økonomiske og faglige konsekvenser. 

 

I kommende planperiode vil vi prioritere: 

• Forbedre kvalitetssystemet og utvikle ny felles forvaltningsmodell for regionale 

prosedyrer og rutiner 

• Å organisere prehospitale tjenester slik at de er tilpasset vårt desentrale 

bosetningsmønster 

• Etablere et prosjekt for utarbeidelse av regional legemiddelstrategi 

• Iverksette et regionalt strategiarbeid på beredskaps- og legemiddelområdet 

• Bruke regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet for å støtte og fremme 

arbeidet med pasientsikkerhet i helseforetakene. 

• Etablere et prosjekt for utarbeidelse av regional legemiddelstrategi.  

 

2.2 Samhandling med primærhelsetjenesten  
Pasientforløp på tvers av kommuner og sykehus kjennetegnes ved gode rutiner 

i overgangene som gir pasienter og pårørende forutsigbarhet og trygghet, mulighet for 

gjensidig konsultasjon mellom helsepersonell og IKT-systemer som understøtter 

samhandlingen. Pasientforløp utvikles basert på kunnskap og erfaring. Tverrfaglige 

team på tvers av nivåer ivaretar behovene til pasienter med store og sammensatte 

behov, der det er hensiktsmessig. Spesialisthelsetjenesten møter pasientene i større 

grad i hjemmet og i samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og de 

deler sin kompetanse – både fysisk og virtuelt. Lovverk for informasjonsdeling, 

finansieringsløsninger og styringsdata er tilpasset disse arbeidsformene. 

 

I kommende planperiode har vi prioritert å følge føringene i Nasjonal helse- og 

sykehusplan 2020–2023 ved å: 

• Etablere fire helsefellesskap hvor kommuner og helseforetak utvikler og 

planlegger tjenestene sammen som likeverdige partnere. Helsefellesskapene bør 
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prioritere utvikling av tjenester til barn og unge, personer med flere kroniske 

lidelser, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og skrøpelige 

eldre. Helsefelleskapene skal finne løsninger som passer til lokale behov og 

forutsetninger, og vil spille inn til neste Nasjonal helse- og sykehusplan. 

• Skape det utadvendte sykehus. Utadvendte sykehus skal yte mer helsehjelp 

hjemme hos pasienten, samarbeide mer, både fysisk og virtuelt, med kommunale 

helse- og omsorgstjenester og jobbe tettere med andre sykehus. 

• Sikre en sammenhengende og koordinert akuttmedisinsk kjede. 

• Angi retning for bruk av teknologi i spesialisthelsetjenesten og tilpasse nasjonale 

rammebetingelser til nye måter å yte tjenester på. 

 

2.3 Utvikle helsetjenesten for den samiske befolkning  
Den samiske befolkningen er mangfoldig i form av flere språk, næringsutøvelse og 

øvrige kulturmarkører. Strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen» og samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Helse Nord er et viktig 

verktøy i arbeidet med helsetjenester til den samiske befolkningen. 

 

Samiske pasienter har rett til likeverdige helse- og omsorgstjenester på linje med øvrig 

befolkning. Nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige 

helsetjenester til den samiske befolkningen og skal sørge for at det samiske perspektivet 

i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier ivaretas.  

 

Ifølge nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) skulle Helse Nord ivareta strategisk 

videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de 

rammer og prinsipper som framgår av planen. Helse Nord skulle også ivareta nødvendig 

samhandling og koordinering med øvrige helseregioner, slik at den samiske 

befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir godt ivaretatt, og at kompetanse 

om samisk helse, kultur og språk blir gjort tilgjengelig i andre deler av landet. 

 

Helse Nord har nå svart ut dette oppdraget og utarbeidet et strategidokument for 

spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Dette dokumentet vil være 

førende for vårt videre arbeid med helsetjenester til den samiske befolkningen. 

 

I kommende planperiode har vi prioritert: 

• Implementere tiltak som fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester til den samisk 

befolkningen. Dette i henhold til strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den 

samiske befolkningen» med spesielt fokus på strategi for økt kompetanse og kvalitet i 

spesialisthelsetjenesten. 
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2.4 Bemanning og kompetanse 
Helse Nord har fra 2019 til 2020 hatt en markant økning i personellkostnader 

sammenlignet med øvrige regioner. Nord-Norge har en negativ utvikling for den 

yrkesaktive befolkningen, og får forsørgerbrøk4 som fører til flere eldre med 

hjelpebehov, og færre unge som kan rekrutteres til å jobbe innenfor helse. Sykehusene 

har over en periode hatt en omvendt oppgavedeling med økt tilsetting av yrkesgrupper 

med høyt utdanningsnivå. Dette har bidratt til en dyrere sammensetning av kompetanse 

og lønnsnivå. Høy turnover og rekrutteringsutfordringer er eskalerende for enkelte 

yrkesgrupper. Dette har ført til økt bruk av innleid personell som koster mer enn fast 

ansatte. Innleie har også andre følgekostnader som redusert produktivitet og økt 

belastning på arbeidsmiljø og sykefravær. Sykefravær legger beslag på i overkant av 8 % 

av personellressursene hver dag. Sykefraværet koster regionen i overkant av 600 

millioner kroner i året5. Mer helhetlige modeller for reduksjon av sykefraværet skal nå 

prøves ut gjennom å opprette et regionalt sykefraværsteam for utprøving og 

erfaringsutveksling.  

 

Konsekvensen av bemanningsutfordringene er redusert økonomisk bærekraft og evne 

til å utføre planlagt aktivitet. Økt grunnbemanning i faste hele stillinger og tiltak som 

bidrar til å beholde de som allerede er ansatt, er tiltak som må prioriteres. Begrenset 

tilgang på studieplasser og praksisplasser, samt utfordringer med å skaffe nok 

kompetente veiledere må løses i samarbeid med kommuner og utdanningsinstitusjoner. 

Digitalisering og robotisering utgjør et mulighetsrom som i større grad må prøves ut for 

å frigjøre merkantile ressurser, veiledningskapasitet, utvikle e-læring og kompetanse, 

samt å dele oppgaver mellom ulike yrkesgrupper.  

 

Ledere har en viktig nøkkelrolle for å kunne følge opp og legge til rette for å kontinuerlig 

forbedre rekruttering, kompetanseutvikling, beholde medarbeidere og å sikre 

økonomisk kontroll. Profesjonalisering av systemer for ledermobilisering, 

lederrekruttering, lederutvikling og nødvendig lederstøtte må derfor prioriteres i den 

kommende perioden.  

 

Basert på dette prioriteres følgende satsningsområder fra Helse Nords regionale 

utviklingsplan knyttet til bemanning: 

 

• Styrke regionalt samarbeid tilknyttet lederutvikling (KLAR ledelse). 
• Etablere regionalt sykefraværsteam for utprøving av en helhetsmodell for 

reduksjon av sykefravær. 
• Øke utdanningskapasitet ABIOK og sikre desentraliserte sykepleierutdanning. 
• Prøve ut muligheter for oppgavedeling og automatisering/robotisering. 

                                                      
4 Forsørgerbrøk: Andel yrkesaktive delt på andel pensjonister 
5Rapport “Bedriftenes kostnader ved sykefravær”,  https://www.sintef.no/prosjekter/bedriftenes-kostnader-ved-

sykefravar/  

Regionalt Brukerutvalg 17.06.20  - Innkalling og saksdokumenter Side 23 av 110 

https://www.sintef.no/prosjekter/bedriftenes-kostnader-ved-sykefravar/
https://www.sintef.no/prosjekter/bedriftenes-kostnader-ved-sykefravar/


 

12 
 

• Etablere tverrfaglig regionalt team for bemanningsplanlegging og analyse, 
dedikerer ressurser og utvikle metodikk. 

• Etablere styringssystem og gode rammebetingelser for utvikling av 
teknologistøttet læring. 

• Utvikle målrettet stillingsmarkedsføring og omdømmebygging (Smart 
annonsering). 

• Utvikle regional plan for inkluderingsdugnad hvor 5 % av alle nyansettelser skal 
være personer med nedsatt funksjonsevne/hull i CV (nasjonalt oppdrag). 

 

2.5 Forskning og innovasjon  
De ni punktene om forskning og innovasjon i regional utviklingsplan jobbes med 

parallelt og er pågående prosesser, som for eksempel stimulering til økt forskning i 

foretak med lite forskning, tilrettelegging gjennom økonomiske midler, og samarbeid 

med universitetsmiljøer. Tiltaksområdene vil bli ytterligere konkretisert i revidert 

forsknings- og innovasjonsstrategi i 2020.  

 

De neste årene vil Helse Nord særlig prioritere: 

• Klinisk forskning 
• Stimulering til nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
• Brukermedvirkning i forskning og innovasjon 
• Tjenesteinnovasjon, ny bruk av teknologi og smarte organisatoriske løsninger 
• Å opprettholde og øke ressursbruken til forskning (jf. styrets vedtak om regional 

utviklingsplan 2035). 
 

2.6 Økonomi – behov for kontinuerlig forbedring og omstilling  
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, for å utvikle 

pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF 

har et helhetlig ansvar for å prioritere og avveie forholdet mellom drift og investeringer. 

Se kapittel 4.1 om nærmere vurderinger av denne avveiningen. 

 

Helse Nords overordnede økonomiske strategi legger opp til å skape fremtidig 

handlingsrom. For å oppnå dette, holdes inntekter tilbake i en periode (planlegger med 

overskudd for å kunne investere), det budsjetteres realistisk, kostnader belastes så raskt 

som mulig og det gjennomføres langsiktige forbedringstiltak. 

 

Økonomisk langtidsplan forutsetter at omstillingsarbeidet i foretakene fortsetter med 

uforminsket kraft. Særlige forventninger knyttes til forbedringsarbeid innenfor 

anskaffelsesfeltet, hvor vi tror det er betydelige potensialer for å redusere kostnader. 

Dersom det viser seg at omstillingsarbeidet ikke lykkes, vil planlagte investeringer måtte 

utsettes og/eller reduseres. 

 

I de nærmeste årene vil det prioriteres å ta ut mulige gevinster knyttet til nasjonale og 

regionale prosjekter, mer effektive arbeidsprosesser og gevinster knyttet til innkjøp. 
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Reviderte konsernbestemmelser for investeringer er et viktig verktøy for å sikre rett 

prioritering og investeringsregimet vil bli utviklet i tråd med dette. 

 

I styresak 43-2020 – Prosjekt Styrke økonomisk bærekraft, fase 2 – utkast til mandat, 

oppfølging av styresak 122-2019 ble det besluttet å videreføre to regionale prosjekter; 

«Redusere antall AMK-sentraler» og «Bedre styring og kontroll med 

ressursplanleggingen». Den første er knyttet til muligheter som oppstår knyttet til 

innføring av ny teknologi i AMK-sentralene. Den andre er et større prosjekt som skal 

bidra til bedre kapasitetsutnyttelse og redusert innleie av personell.  

 

2.7 Teknologi  
Området teknologi er av nasjonale myndigheter trukket frem som et særskilt viktig 

satsingsområde. Gjennom arbeidet med én innbygger – én journal er de langsiktige 

utviklingstrekkene beskrevet hvor den første milepælen er anskaffelse av et felles 

system for kommunal sektor.  

 

Helse Nord bygger «stein på stein» i tråd med bestillinger gitt i oppdragsdokument/ 

foretaksmøter med tilhørende realisering av de nasjonale tiltaksplaner og 

eHelsestrategier. Noe som er langsiktig strategisk, i tråd med nasjonale standarder, 

metodisk rett og med tilhørende akseptabel risiko, og innenfor rammene av Helse Nords 

økonomiske bærekraft. 

 

Informasjonsflyt representerer etter Helse Nord RHFs mening fundamentet for 

realisering av flesteparten av de tiltak som er vedtatt i både den nasjonale 

eHelsestrategien samt det pågående arbeidet med ny nasjonal helse- og sykehusplan.   

 

I likhet med å gjøre pasientjournalinformasjon tilgjengelig for pasientene, som beskrevet 

i kap. 2.1, er det selvfølgelig naturlig å stille alle journaler, bilder, prøveresultater, etc. 

tilgjengelig for andre behandlere i andre deler av helsetjenesten ved tjenstlige behov.  

Noe som spesialisthelsetjenesten og særskilt Helse Nord har arbeidet aktivt for å 

realisere fra 2009 og frem til nå.  Dette er i tråd med behovet som er beskrevet sektoren 

og i tråd med regjeringens målsetning beskrevet i stortingsmelding 9, 2012/136:  

 

Deling av utvalgte pasientdokumenter mellom sykehus, allmennleger, legevakt og pleie- 

og omsorgssektoren kommer på plass i 2020 hvor disse blir tilgjengelig via 

kjernejournal.  Pasientene har allerede hatt slik tilgang i flere år via helsenorge.no.  Bruk 

av video med tilhørende timevisning og timedialog mellom pasient og behandler på 

helsenorge.no er klar for innføring ved foretakene og forventes tatt i bruk ila 2020.  

                                                      
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/sec1 
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Samtidig som elektroniske dialogmeldinger mellom allmennleger og sykehus er klart til 

pilotering med Helgelandssykehuset som første foretak ut i Helse Nord.   

Alle tiltakene representerer delmengder for oppfyllelse av ambisjonen rundt digitale 

poliklinikker ila 2021, og en større satsning på desentraliserte tjenester.  Samtidig som 

det forventes at tiltakene vil understøtte ambisjoner rundt etablering av helsefellesskap 

samt forbedret samhandling både med pasient og andre deler av sektoren slik skissert i 

kap. 212-2.4. 

 

I tillegg innføres nå elektroniske skjema i Helse Nord til bruk i behandlingen.  Primært er 

fokuset i første runde lagt på Psykisk helsevern og rus hvor tjenesten får tilgang til en 

rekke elektroniske skåringsinstrumenter (1 100 stk.).  I tillegg vil den regionale 

skjemaløsningen benyttes innen somatikken for bedre kunne ta stilling til hvilke 

pasienter som bør inn til kontroll på sykehus.  I denne sammenhengen benyttes enkle 

algoritmer for å selektere pasienter og er benyttet noe tid i Danmark7.   

 

Samhandling mellom pasient og helsetjenesten har gjennom covid-19 pandemien 

forsterket helsenorge.no posisjon som den sentrale inngangsporten for 

helseopplysninger.  En slik utvikling er gledelig og understøtter Helse Nords historiske 

satsing på og finansiering av helsenorge.no. 

Regjeringens overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten er: 

• Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger 
• Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 
• Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og 

forskning 
• Videreutvikle digitale pasienttjenester og helsenorge.no 

• Øke automatiseringsgraden i samspillet mellom pasient og sykehusene samt 

fjerne større deler av de papirer som i dag sendes fysisk til pasienter.   

 

2.8 Bygg og kapasitet  
For alle byggeprosjektene i Helse Nord legges til grunn prinsippene om at framtidig 

kapasitet i spesialisthelsetjenesten skal utredes i tråd med en avklart arbeidsdeling med 

kommunene, samt at det skal velges fleksible løsninger som kan tilpasses ut fra 

fremtidige behov.  

 

I kommende planperiode er følgende prosjekter prioritert: 

• Nye Finnmarkssykehuset Hammerfest  

• Nye UNN Narvik  

 

                                                      
7 http://ambuflex.dk/ 
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Nye UNN Narvik har godkjent forprosjekt og det blir byggestart sommeren 2020. Det 

samme gjelder for nye Finnmarkssykehuset Hammerfest hvor det også blir byggestart 

sommeren 2020. Begge prosjektene har hatt fokus på fleksibilitet, riktig dimensjonering 

på antall senger og i sum en bærekraftig økonomi. 

 

• Nye Helgelandssykehuset 

Sykehusstrukturen på Helgeland ble besluttet på nyåret 2020, og prosjektet skal nå i 

gang med konseptfasen. Når denne er ferdig vil det bli gjennomført en ny risikoanalyse 

som kan gi grunnlag for justering av prosjektrammen (P85) og styringsrammen (P50). 

 

• Nytt sykehus for psykisk helsevern og psykiske helsevern Tromsø 

Organisasjonsutviklingsprosjektet for å avklare lokalisering pågår, noe som har 

betydning for hvilke tiltak som må iverksettes med dagens eiendom og bygningsmasse 

på Åsgård. Prosess knyttet til salg av deler av Åsgårdmarka er iverksatt og det 

planlegges med at denne eiendommen legges ut i markedet sommeren/høsten 2020. 

 

Det er også iverksatt ulike tiltak for å legge bedre til rette for forsvarlig vedlikehold av 

eksisterende og nye bygningsmasser.  

 

  

Regionalt Brukerutvalg 17.06.20  - Innkalling og saksdokumenter Side 27 av 110 



 

16 
 

3. Økonomisk langtidsplan 2021–2024 inkludert 

investeringsplan 2021–2028 

 

3.1 Delmål og føringer 
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, for å utvikle 

pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF 

har et helhetlig ansvar for å prioritere og avveie forholdet mellom drift og investeringer.  

 

Helse Nords overordnede økonomiske strategi legger opp til å skape fremtidig 

handlingsrom. For å oppnå dette, holdes inntekter tilbake i en periode (planlegger med 

overskudd), kostnader belastes så raskt som mulig og det gjennomføres langsiktige 

forbedringstiltak. 

 

Overskuddskravet til det regionale helseforetaket er begrunnet med tre forhold: 

 

1. Holde tilbake økte inntekter som senere skal fordeles til HF til delvis finansiering 
av kostnader til nye bygg (kapitalkompensasjon). Det sentrale overskuddet 
trappes ned når kompensasjon fordeles til HF-ene. 

2. Sikre likviditet i foretaksgruppen til finansiering av investeringer og løpende 
utbetalinger. 

3. Buffer mot svingninger i eksterne rammebetingelser for å kunne sikre 
helseforetakene langsiktige og stabile planforutsetninger. 

 

Helse Nord har de siste årene ikke nådd de økonomiske målene, og det har også vært 

større overskridelser på strategiske byggeprosjekter. Utviklingen de senere årene viser 

at det er behov for endringer og forbedringer for å kunne utvikle helsetilbudet som 

planlagt. 

 

Helse Nords konsernbestemmelser for investeringer skal bidra til beslutningsgrunnlag 

som dekker kvalitet, økonomi, organisasjonsutvikling og andre konsekvenser. 

Konsernbestemmelsene er derfor et viktig virkemiddel for å prioritere riktig mellom 

drift og investeringer.  

 

Helse Nord legger opp til at endringer i nasjonal aktivitetsfinansiering videreføres til 

foretakene og som en del av oppdatering av økonomisk langtidsplan oppdateres 

kriterier i regionale inntektsmodeller for somatikk, psykisk helsevern og TSB. 

 

Det er større usikkerhet enn tidligere i vår økonomiske langtidsplan. Dette skyldes flere 

forhold. Covid-19-epidemien medfører merkostnader og tapte inntekter i 2020 og årene 

framover. Det er usikkert i hvilken grad vi vil se en normalisering og stabilisering av 

driften i 2021. I planen er det forutsatt at merkostnader og tapte inntekter finansieres av 

HOD.  
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I behandlingen av nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 fattet Stortinget vedtak 

om fast ambulansehelikopter i Kirkenes, et jetfly fast stasjonert i Tromsø, og at 

sykehuset i Kirkenes skal være intensivvirksomhet nivå 2. De økonomiske 

konsekvensene av disse forholdene er ikke innarbeidet i planen. Dersom det ikke følger 

med finansiering vil planen måtte endres betydelig ved at prosjekter og andre 

prioriteringer utsettes, og eller at helseforetakenes omstillingskrav skjerpes ytterligere. 

Ytterligere økte omstillinger i helseforetakene vurderes ikke som realistisk 

gjennomførbart.  

 

Som følge av covid-19-epidemien har det vært nødvendig å utsette rullering og 

gjennomgang av IKT-investeringene i planen. Dette gjøres fram mot behandling av 

endelige budsjettrammer for 2020 i styremøtet i oktober.  

 

Nye store investeringer i nye UNN Narvik, nye Hammerfest sykehus, nytt sykehus for 

psykiske helsevern Tromsø, og nye Helgelandssykehuset vil medføre en betydelig 

belastning på likviditetsreserven. Det er avgjørende for gjennomføring av planen at 

helseforetakene i sum ikke leverer negative økonomiske resultater, at prosjektene 

overholder rammene og at det gjennomføres salg av eiendom i tråd med planen.     

 

3.2 Utfordringer 

3.2.1 Økonomiske rammebetingelser  

Oppdatering av planpremisser tilsier et brutto økonomisk handlingsrom i 

størrelsesorden 133 mill. kroner i 2021 stigende til 427 mill. kroner i 2024. Oppdatering 

av økonomisk langtidsplan 2021–2024 baseres på følgende premisser: 

  

• Helse Nord legger til grunn en forventning om 0,9 % årlig realvekst i 
helsesektoren. 

• Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell (redusert 
befolkningsandel i nord). 

• Forventet budsjettreserve for pasientskadeerstatning kan omdisponeres (10 mill. 
kroner) 

• Styrets reserve i vedtatt budsjett 2020 kan disponeres (27 mill. kroner) 
• Planlagt disponering av gevinster av medikasjon og kurve-innføring utsettes ett 

år til 2021 (15 mill. kroner). Dette vil lette omstillingsutfordringen i 
helseforetakene i 2021.    

• At sentralt handlingsrom ikke påvirkes negativt av avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen.  

 

Kommentert [HEA1]: Revideres i tråd med krav i 
foretaksmøte 10.6 
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Tabell 1 - Forventet økonomisk handlingsrom i Helse Nord i perioden 2021–2024. Tall i tusen kr. 

 

3.2.2 Tidligere vedtatte disponeringer  

Fra økonomisk langtidsplan 2020–2023 er det vedtatt følgende disponeringer for 2021–

2024.   

 

 
Tabell 2 – Tidligere vedtatte disponeringer 

 

3.2.3 Omstilling og kontinuerlig forbedring 

For at Helse Nord skal kunne utvikle tjenestetilbudet og investere som planlagt og følge 

opp prioriteringene, må helseforetakene og foretaksgruppen realisere våre økonomiske 

resultatkrav. Det er fortsatt nødvendig at helseforetakene har kontroll på de store 

byggeprosjektene. Det forventes at de eksterne rammebetingelsene vil skjerpes (større 

kamp om statlige midler, økt ansvar for nye medisiner og behandlingsmetoder uten 

tilvarende finansiering), ambisjonene våre er høye og investeringsnivået er historisk 

høyt. Dette må følges opp gjennom kontinuerlig forbedring, og økt samarbeid mellom 

helseforetak for å løse oppgavene. 

 

Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert) 2021 2022 2023 2024

Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert -38 000 -76 000 -114 000 -152 000

Forventet realvekst akkumulert 0,9 % pr år 130 000 260 000 390 000 520 000

Reserver og avslutning prosjekter RHF 500 500 500 500

NPE 10 000 10 000 10 000 10 000

Styrets reserve 27 000 27 000 27 000 27 000

Renteinntekt RHF 0 1 000 2 000 3 000

Ads disp 3 000 3 000 3 000 3 000

Gevinstuttak fra HF: 

Kurve/færre pasientskader 15 000 15 000 15 000

Forventet handlingsrom (akkumulert) 132 500 240 500 333 500 426 500

Oppfølging av vedtatt plan 2020-2023 2021 2022 2023 2024

Styrke HF 50 000 100 000 150 000 150 000

Økte kostnader Vest-Finnmark/Alta 5 000 5 000 5 000 5 000

Økt avsetning til  investeringer 10 000 20 000 50 000 50 000

Utvikling Helse Nord/Styrets disp 10 000 10 000 10 000

Styrking kreftbehandling/medikamenter 10 000 10 000 10 000 10 000

Tiltak Regional utviklingsplan/styrets disp 6 000 10 000 20 000 20 000

PCI NLSH 1 200 -13 000 -13 000 -13 000

PCI UNN 5 200 17 800 17 800

Sikkerhetspsykiatri 4 000 4 000 4 000

Fagplan TSB fase 2 5 000 10 000 15 000 15 000

Regional funksjon senskade kreft 1 000 1 000 1 000 1 000

Psykisk utviklingshemming og samtidig psykisk l idelse 5 000 5 000 5 000

Styrking forskning 4 000 5 000 5 000

Avtalespesialister 5 000 5 000 5 000 5 000

Sum oppfølging av vedtatt plan 2020-2023 93 200 176 200 284 800 284 800
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Helseforetakene er pålagt å utarbeide bærekraftsanalyser. Dette er en forenklet 

framskrivning av de økonomiske forhold i foretakene basert på de vedtak og planer som 

gjelder til enhver tid og annen økonomisk informasjon. Analysen legges som grunnlag 

for planlegging og kommunikasjon om den framtidige økonomiske situasjonen.  

 

3.2.3.1 Oppsummering bærekraftanalyser for helseforetakene  

Tilbakemeldingene fra HF-styrenes behandling av bærekraftsanalysene i april 2020 med 

noen justeringer som følge av forslagene i denne saken, presenteres i tabell 3 nedenfor.  

 

Helseforetakenes tall er ikke justert for endringer som følge av forslag om styrking av 

helseforetakene utover gjeldene plan (15 mill. kroner i 2021, og 50 mill. kroner fra 

2024) og effekter av oppdatering av inntektsmodeller i denne saken. Alle 

helseforetakene har betydelig omstillingsbehov som følge av effektene av 

investeringsplanen. 

 

 
Tabell 3 – Brutto omstillingsutfordring i Helse Nord for perioden 2021–2028. Tall i tusen kroner. 

Med premissene fra Helse Nord RHF, har Finnmarkssykehuset en omstillingsutfordring i 

perioden på om lag 90 mill. kroner til 190 mill. kroner. Utfordringen er på sitt høyeste 

når effektene av nye Hammerfest sykehus slår ut i regnskapet. Dersom nye Hammerfest 

realiseres til P50 vil omstillingsbehovet være om lag 15 mill. kroner lavere fra 2025-.    

 

Finnmarkssykehuset har utarbeidet en overordnet tiltaksstrategi for å løse utfordringen, 

men det er usikkerhet rundt realisering av effekter av tiltakene. Som følge av høy risiko 

ba styret i Helse Nord RHF om en forpliktende milepælsplan for omstillingsarbeidet, jf. 

styresak 139-2019 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest 

sykehus, forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene - oppfølging av styresak 

125-2019, endelig vedtak.  

 

Basert på premissene lagt fra Helse Nord RHF har UNN omstillingsutfordringer i 

planperioden, som tiltar fra 2025 når effektene av nye Narvik sykehus belaster 

driftsregnskapet. UNN har, utover premissene fra Helse Nord RHF, lagt inn et årlig 

internt overskuddskrav på 80 mill. kroner, stigende til 110 mill. kroner i perioden (dette 

er korrigert ut i tabellen ovenfor).  I 2020 er det satt av 80 mill. kroner til egne 

prioriteringer, som økes med 50 mill. kroner hvert år fremover. På kort sikt kan denne 

posten betraktes som risikoreduserende reserve. Helseforetaket har omstillingsplaner 

Omstillingsutfordring i 1000 kr, akkumulerte størrelser 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Finnmarkssykehuset HF** 92 000                      92 000            93 000                       126 000            190 000               184 000       182 000       182 000         

Universitetssykehuset Nord-Norge HF* 222 000              287 000      349 000               362 000        512 000               568 000       659 000       659 000      

Nordlandssykehuset HF -                             -                  -                             -                    -                             -                  -                  -                  

Helgelandssykehuset HF 25 000                      25 000            25 000                       25 000              25 000                       25 000            25 000            117 000      

Sykehusapotek Nord HF 1 000                         2 000              2 000                         3 000                3 000                         3 000          3 000          2 000              

Helse Nord IKT HF 4 000                         4 000              4 000                         4 000                4 000                         4 000              4 000              4 000              

Helse Nord RHF 2 000                         2 000              2 000                         2 000                2 000                         2 000              2 000              2 000              

Sum 346 000              412 000      475 000               522 000        736 000               786 000       875 000       966 000      

** vurdert i forhold til resultatkrav fra HN RHF

*vurdert i forhold til resultatkrav fra HN RHF (overskudd 40 mill. kroner).  

Omstillingsutfordring  
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for tilsvarende beløp i perioden 2021-2024, og uløst omstilling på ca. 30 mill. kroner i 

årene 2025-2027.  

  

Nordlandssykehuset forventer at resultatkravene vil nås i planperioden, uten større 

omstillinger. Dette skyldes forventninger om økt andel av ressursene (jf. innfasing av 

inntektsmodell for somatikk), den planlagte styrkingen av helseforetakene, samt 

reduksjon av avskrivninger i årene framover.  I tabellen ovenfor er det lagt til grunn 0 i 

omstillingsbehov i årene framover. Dersom helseforetaket oppnår positive resultater i 

årene framover kan investeringsrammen til helseforetaket økes.   

 

Helgelandssykehuset vil ha behov for tilpasninger i driften i størrelsesorden 20-30 mill. 

kroner fra 2021 for at foretaket skal innfri kravene. Resultatkravene til 

Helgelandssykehuset vil økes som følge av reduserte avskrivninger i årene framover, 

men dette avventes til et evt. nedskrivningsbehov er avklart.  

 

Sykehusapotek Nord har et omstillingsbehov i perioden mellom 2 og 3 mill. kroner. Det 

er utarbeidet tiltak for å håndtere dette.  

 

HN IKT skal løpende effektivisere driften og det er lagt inn forutsetninger om 0,5 % årlig 

effektivisering. Helse Nord RHF skal også effektivisere driften.  

 

Omstillingsutfordringen til helseforetakene vil reduseres med foreslått utsatt 

inndragning av rammer i forbindelse med kurve-prosjektet (15 mill. kroner i 2021) og 

med foreslått videre styrking i 2024 (50 mill. kroner).   

 

3.2.4 Investeringsbehov og prioritering bygg, utstyr og IKT  

Helse Nords forslag til investeringsplan 2021–2028 utgjør 16,4 mrd. kroner.  

 

Helseforetakene hver for seg og foretaksgruppen har betydelige omstillingsutfordringer 

framover.  Helse Nords konsernbestemmelser for investeringer fastslår at helseforetaket 

i sine investeringsplaner skal vurdere om foretaket har likviditet til 

investeringsutbetalingene og driftsøkonomi til å dekke merkostnader som følge av 

investeringene, innenfor fastsatt resultatkrav.  

 

Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen skal 

tydeliggjøres når styrene for helseforetakene behandler det enkelte prosjekt. Dette for å 

sikre at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvensene 

for driften av helseforetaket. 

 

3.2.5 Likviditet og finansiering  

Investeringsplanen forutsetter at Helse Nord RHF innvilges lån til de store prosjektene 

psykiske helsevern Tromsø og nye Helgelandssykehuset (70 % på nye prosjekt).  
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Investeringsnivået vi legger opp til medfører stor likviditetsbelastning. Dette er det tatt 

høyde for i planperioden. Det legges opp til økte avsetninger til investeringer i 

planperioden (sentralt overskudd) for å sikre tilstrekkelig likviditetsreserve.  

 

For å kunne disponere likviditeten må det enkelte helseforetak sannsynliggjøre 

langsiktig økonomisk bæreevne.   

 

Dersom ikke foretaksgruppen når planlagt overskudd, kan ikke investeringsplanen 

gjennomføres i det tempo det er lagt opp til. Dersom resultatkravene realiseres, og salg 

av eiendommer det ikke er bruk for går som planlagt, er planen gjennomførbar.   

 

Helseforetakene har som del av behandlingen av sin økonomiske bærekraft vurdert 

egen likviditetssituasjon.  

  

Finnmarkssykehuset  

Helseforetaket vil komme i en anstrengt likviditetssituasjon når de større 

investeringsutbetalingene i nye Hammerfest sykehus begynner å påløpe. Dersom 

Hammerfest ikke gjennomføres til p50-rammen og/eller at foretaket har større avvik fra 

resultatkravene i årene framover vil foretaket ikke ha likviditet til å gjennomføre planen.    

 

Finnmarkssykehuset legger til grunn å låne 80 % av investeringene i nye Hammerfest 

sykehus, og adm. direktør foreslår at låneramme fastsettes i denne saken. Helseforetaket 

skal selge eiendommer og sykehustomt i Hammerfest i de kommende årene.  

 

Universitetssykehuset Nord-Norge 

Forutsatt at de økonomiske mål realiseres i planperioden vil foretaket ha tilstrekkelig 

likviditet til å gjennomføre vedtatt investeringsplan. 

 

Nordlandssykehuset 

Helseforetaket har i dag en anstrengt likviditetssituasjon, men vil ha tilstrekkelig 

likviditet dersom resultatkravene nås. Helseforetaket skal selge eiendommer som det 

ikke har bruk for.  

 

Helgelandssykehuset 

Foretaket planlegger å styrke egen likviditet fram til utbetalingene til nytt sykehus 

forventes å komme. Foretaket har lagt til grunn 80 % låneandel til eventuelt nytt 

sykehus. Forutsatt at resultatkravene nås vil foretaket har likviditet til å gjennomføre 

investeringer i tråd med vedtakene som gjelder for nye Helgelandssykehuset.  

Helseforetaket skal trolig også selge eiendom som det ikke er bruk for i nye 

Helgelandssykehuset.  
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3.3 Løsningsstrategi og tiltak 

3.3.1 Resultatkrav  

Helseforetakenes overskuddskrav skal sikre at midlertidige kostnadsreduksjoner 

knyttet til eksisterende bygg (reduksjon i avskrivningskostnader) ikke benyttes til 

permanent økning i kostnadsnivået. Når kostnader ved nye bygg påløper, reduseres 

overskuddskravet.  

 

Resultatkravet til Finnmarkssykehuset reduseres til 5 mill. kroner når nye Hammerfest 

sykehus er planlagt ferdigstilt. Sammenlignet med gjeldene plan forskyves denne 

reduksjonen ett år til 2025.  

 

UNN skal realisere årlige overskudd på 40 mill. kroner. Når nye UNN Narvik forventes 

ferdigstilt reduseres resultatkravet fra Helse Nord RHF til 10 mill. kroner.  

Sammenlignet med gjeldene plan forskyves denne reduksjonen ett år til 2025.  

 

Nordlandssykehuset har et årlig overskuddskrav på 5 mill. kroner som er begrunnet 

med behov for buffer i økonomien. Investeringsrammene i årene fremover er tilpasset 

likviditetsoverskuddet fra drift (resultat og avskrivninger) minus avdrag på lån.   

 

Helgelandssykehusets overskuddskrav er inntil videre videreført med 24 mill. kroner.  

Avskrivningen fra åpningsbalansen reduseres, og for å sikre økonomisk bærekraft til 

nye Helgelandssykehuset må resultatkravet økes i årene framover. Dette er foreløpig 

avventet til evt. nedskrivningsbehov i forbindelse med avhending av eiendommer er 

avklart. Det legges opp til å håndtere dette fra og med justert budsjett 2021. Både 

overskudd og evt. nedskrivninger (ikke betalbar kostnad) vil medføre styrking av 

likviditeten.   

 

Resultatkrav for Sykehusapotek Nord videreføres med 1 mill. kroner begrunnet med 

overskuddskrav til publikumsavdelingen/behov for buffer i økonomien.  

 

For å sikre tilstrekkelig likviditet i foretaksgruppen foreslås det i planen å øke den 

sentrale avsetningen til investeringer ytterligere med 10 mill. kroner i 2021, 20 mill. 

kroner i 2022 og 20 mill. kroner i 2024.  

 

Manglende oppnåelse av de økonomiske mål og resultatkrav vil føre til at investeringer 

må skyves ut i tid og faglige satsninger må utsettes.   

 

Helse Nord skal: 

• Forbedre driften kontinuerlig i nært samarbeid mellom ledelse og medarbeidere. 

Nye teknologiske løsninger vil være sentrale.  

• Følge opp investeringsprosjektene tett slik at overskridelser unngås. 

• Utarbeide og gjennomføre tiltaksplaner for å løse omstillingsutfordringene. 
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• Sikre felles tilnærming til gevinstrealisering og derved oppnå større effekt av 

vedtatte tiltak. 

• Intensivere innkjøpssamarbeidet og iverksette tiltak for å sikre lojalitet til 

inngåtte avtaler. 

• Redusere reisekostnadene ved bruk av alternative konsultasjons- og møteformer. 

• Sikre at midlertidig bortfall av avskrivninger ikke disponeres til permanent drift, 

men «spares» slik at foretakene kan håndtere de økte kostnadene som påløper 

når nybyggene tas i bruk. 

• Styre etter følgende resultatkrav i perioden:  

 
Tabell 4 – Resultatkrav i Helse Nord i perioden 2020-2028. Tall i 1 000 kr. 

 

3.3.1 Likviditet og finansiering   

Helse Nords løsningsstrategi for å sikre nødvendig likviditet i planperioden er å oppnå 

resultatkravene, utnytte lånemulighetene i HOD og i tillegg fortløpende vurdere vår 

bygningsmasse og selge bygg og anlegg som det ikke er behov for. 

 

Likviditetsframskrivningen forutsetter salg av eiendom i tråd med tidligere vedtak i 

Finnmarkssykehuset og NLSH, og videre salg av tomt/eiendom i Universitetssykehuset 

Nord-Norge, Finnmarksykehuset og Helgelandssykehuset.  

 

Likviditetsframskrivningen forutsetter at det søkes og godkjennes lån hos HOD til 

gjennomføring av investeringer i psykisk helsevern i UNN og nye Helgelandssykehuset.   

 

  
Tabell 5 – Likviditetsbudsjett i Helse Nord i perioden 2020-2028. Tall i 1 000 kr. 

Under gjeldene forutsetninger vil likviditetsreserven gradvis svekkes fram mot 2024 før 

den bygges opp igjen mot slutten av planperioden.  

 

Helse Nord skal: 

• Oppnå resultatkrav og utnytte lånemulighetene.  

• Gjennomføre samlet sparing i planperioden (sentrale overskudd). 

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Helse Nord RHF 146 000 166 000 186 000 196 000 216 000 126 000 136 000 136 000 86 000

Finnmarkssykehuset 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 5 000 5 000 5 000 5 000

UNN 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Nordlandssykehuset 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Helgelandssykehuset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5 000

Sykehusapotek Nord 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Helse Nord IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum 236 000 256 000 276 000 286 000 306 000 167 000 177 000 177 000 112 000

Likviditetsbudsjett i planperioden 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Inngående beholdning 55 000 -695 400 -771 600 -784 100 -726 000 -871 600 -709 100 -490 000 -223 300

Budsjettert resultat RHF 146 000 166 000 186 000 196 000 216 000 126 000 136 000 136 000 86 000

Endring fordring/kortsiktig gjeld som påvirker l ikviditet -20 000 -10 000 0 0 0 0 0 0 0

Diff pensjonspremie/kostnad -569 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Avskrivninger 995 700 1 060 000 1 086 000 1 066 000 1 005 000 1 173 400 1 111 000 1 065 000 1 113 000

Ubrukte investeringsrammer fra tidligere år 350 000 -258 000 -200 000

Salg eiendom 118 000 296 000 0 0 0 60 000 0 50 000 0

Tilskudd/gaver fra eksterne

Investeringsramme -1 880 800 -2 064 100 -1 944 000 -2 378 100 -2 032 000 -1 880 000 -1 347 000 -1 172 000 -481 000

Låneopptak 312 000 936 200 1 061 800 1 376 500 854 700 980 000 616 000 490 000 0

Avdrag lån -202 300 -202 300 -202 300 -202 300 -189 300 -296 900 -296 900 -302 300 -352 300

Utgående beholdning  -695 400 -771 600 -784 100 -726 000 -871 600 -709 100 -490 000 -223 300 142 400

Ramme for kassakreditt pr 31.12.20 926 000 926 000 926 000 926 000 926 000 926 000 926 000 926 000 926 000

Likviditetreserve 230 600 154 400 141 900 200 000 54 400 216 900 436 000 702 700 1 068 400

Regionalt Brukerutvalg 17.06.20  - Innkalling og saksdokumenter Side 35 av 110 



 

24 
 

• Selge eiendom det ikke er bruk for. 

 

3.3.2 Kapitalkompensasjon til helseforetakene 

Styret har vedtatt og holde tilbake deler av Helse Nords inntekter for å delfinansiere 

økte kostnader som følge av investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg. 

Inntektene fordeles gradvis til helseforetakene (kapitalkompensasjon) etter hvert som 

avskrivningene fra de store byggeprosjektene belaster regnskapene. Kostnader ved nye 

bygg skal i tillegg håndteres gjennom bortfall av kostnader ved utfasede bygg og 

effektivisering av driften som følge av nye bygg.  

 

Kapitalkompensasjon til Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset og UNN er justert i 

tråd med forventet fremdrift. Kapitalkompensasjon til Helgelandssykehuset er justert i 

tråd med justert nivå for forventede samlede investeringer i nye Helgelandssykehuset.  

 

Helse Nord skal: 

• Følge denne planen for å innfase kapitalkompensasjon:  

 
Tabell 6 – Økt kapitalkompensasjon i Helse Nord i perioden 2021-2028. Tabellen viser endringer i forhold til vedtatt 
budsjett 2020. Tall i tusen kroner. 

Kapitalkompensasjon (1000 kr) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Helgelandssykehuset 0 0 0 50 000

UNN Narvik 0 50 000 50 000 50 000 50 000

Finnmarkssykehuset Hammerfest 0 50 000 50 000 50 000 50 000

Sum 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 150 000
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4. Prioritering av økonomisk handlingsrom 

I kapittel 3.2.1 ble det gjort rede for at Helse Nord har et økonomisk handlingsrom til å 

styrke driftsbudsjettene. I kapittel 3.2.2 er det gjort rede for de styrkningene som følger 

av Plan 2020–2023. I dette kapitlet redegjøres det for de endringene som foreslås i plan 

2021–2024.  

 

4.1 Avveining av drift og investering  
Foretakene fremmer fortsatt ønsker om nye store investeringer eller utvidelse av 

vedtatte prosjekt. I tillegg spilles det inn ønsker om økte investeringer til medisinteknisk 

utstyr og mer penger til drift. I Helse Nords tid har det aldri vært bygd flere sykehus 

eller kjøpt mer utstyr i den nordnorske spesialisthelsetjenesten. Dette er mulig fordi 

Helse Nord har en samlet økonomistyring med ansvar både for drift og investeringer. 

Det er Helse Nord RHFs oppfatning at den regionale helhetsplanleggingen sørger for en 

forutsigbar og relativt sett en raskere utvikling av helsetjenesten i Nord-Norge. Helse 

Nord RHF har det helhetlige ansvaret for å prioritere og avveie forholdet mellom drift og 

investeringer. Den foreliggende økonomiske langtidsplanen balanserer dette forholdet 

på en god måte, både på kort og lang sikt, med de utfordringene og forutsetningene som 

er beskrevet. 

 

Etter oppfølging av tidligere vedtak og eksternt påførte kostnader er det et lavt 

handlingsrom for både å styrke driften og øke investeringsrammene. Helse Nord har 

behov for øke likviditetsbeholdningen for å sikre gjennomføring av vedtatte 

investeringer og håndtere usikkerhet. Det foreslås derfor noen justeringer mellom årene 

i tråd med forventet fremdrift for investeringer og økt avsetning til fremtidige 

investeringer i planperioden 

   

 
Figur 2 – Bokførte investering og investeringsrammer perioden 2020–2028 i Helse Nord. 
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4.2 Endringer i driftsrammer 

4.2.1 Oppfølging av budsjett 2020 

 
Tabell 7 – Oppfølging av budsjett 2020. Tall i tusen kroner. 

 

4.2.2 Eksterne forhold og risiko  

Forventede EU-krav knyttet til arbeidstid og arbeidsforhold for luftambulansetjenesten 

kan kreve ressurser, men det legges til grunn at innføring ikke skjer før tidligst i 2023.  

 

Det er betydelig usikkerhet i økonomiske rammebetingelser og framtidige forpliktelser i 

forbindelse med blant annet:  

• Konsekvenser av covid-19. 
• Luftambulanse og krav til beredskap.  
• Finansieringsansvar for nye legemidler. 
• Avbyråkratiseringsreform. 
• Nasjonale prosjekter. 
• Pensjonskostnad og pensjonspremie. 
• Finansiering av kostnader i Direktoratet for e-helse.   

 

 
Tabell 8 – Eksterne forhold. Tall i tusen kroner. 

Planen tar ikke høyde for økte kostnader som følge av Stortingets vedtak om permanent 

helikopter i Kirkenes, jetfly i Tromsø og intensivnivå 2 i Kirkenes. 

 

4.2.3 Nye forslag i plan 2021–2024  

Det meste av handlingsrom de nærmeste to årene er allerede disponert i planen. Fra 

2021 legges det opp til å øke avsetningene til investeringer. Dette vil bidra til å styrke 

likviditetsreserven, og bidra til at investeringene kan gjennomføres som planlagt. Det vil 

også være en nødvendig økning av buffer i det økonomiske opplegget som sikrer at ikke 

alle estimerte inntekter er disponert.  

 

Helseforetakenes frie inntekter er planlagt styrket med 50 mill. kroner per år fra 2021. 

Dette foreslås også lagt til grunn for 2024.  

Oppfølging av budsjett 2020 2021 2022 2023 2024

Tilskudd prosjekt utviklingsplan 4 000 0 0 0

Sum oppfølging av budsjett 2020 4 000 0 0 0

Eksternt påførte forhold 2021 2022 2023 2024

Arbeidstidsbestemmelser luftambulanse 0 0 5 000 5 000

Økt beredskap luftambulanse

Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-tiltak 5 000 10 000 10 000 10 000

Nasjonal e-helse, e-helsedir 10 000 21 000 21 000 21 000

Nasjonal e-helse, egne kostnader 2 000 4 000 4 000 4 000

Sum eksterne forhold 17 000 35 000 40 000 40 000
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Det foreslås satt av 5 mill. kroner til styrking av de felles nasjonale helseforetakene.  

 

Styrets disp vil i foreslåtte opplegg bestå av potten tiltak til evt. bevilgninger i 

forbindelse med regional utviklingsplan og potten til utvikling av Helse Nord (til 

sammen 6 mill. kroner i 2021 stigende til 30 mill. kroner i planperioden).   

 

Foretaksgruppen har flere felles prosjekt knyttet til omstilling. Det vurderes å foreslås 

det vurderes å ressurs sette regionale prosjekt med ansvar for å lede og koordinere 

felles regionale prosjekt. Prioriteringen prosjekter forutsettes gjort i forbindelse med 

budsjett 2021.  

 

For å kunne fremskynde nødvendig styrking av pasienttilbudet til pasienter med psyisk 

utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse overføres 5 mill. kr. til dette i 2021. 

Midlene hentes fra Faglan TSB fase 2, som utsettes til 2022. 

 

 
Tabell 9 – Prioritering av økonomisk handlingsrom for Helse Nord i perioden 2021–2024. Tall i tusen kroner. 

 

4.2.4 Andre endringer i basisrammen til foretakene 

• Vedtatt inntektsmodell for somatikk fases inn (år 3 av 3). Kriterieverdier og 
pasientstrømmer er oppdatert.  

• Kriterieverdier og pasientstrømmer for inntektsmodell psykisk helse og TSB er 
oppdatert.  

• Andre mindre forhold 
 

4.3 Endringer i investeringsplanen  
 

Prioriteringer – investeringer  

Styret har i sak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 

- overskridelser, oppfølging av styresak 12-2020/2, sak g vedtatt å øke rammene som 

følge av merforbruket ved Nordlandssykehuset med 330 mill. kroner.   

 

Rammen for Narvik er oppjustert i tråd med vedtak i sak 75-2020 Nye UNN Narvik – 

godkjenning av forprosjekt og byggestart. 

Nye forslag i plan 2021-2024 2021 2022 2023 2024

Styrke HF 50 000

Økt avsetning til  investeringer 10 000 20 000 20 000

Ads disp 3 000 3 000 3 000 3 000

Økte kostnader felleseide 5 000 5 000 5 000 5 000

Sum nye forslag i plan 2021- 18 000 28 000 8 000 78 000

Sum disponert 132 200 239 200 332 800 402 800

Rest til disposisjon 300 1 300 700 23 700
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Periodisering av rammer for bygging av nye sykehus i Hammerfest og Narvik er justert.  

   

Ferdigstillelse av Nye Helgelandssykehuset er utsatt 2 år i rullering av planen. På 

bakgrunn av vedtak i sak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 - struktur og lokalisering 

og vedtak i foretaksmøtet 27. januar 2020 er totalrammen foreløpig justert til 2,5 mrd. i 

langsiktig plan. Forutsatt låneopptak er også nedjustert.  

 

Samlet gjennomgang av IKT-området er utsatt som følge av COVID19. Dette vil 

gjennomføres fram mot styresak om budsjett i oktober.  

 

Finnmarkssykehuset HF har bedt om økt investeringsramme på 288 mill. kroner for å 

håndtere overskridelsene ved Kirkenes sykehus. Som en del av løsningen har 

helseforetaket foreslått å redusere utstyrsrammen med 5 mill. kroner over 4 år.  

 

Endringer: 

Finnmarksykehuset: 

• Økt investeringsrammen med 288 mill. kroner til Kirkenes sykehus.  

• Redusert ramme til HF-styrets disp. med 5 mill. kroner i 4 år fra 2021.  

• Økt investeringsramme til helikopterlandingsplass Kirkenes.  

• Periodisering Hammerfest justert.   

• Økt ramme som følge av tidligere gave (CT) til Kirkenes sykehus.  

 

UNN: 

• Økt ramme til nye UNN Narvik. 
• Økt ramme til mindre investeringer med administrative tilsagn (5 mill. kroner).  

 

Nordlandssykehuset: 

• Økt ramme til NLSH Bodø med 330 mill. kroner i tråd med vedtak.  
• Redusert ramme til HF-styrets disp. med 20 mill. kroner i 4 år.  
• Korrigert (økt) ramme til helikopterlandingsplass Vesterålen med 4.5 mill. 

kroner i tråd med brev fra Helse Nord RHF av 22. 8.18.  
 

Helgelandssykehuset:  

• Justert ramme til nye Helgelandssykehuset. Samlet p85-ramme er anslått til 2,5 

mrd. kroner i planen.  

 

RHF/sentralt:  

• P85-reserve Alta fjernet.  
• Endret periodisering P85-reserver for Narvik og Hammerfest.  
• Budsjett for sikkerhetspsykiatri Bodø fjernet.  

 
Sykehusapotek Nord: 
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• Økt ramme til finansiering av lokaler i Nye Narvik sykehus og nye Hammerfest 
sykehus. 

• Satt av ramme til arealer i nye Helgelandssykehuset.  
 

Investeringsplan 2021–2028 framgår av tabellen (endringer fra vedtatt plan merket 

med rødt).  
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Tabell 10 – Investeringsplan 2021–2028. Tall i tusen kroner. 

 

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og 

byggelånsrenter Sum tidligere år 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUM

Finnmarkssykehuset 

Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark 50 000 7 000 57 000

Alta nærsykehus P50 300 000 126 500 426 500

Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 65 000 15 000 15 000 95 000

Kirkenes nybygg P85 1 485 000 1 485 000

Kirkenes overskridelse 31 500 256 500 288 000

Helikopterlandingsplass Kirkenes 20 000 20 000

Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer 110 000 150 000 723 000 500 000 602 000 241 000 2 326 000

Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer 50 000 100 000 50 000 200 000

CT Kirkenes, gave 17 200 17 200

Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 43 000 40 000 45 000 45 000 45 000 45 000 50 000 50 000 50 000 45 000

Sum Finnmarkssykehuset 350 200 461 500 818 000 645 000 697 000 286 000 70 000 50 000 50 000 45 000

UNN  

Nye Narvik sykehus P50 130 000 54 000 188 000 625 000 723 000 722 000 237 000 2 679 000

A-fløy Tromsø P85 1 594 000 1 594 000

Tromsøundersøkelsen 25 000 5 000 30 000

Regionalt PET-senter P85 (inkl gavemidler) 567 900 90 000 657 900

Kontoretasjer PET-senter 99 000 99 000

Sikkerhetspsykiatri 29 400 29 400

Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 204 000 245 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 180 000

Sum UNN 382 400 433 000 825 000 923 000 922 000 437 000 200 000 200 000 200 000 180 000

Nordlandssykehuset

Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 3 494 800 100 000 263 000 3 876 900

NLSH Bodø overskridelse 330 100 330 100

PCI laboratorie 26 000 26 000

ENØK 10 000

Helikopterlandingsplass Vesterålen 15 000 4 500 19 500

Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 63 000 70 000 60 000 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 90 000

SUM NLSH 177 500 689 100 60 000 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 90 000

Helgelandssykehuset 
Utvikling av Helgelandssykehuset P50 10 000 10 000 0 0 200 000 700 000 700 000 180 000 200 000 2 000 000

Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 67 500 45 000 50 000 50 000 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 45 000

SUM Helgelandssykehuset 77 500 55 000 50 000 50 000 260 000 750 000 750 000 230 000 250 000 45 000

Helse Nord IKT

Vedtatte prosjekter 56 000 39 700 5 000 0 0 0 0 0 0

Til HF-styrets disposisjon 36 200 29 000 30 000 31 000 30 000 30 000 30 000 32 000 30 000 30 000

SUM Helse Nord IKT 92 200 68 700 35 000 31 000 30 000 30 000 30 000 32 000 30 000 30 000

IKT 6 500 6 500

Utstyr/areal 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Lokaler i  nye sykehus 17 000 18 000 15 000

Sykehusapotek Nord 10 000 9 500 3 000 3 000 20 000 21 000 2 000 2 000 17 000 2 000

Helse Nord RHF

FRESK 235 000 112 000 0 121 100 130 000 15 100 0 613 200

Felles regionale IKT-prosjekt 99 700 15 000 134 000 92 000 49 000 20 000 28 000 28 000 33 000 25 000 25 000 548 700

Digitale innbyggertjenester 38 000 20 000 30 000 60 000 33 000 0 0 0 0 0 181 000

Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap 85 800 8 000 93 800

Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85 0 0

Finnmarkssykehuset Hammerfest  P85 0 0 0 162 000 100 000 262 000

UNN Narvik P85 72 000 100 000 172 000

Helgelandssykehuset utvikling P85 0 0 0 500 000 500 000

UNN psykisk helsevern Tromsø 100 000 200 000 700 000 700 000 1 700 000

Sikkerhetspsykiatri 0 0 0 0

Sum Helse Nord RHF 155 000 164 000 273 100 212 000 369 100 428 000 728 000 733 000 525 000 89 000

Sum investeringsplan 1 244 800 1 880 800 2 064 100 1 944 000 2 378 100 2 032 000 1 880 000 1 347 000 1 172 000 481 000

Formatert: Bredde:  29,7 cm, Høyde:  21 cm
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4.3.1 Investeringslån  

Nye prosjekter som ikke allerede er innvilget lån fra HOD, kan få inntil 70 % 

lånefinansiering. På grunn av ulik likviditetssituasjon i foretakene kan det gis ytterligere 

lån fra Helse Nord RHF. I praksis kan HF-ene få låne inntil 80 % av godkjent 

investeringsramme på store investeringsprosjekt. 

 

I tråd med styrets vedtak i sak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 

- overskridelser, oppfølging av styresak 12-2020/2, sak g vedr. NLSH etableres det et 

langsiktig lån på 330 mill. kroner, med løpetid 35 år.  

 

Adm. direktør foreslår at Finnmarkssykehuset gis et langsiktig lån på 230 mill. kroner 

for å håndtere merforbruket ved Kirkenes sykehus, i tråd med innspill fra 

helseforetaket. Løpetid 35 år.  

 

Det fastsettes maksimal låneramme for Narvik og Hammerfest tilsvarende 80 % av p85-

rammen. Universitetsarealene ved Hammerfest sykehus kan lånefinansieres 100 % (200 

mill. kroner).    

 

Planen forutsetter godkjenning av lån hos HOD for Nye Helgelandssykehuset og UNN 

psykisk helsevern Tromsø. 

5. Innspill til planen  

Styrene i helseforetakene, Regionalt brukerutvalg og 

konserntillitsvalgte/konsernverneombud har gitt innspill til hva de ønsker tatt med i 

planen. I det videre redegjøres for hvilke innspill som er gitt. 

Finnmarkssykehuset 

Styret i Finnmarkssykehuset behandlet i møte 29.april 2020 styresak 38-2020 
Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2020 – 2027 og innspill til plan 
2021–2024, inkludert rullering av investeringsplan til Helse Nord RHF og fattet følgende 
vedtak: 
 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2020-2027 til 

etterretning. a. Styret viser til likviditetsframskrivningen som viser at 

helseforetaket har behov for å øke likviditetsreserven. Styret ber 

administrerende direktør utrede tiltak for å løse likviditetsutfordringen til neste 

oppdatering av bærekraftsanalysen.    

 

2. Styret konstaterer at omstillingsutfordringen er betydelig når nye Hammerfest 

sykehus står ferdig i 2025, og gjennomføring av tiltaksplaner er nødvendig for å 

oppnå drift i balanse.   
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3. Styret ber Helse Nord RHF om en rammeøkning for nye Kirkenes sykehus med 

288 mill. Styret ber samtidig om at rammeøkningen finansieres slik:  

a. Styret ber Helse Nord RHF om økt låneramme til nye Kirkenes sykehus 

tilsvarende 80 % av rammeøkningen på 288 mill. totalt 230,4 mill.  

b. Restramme P(85) Alta Nærsykehus på 40 mill. vil ikke benyttes.  

c. Reduksjon i investeringsramme «styrets disposisjon» med 5 mill. årlig i 

perioden 2021–2024, totalt 20 mill.  

 

4. Styret prioriterer følgende innspill til Helse Nord RHF sin økonomiske 

langtidsplan 2021–2024:  

a. Lønnsmidler til barnelege Sámi Klinihkka, 1,2 mill. fra 2021.  

b. Midler til kardiolog Sámi Klinihkka, 1,2 mill. fra 2021.   

c. Styret viser til styrevedtak 94/2019 og styret presiserer viktigheten av at 

det tilføres ressurser ved en eventuell endring av nivåinndelingen 

intensiv.  

 

5. Styret prioriterer følgende innspill til rullering av investeringsplan 2021–2027:  

a. Investeringsmidler til helikopterlandingsplass i Kirkenes 20 mill.  

b. Reduksjon i investeringsrammen til «styrets disposisjon» med totalt 20 

mill. i perioden 2021–2024. 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge 

Styret i UNN behandlet i møte 22. april 2020 sak 34-2020 RHFs plan for 2021-2024, og 

fattet følgende vedtak: 

 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar redegjørelsen om 

økonomisk bærekraft, kontantstrøm og lånebehov perioden 2021–2027 til 

orientering.  

 

2. Styret ber om at P85 rammen for Nye UNN Narvik økes tilsvarende prisvekst 

for oktober 2017–januar 2020.  

 

3. Styret ber om at nytt sykehusbygg for psykisk helsevern og tverrfaglig 

rusbehandling prioriteres i Helse Nord RHF sin investeringsplan.  

 

4. Styret erkjenner et større investeringsbehov enn det som er i tildelt 

investeringsramme, og ber Helse Nord RHF hensynta dette i den totale 

investeringsrammen for å forsøke å imøtekomme behovet.  

 

5. Styret tar redegjørelsen om innspill til prioritering av investeringer i perioden 

2021 – 2027 til orientering, og slutter seg til at denne saken oversendes Helse 
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Nord RHF som tilbakemelding på Økonomisk langtidsplan 2021–2024, 

inkludert rullering av investeringsplan 2021–2027.   

 

6. Styret forutsetter at regionale oppgaver og funksjoner som pålegges 

Universitetssykehuset Nord- Norge HF fullfinansieres.  

  

Nordlandssykehuset 

Styret i Nordlandssykehuset behandlet i styremøtemøte 15. april 2020 styresak 33-2020 

Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2021–2028 og fattet 

følgende vedtak: 

  

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne som styrets innspill til rullering 
av plan for drift og investering for 2021–2024 når det gjelder større 
investeringer. 
 

2. Styret ber Helse Nord RHF komme tilbake til prosess knyttet til innspill til 
prioritering av midler til regional utviklingsplan, IKT-investeringer og øvrige 
driftstiltak i planperioden på et senere tidspunkt. 

 
3. Styret foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon 

økes med til sammen 120,0 mill. kr i planperioden til finansiering av kritiske 
investeringer i prioritert rekkefølge: 

a. Strålemaskin 35,0 mill. kr. 
b. Bygningsmessige investeringer 40,0 mill.kr. 
c. Diagnostisk utstyr 25,0 mill. kr. 
d. Medisinteknisk utstyr 20,0 mill. kr. 

 
4. Styret ber om at det alternativt til økt investeringsramme i punkt 3) gis anledning 

til leasing av kritisk utstyr, uten reduksjon i investeringsrammen til styrets 
disposisjon. 
 

5. Styret ber om at Helse Nord sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for 
realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov. 

 

Helgelandssykehuset 

Styret i Helgelandssykehuset behandlet i møte 15. april 2020 sak 31-2020 Innspill til plan 

2021–2024, inkludert rullering investeringsplan – Oppdatert bærekraftsanalyse og fattet 

følgende vedtak: 

 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar forslag til innspill til plan- og 

budsjettarbeidet 2021–2024.  

 

2. Styret understreker usikkerheten i bærekraftsanalysen vedrørende Covid-19 

situasjonen og vil komme tilbake med oppdatert analyse. 
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3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å forskyve 

investeringsrammen med ett år for Nytt Helgelandssykehus.   

 

4. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF øke investeringsrammen 

for MTU med 20 mill.kr i 2021 knyttet til DMS Brønnøy.  

 

5. Styret i Helgelandssykehuset anmoder Helse Nord om prioritert fokus på E-helse, 

hvor Helgelandssykehuset ønsker å være en pådriver. 

 

6. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering i 

prioritert rekkefølge til:  

a. Midler til konseptfaseutredning Nytt Helgelandssykehus med 10,0 mill. kr. 

for 2021 og 2022, og 5,0 mill. kr. i 2023.  

b. Rekrutteringstiltak: 3,0 mill. kr per år for årene 2021–2024.  

c. Prosjektmidler i forbindelse med Dips Arena og elektronisk kurve med 4,5 

mill.kr i 2021 og 2022.  

d. Prosjektmidler til E-helse/IKT 5,0 mill. kr. for årene 2021–2024  

 

7. Styret i Helgelandssykehuset HF gir innspill til prioritering av midler (10,0) mill. 

kr knyttet til utviklingsplanen som vist i saken (Kap. 4.0).  

 

8. Styret i Helgelandssykehuset ber om at trekk i ramme til gevinstrealisering IKT 

prosjekt elektronisk kurve, ikke iverksettes før prosjektet er ferdigstilt. 

  
Sykehusapotek Nord 

Styret i Sykehusapotek Nord behandlet i møte 20. mars 2020 sak 18-2020 Økonomisk 
langtidsplan 2021–2024, inkludert rullering av investeringsplan og fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til 
økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan.  
 

2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at investeringsrammene endres til:  
  

- 2021 7,5 millioner  
- 2022 4,5 millioner  
- 2023 15,0 millioner  
- 2024 15,0 millioner  
- 2025 17,5 millioner  
- 2026 2,0 millioner  
- 2027 2,0 millioner  
- 2028 2,0 millioner  

  
3. Styret for Sykehusapotek Nord HF er fornøyd med at opptrappingen av klinisk 

farmasi i henhold til den vedtatte opptrappingsplanen for klinisk farmasi 
fortsetter, og at bevilgningene til denne opprettholdes i plan 2021–2024.  
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4. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at det er viktig at Helse Nord RHF i 
samarbeid med Sykehusapotek Nord HF og øvrige sykehushelseforetak 
utarbeider en strategi for legemiddelforsyning og bruk av farmasøytisk 
kompetanse i regionen, samt bruker sykehusapotekenes nettverk og 
kompetanse på legemiddellogistikk for å ivareta legemiddelberedskap og 
forsyning.  

  
5. Styret for Sykehusapotek Nord HF vil understreke betydningen av at det blir 

etablert fullverdige sykehusapotek, inklusive tidsriktige produksjonslokaler, i  
Finnmarkssykehuset HF (Nye Hammerfest sykehus), Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (Nye UNN Narvik og Harstad sykehus) og Nye 
Helgelandsykehuset. Dette vil styrke og sikre en bærekraftig og god dekning 
av legemidler og farmasøytiske produkter og tjenester i hele helseregionen.   

  
6. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at investeringer i gode IT systemer 

er av avgjørende betydning for å kunne oppnå målene i Oppdragsdokumentet 
og Nasjonal helse og sykehusplan om å skape pasientens helsetjeneste. Et 
godt system må måles etter verdien av hva det kan bety for tilbudet til den 
enkelte pasient.   

 

Helse Nord IKT 

Styret i Helse Nord IKT behandlet i møte 16. mars 2020 sak 18-2020 Langsiktig 
økonomiplan 2020–2028 og fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til prosjekt- og investeringsplanen 

som er presentert i dette saksfremlegget og ber administrerende direktør 
framlegge denne overfor Helse Nord RHF. 
 

2. Styret tar framskrivningen av IKT-kostnadene og likviditetsbudsjettet i 
planperioden til orientering. 
 

Regionalt brukerutvalg (RBU)  

Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert rullering av investeringsplan 2020-2027 ble 

behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF 12. mars 2020, jf. RBU-sak 

17-2020, 13.mai 2020 som orienteringssak og 17.juni 2020, jf. RBU-sak xx-2020. 

Protokoll fra behandling i RBU ettersendes/legges frem ved møtestart. 

  

Samarbeidsmøte konserntillitsvalgte- og verneombud (KTV/KVO) 

Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om arbeidet med 

Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan i 

samarbeidsmøte, den 24. mars 2020, jf. sak 35-2020 og 12. mai 2020, jf. sak 57-2020.  

 

Økonomisk langtidsplan 2021-2024 og investeringsplan 2021-2028 vil bli drøftet med de 

konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF 24. juni 2020. Protokoll fra 

drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
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6. Planrammer 2020 (ikke oppdatert) 

 
Tabell 11 – Totale inntektsrammer for foretakene i Helse Nord for 2020. Tall i tusen kroner. 

 

Inntektsrammer 2020 (tall  i  1000 kr) 

Basisramme 2020 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett per oktober 1 640 236 119 332 1 568 402 4 958 568 3 069 370 1 372 583 12 728 492

Omsti l l ing s tore byggepros jekter -29 160 29 160 0

Endring inntektsmodel l  somatikk/innfas ing -5 137 5 137 0

Innføring kl iniske systemer -20 840 13 564 7 276 0

Buds jettforl iket 2019 -1 860 -1 860

Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett konsolidert budsjett 1 590 236 125 899 1 568 402 4 958 568 3 110 943 1 372 583 12 726 632

Innføring kl iniske systemer 20 840 -13 564 -7 276 0

Omsti l l ing s tore byggepros jekter 29 160 -29 160 0

Endring inntektsmodel l  somatikk/innfas ing 5 137 -4 342 -28 473 16 005 11 673 0

Innfas ing model l  utdanning -3 664 -10 228 10 027 3 865 0

Inntektsmodel l  psykisk helse, oppdatering 15 111 -16 006 1 028 -133 0

Engangsti l skudd psykisk helse 2019 4 000 -4 000 0

Inntektsmodel l  TSB, oppdatering -6 378 14 285 -6 386 -1 522 0

Avs lutning pros jekter RHF -4 500 4 500 0

Ads  disp -5 783 5 783 0

Rekruttering Helgeland 3 143 -3 143 0

Utvikl ingspros jekt Helgeland 4 000 -4 000 0

Omsti l l ingsbevi lgning NLSH 31 222 -31 222 0

Tromsøundersøkelsen 1 743 -1 743 0

Utdanning midlertidig ti l skudd 960 -960 0

Redusert kjøp av private ki rugiske helsetjenester -5 000 5 000 0

Redusert ti l leggskjøp rehabi l i tering -20 000 20 000 0

Kval i tetsbasert finans iering, oppdatering model l 292 -1 093 505 296 0

Nas jonal  inntektsmodel l -33 000 -33 000

Realvekst 135 000 135 000

Kapita lkompensas jon Bodø/Vest Finnmark -17 000 7 000 10 000 0

Styrking HF -50 000 8 505 19 999 14 211 7 284 0

Fel leseide HF 38 300 -38 300 0

Styrket ti lbud Vest-Finnmark -13 500 13 500 0

Styrking kreftbehandl ing/medikamenter -10 000 1 589 4 200 2 646 1 565 0

KLAR forbedring 500 -500 0

PCI utvidelse -9 800 9 800 0

Styrking hjertemedis insk avdel ing UNN -6 000 6 000 0

PET senter oppstartstøtte -2 000 2 000 0

Fagplan TSB fase 1 -2 250 -2 750 5 000 0

Sikkerhetssenger -7 000 7 000 0

Samisk Helsepark -2 000 2 000 0

Lis -utdanning -400 400 0

Legeberedskap ambulansefly Ki rkenes  -900 900 0

Fagrådsekretariat 1 500 -1 500 0

Nas jonale e-helseti l tak 11 000 -11 000 0

Ads  disp 2020 3 000 -3 000 0

Kl inisk farmas i 5 000 -795 -2 100 -1 323 -783 0

Regional  forbedringsutdanning -2 000 2 000 0

Regional  funks jon senskade kreft -1 000 1 000 0

Sum basisramme 2020 per juni 1 662 003 121 173 1 597 161 4 958 810 3 101 798 1 387 686 12 828 631

Øvrig ramme RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgi ft 804                                         0 53 794                27 828          82 426              

Sykestuer Finnmark 9 900              9 900                

Kva l i tetsregis tre 32 221                                    32 221              

Nas jonalt senter for e-helseforskning 38 400                38 400              

Medis insk undersøkelse barnehus 1500 1 300                  1 300            4 100                

Bedre psykisk helsehjelp i  barnevernet, pi lot Bodø -               -                    

Landsdekkende model l  for rettspsyk -                      -                    

Nettverk for forskning tvang -                      -                    

Ti l skudd ti l  turnustjeneste | estimat, fordeles  oppdragsdokument 111                                         842                 2 176                  1 792            909                 5 830                

Forsøksordning tannhelse -                      -                    

SUM øvrig ramme 2020 per juni 33 136                                    1 500         10 742            95 669                30 920          909                 172 877            

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Vedtatt ramme 2019 15151 4 000              26 000                7 000            4 600              56 751              

Justert ramme 2019 -15151 3 600              1 093                  6 516            3 942              (0)                      

Avs lutning overgangsordning 565                 (2 203)                 1 004            634                 -                    

SUM kvalitetsbasert finansiering 2020 per juni -                                         (15 151)      4 165              (1 110)                 7 520            4 576              (0)                      

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 3 998                  3 998                

Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens  s tyrking 3 292                  3 292                

Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 413                                      2 413                

Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 410                  2 410                

Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 4 061              4 061                

Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 917                  2 917                

Ufordelt Nas jonale tjenester -                    

Døvbl indesentre 44 000                                    7 910                  51 910              

SUM Nasjonale tjenester 2020 per juni 46 413                                    -             4 061              20 526                -               -                 71 000              

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Forskningsmidler, tidl igere innvi lget flerårige pros jekter 75 600                                    75 600              

Forskningsmidler, nye ti ldel inger, fordeles  senere -                    

SUM øremerket forskning 2020 per juni 75 600                                    -             -                 -                      -               -                 75 600              

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 817 152 107 522 1 616 128 5 073 896 3 140 238 1 393 171 13 148 108
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Basisrammen fordeles mellom fagområdene slik:  

 
Tabell 12 – Basisramme 2020 fordelt på formål. Tall i 1000 kroner. 

 

Spesifisering av overgangsordninger framgår av tabellen nedenfor.  

 
Tabell 13 – Basisramme 2020 fordelt på formål. Tall i 1000 kroner. 

 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter

Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalsum

Ambulanse 174 088                            305 922        214 746        133 493        457 886        1 286 134        

Pasientreiser 250 148                            206 974        245 925        142 641        27 102           872 790           

Psykisk helse 271 433                            935 266        789 532        254 619        104 072        2 354 922        

TSB (rus) 22 812                              160 170        23 330           33 465           117 650        357 427           

Somatikk 725 475                            2 869 012     1 488 812     731 477        736 025        6 550 802        

Overgangsordninger 20 251                              135 971        29 849           5 856             191 927           

Kapital 132 955                            345 495        309 605        86 136           102 514        976 704           

Felleskostnader/adm 237 927        237 927           

Totalsum 1 597 161                        4 958 810     3 101 798     1 387 686     1 783 175     12 828 631     

Radetiketter Formål 2 Finnmark UNN NLSH Helgeland Totalsum

Overgangsordning

PET-senter oppstart 15 274     15 274      

PET scanning 2 527       2 527        

Pet-takster endring 4 626       4 626        

Føde/gyn 1 886                              7 574       6 812      3 741          20 012      

Følgetjeneste gravide 6 935                              465          2 326      1 376          11 101      

Samhandlingsreform 118                                  4 663       3 345      2 122          10 249      

Tolketjeneste 2 100                              2 100        

fagansvarlig helsefaglærlinger 542                                  540          540         540             2 162        

Tuberkoloseprogram 347          658         1 005        

Forskning -           -          -            

regional koordinator helsefaglærlinger 521         521           

Kompetanse nyfødt intensiv 470         470           

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 748                                  2 277       1 328      837             5 190        

Fagplan plastikk kirurgi 2 966      2 923          5 889        

Fagplan diabetes 617                                  1 204       1 717      610             4 149        

Prosjekt Samvalg 8 614       8 614        

Sykehusinnkjøp -716                                -3 203     -946        -906            -5 771      

Inntektsmodell somatikk innfasing 4 067                              25 700     -17 300  -12 467      -            

Legeberedskap ambulansefly Kirkenes 1 800                              1 800        

Trombektomi 6 000       6 000        

PCI 5 200       13 100    18 300      

Sikkerhetsplasser 17 000     17 000      

Raskere tilbake 2 155                              26 163     12 312    7 079          47 709      

Hjertemedisinsk avdeling 6 000       6 000        

Fagplan fase 1 5 000       5 000        

Regional forbedringsutdanning 2 000      2 000        

Overgangsordning Totalt 20 251                            135 971  29 849    5 856          191 927   
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Møtedato: 17. juni 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf.:    Sted/dato:  
2020/228   Anne May Knudsen, 975 92 815  Bodø, 10. juni 2020 

 

RBU-sak 42-2019 Evaluering av pasientkommunikasjon om 

korona  

Formål 
I denne saken bes Regionalt brukerutvalg komme med innspill til områder og metoder 
for å evaluere pasientkommunikasjon så langt i koronaberedskapen. 
 
Saksgrunnlag 
God informasjon til befolkningen er svært viktig under en pandemi. God informasjon 
bidrar til økt helsekompetanse i befolkningen, bl.a. mht. smittevern. Så langt i 
koronapandemien har pasienter og pårørende hatt behov for tydelig informasjon og 
klare føringer for hvordan pasienter og pårørende skal forholde seg til helsetjenestene 
rundt oppmøte, kontakt, ledsagere, reiser, utsatt behandling mv.  
 
Evaluering av pasientkommunikasjonen er viktig for å finne ut om den var dekkende og 
nådde ut. Kommunikasjonsavdelinga i Helse Nord RHF takker Gunnhild Berglen for 
allerede godt arbeid og gode innspill til nettsidene om korona. Helse Nord RHF ber RBU 
komme med innspill og forslag til tema og metoder for også annen type evaluering av 
pasientkommunikasjonen. 
 

- Hvilke tema/områder bør evalueres? Hva er pasientene mest opptatt av? Hva 
bør sykehusene spørre pasienter og pårørende om i f.eks. en 
spørreundersøkelse? 

- Har RBU forslag til metoder å evaluere på, som når ut til pasienter og pårørende? 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til områder og metoder for å evaluere 

pasientkommunikasjon så langt i koronaberedskapen: 
a.  
b. 

 
 
 
Bodø, 10. juni 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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Møtedato: 17. juni 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:       Sted/Dato:  
2018/01742   Nohr, 90761924     Bodø, 8. juni 2020 

 
 
Sak 43-2020 Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) 
 
Formål/sammendrag  
Saken orienterer om pågående arbeid med anskaffelse av behandling innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Helse Nord RHF sine avtaler med dagnes leverandører av 
tjenester innen TSB utløper 30. april 2021. I tråd med helsepolitiske føringer, skal den 
økonomiske rammen fra dagens avtale videreføres. Konkurransen planlegges å bli 
kunngjort i slutten av august, og det tas sikte på å inngå nye avtaler med virkning fra 1. 
mai 2021. 
 
Statusbeskrivelse 
Helse Nord RHF har i dag avtale om 91 døgnplasser fordelt på fire leverandører: 
 
Finnmarkskollektivet 

• Langtidsplasser fra 18 år, 5 plasser (avtale inngått i 2014) 

• Behandling av kortere varighet fra 30 år, 5 plasser (avtale inngått i 2014) 

• Avhengighet og psykiske lidelser inntil 6 måneder, 10 plasser (avtale inngått i 

2017)  

Fossumkollektivet 

• Langtidsplasser 16 -23 år, 10 plasser (avtale inngått i 2014) 

• Langtidsplasser fra 18 år, 5 plasser (avtale inngått i 2014) 

• Avhengighet og psykiske lidelser inntil 6 måneder, 5 plasser (avtale inngått i 

2017) 

• Avhengighet og psykiske lidelser fra 6 til 12 måneder, 5 plasser (avtale inngått i 

2017) 

• Avhengighet 16 – 23 år inntil 9 måneder, 4 plasser (avtale inngått i 2017) 

Kirkens bymisjon Veslelien  

• Avhengighet og psykiske lidelser fra 6 til 12 måneder, 5 plasser 

 

Sigma Nord  

• Alkoholavhengighet inntil 6 måneder, 15 plasser 

• Avhengighet og psykiske lidelser inntil 6 måneder, 12 plasser 

• Avhengighet og psykiske lidelser fra 6 til 12 måneder, 5 plasser  

• Avrusning 3-14 dager, 5 plasser 
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Helse Nord RHF har i løpet av våren 2020 gjennomført en ny behovsvurdering innen 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. En behovsvurdering skal sikre at det i ny 
anskaffelse anskaffes et faglig oppdatert helsetilbud. Det skal også sikres at det er god 
sammenheng mellom de tjenester som ytes av offentlig sektor og private leverandører.  
 
Arbeid med behovsvurderingen 
Regional fagplan TSB 2019-2025 har vært retningsgivende for arbeidet med 
behovsvurderingen. Behovsvurdering er utført av en arbeidsgruppe bestående av en 
brukerrepresentant oppnevnt av Regionalt brukerutvalg og representanter fra de fire 
helseforetakene i Helse Nord. Arbeidsgruppen har i tillegg til egne innspill vurdert 
bidrag fra en åpen skriftlig innspillsrunde knyttet til veiledende kunngjøring for 
anskaffelsen. Helse Nord RHF mottok til sammen 8 svar. 2 innspill kom fra 
brukerorganisasjoner innen TSB, de resterende kom fra private TSB-leverandører. 
 
Arbeidsgruppen har hatt som formål å vurdere hvilke tjenester som det er aktuelt å 
anskaffe for å utfylle dagnes tilbud i helseforetakene og for å møte behov hos pasienter 
og pårørende i neste avtaleperiode.  
 
Innspill til behovsvurderingen 
Det vurderes at dagens avtaler med private leverandører bidrar til å sikre pasienter i 
regionen gode spesialisthelsetjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Helse Nord er den helseregionen som tilbyr mest døgnbehandling innen TSB. 
Døgnbehandlingen er tilgjengelig i ulike deler av regionen og jevnt fordelt mellom 
helseforetak og private leverandører. Det har vært en økning i det polikliniske tilbudet i 
regionen de senere år. Det gjenstår ennå ytterligere prioriteringer før kapasiteten er 
god nok. All poliklinisk aktivitet leveres i dag av våre helseforetak. Arbeidsgruppen 
vurderer det som uhensiktsmessig å bruke private leverandører for å tilby polikliniske 
tjenester til befolkningen i Nord-Norge. De 14 DPS-ene i helseforetakene sikrer best en 
god tilgjengelighet av polikliniske tjenester for alle pasienter og pårørende i regionen. 
Det er derfor ikke behov for å prioritere kjøp av rene polikliniske tjenester. Det er 
derimot behov for å styrke for- og etterarbeid knyttet til innleggelser og økt samarbeid 
med relevante tjenester/samarbeidsparter under døgnopphold i neste avtaleperiode. 
 
Den sterkeste anbefalingen fra arbeidsgruppen er økt fokus på sekvensiell behandling, 
hvor pasienter i større grad veksler mellom døgnbehandling i institusjon og behandling 
mens de bor hjemme. Behandlingen deles i flere deler, slik at pasienter i større grad kan 
få gjort seg erfaringer hjemme under et opphold og nyttiggjøre seg disse i behandling. 
Disse forløpene bør i stor grad være styrt av pasientene selv, samt koordinert med 
pårørende, kommuner, helseforetak og private leverandører innen TSB. Dette betyr at:  
 

• Private tilbud må understøtte oppfølging og behandling i helseforetak 
• Private tilbud må samarbeide godt/nært med kommuner 
• Private tilbud må støtte opp om det poliklinisk tilbudet i 

kommuner/helseforetak 
• Private tilbud må fokusere på samhandling i forkant, under og etter innleggelse 

(også samhandling med pasient og pårørende) 
• Privat tilbud kan deles opp i en avtalt serie av innleggelser 
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Arbeidsgruppen har anbefalt at kjønnsdelt/kjønnsblandet behandling inkluderes som 
et eget tjenesteområde i anskaffelsen. Dette for å ivareta kvinnespesifikke 
behandlingsutfordringer, men også for å unngå uønskede relasjonelle utfordringer som 
kan oppstå i behandlingsinstitusjoner med begge kjønn. I dag har flere av 
leverandørene dette tilbudet, men det er behov for å tydeliggjøre kjønnsdelt behandling 
gjennom eget tjenesteområde i avtalene for å sikre tilstrekkelig kapasitet. 
 
Behovsvurderingen har avdekket at det er behov for å utvide avrusningskapasiteten i 
regionen. I dag har vi avtale med private om kjøp av 5 plasser. I forbindelse med 
anskaffelsen vil Helse Nord ta stilling til om kapasiteten skal økes, og om dette skal 
kjøpes fra private eller etableres i et helseforetak. Tilstrekkelig avrusningskapasitet er 
en forutsetning for gode pasientforløp da mange pasienter må ha avrusning før de kan 
gå i gang med annen behandling.  
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF vurderer at arbeidsgruppen gjennom behovsvurderingen gir tilslutning 
til at dagens avtaler gir gode spesialisthelsetjenester for pasienter med rus- og 
avhengighetslidelser. Det foreslås derfor ikke store strukturelle endringer i neste 
anskaffelse. Vi beholder innretningen om kjøp av døgnplasser, men justerer innholdet 
til mer bruk av sekvensiell behandling. Denne behandlingsformen gir indirekte gevinst 
gjennom økt samarbeid mellom privat og offentlige institusjoner innen TSB, men også 
med andre samarbeidspartnere som kommuner og NAV. For at sekvensiell 
behandling/oppfølging skal fungere – så må ulike etater samarbeide. I tillegg vil 
innholdet justeres jamfør eksempelvis kjønnsdelt behandling og avrusning. Helse Nord 
RHF vil også oppdatere kravspesifikasjonen jamfør nye nasjonale føringer som 
pakkeforløp psykisk helse og rus, implementering av nasjonalt kvalitetsregister for 
behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KvaRus), pårørendeveiler 
fra Helsedirektoratet med mer. 
 
Videre prosess 
Etter behandling i RBU vil Adm. dir. i Helse Nord beslutte utforming og ramme for ny 
anskaffelse. Målsetningen er å kunngjøre konkurransen i løpet av august 2020.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar orienteringen om pågående behovsvurdering vedørende 
anskaffelse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til orientering. 

 
 
Bodø, 8. juni 2020 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Møtedato: 17. juni 2020    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/228   Kristina Lindstrøm/93483077  Bodø, 9. juni 2020 

 

RBU-sak 45–2020  Orientering om e-læringskurs for 

brukerrepresentanter i forskning 

 
Formål 
Orientere RBU om e-læringskurs for brukerrepresentanter i forskning. 
 
Bakgrunn 
Helse Vest RHF har laget et nytt e‐læringskurs for brukermedvirkning i helseforskning. 
Kurset retter seg mot både brukere og forskere, og er utviklet gjennom et samarbeid 
mellom det regionale brukerutvalget, Regionalt Kompetansesenter for klinisk forskning 
og Regionalt e‐læringsteam i Helse Vest. 
 
For øvrig bygger kurset på den nasjonale veilederen som ble laget i 2018. I forbindelse 
med overrekkelse av RHFenes fellesrapport på forskning og innovasjon til Helse- og 
omsorgsdepartementet i 2019, ble det laget en video om brukermedvirkning i 
helseforskning av og med Gunnhild Berglen. Denne videoen inngår i e-læringskurset.  
 
E-læringskurset gir: 
· en innføring i hva brukermedvirkning i helseforskning er 
· praktiske tips for å etablere et godt og fruktbart samarbeid mellom bruker og forsker 
Lenke til kurset: https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=12 
 
Nettsidene til Helse Nord RHF på forskning og innovasjon er forøvrig under 
omarbeidelse, og det er laget en egen fane for brukermedvirkning hvor det blir lagt ut 
info om veiledninger, retningslinjer, opplæring m.m.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om e-læringskurs for brukerrepresentanter i 
forskning til orientering 
 
 
 
Bodø, 9. juni 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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Møtedato: 17. juni 2020    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/228   Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00  Bodø, 9. juni 2020 

 

RBU-sak 46–2020 Prosess og rammeverk for ny 

forskningsstrategi og ny 

innovasjonsstrategi  

 
Formål 
Formålet med saken er å informere Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om 
prosess for utarbeidelse av ny forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Nord, og få nye 
innspill på dette stadiet i prosessen. Strategien skal bygge på Regional utviklingsplan 
2035 for Helse Nord, vedtatt i styresak 158-2018, og andre gjeldende planer og 
strategier. Arbeidet med ny forsknings- og innovasjonsstrategi pågår i hele 2020. 
 
Tidligere behandling i RBU  
Sak om nye strategier for forskning og innovasjon for 2021-2025 ble behandlet første 
gang i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, 29.01.2020, jf. RBU-sak 06-2020 
Ny forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Nord. Det ble poengtert i saken at 
brukerstemmene er et viktig og selvsagt bidrag i prosessen, på flere måter, og via flere 
arenaer. Brukerne har også en aktiv observatør i USAM, som behandler strategien i flere 
møter. 
 
Følgende vedtak ble fattet i RBU-sak 06-2020: 
 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen til orientering. 
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til prosessen med å lage ny 
forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord: 
a. Gjennomføre workshop/dialogmøter 
b. Gjennomføre høringsrunde med brukerorganisasjoner/BU/UR/RBU 
c. Sende ut brev til alle brukerorganisasjoner med forespørsel om innspill. 
Vær oppmerksom på klart språk og tydelige spørsmål 
d. Samarbeid med lærings- og mestringssentrene 
e. Delta på årsmøter, brukerkonferanser og annet 
3. Forsknings- og innovasjonsstrategien bør beskrive rammene og 
støttefunksjonene som må være på plass for å fasilitere forsking. 

 
Følgende er gjort etter dette vedtaket: 

1. Det er utarbeidet milepælsplan som er presentert for USAM (samarbeidsorganet 
med universitetene), ledergruppa i RHFet, og regionalt fagsjefmøte. Saken skal 
også opp i regionalt direktørmøte og møte med tillitsvalgte, før RHF-styret 
orienteres gjennom skriftlig orienteringssak i sitt møte 25. juni. 
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2a) Vi har ikke fått avholdt noen egne workshops eller dialogmøter med brukere, på 
grunn av koronasituasjonen. Det kan tenkes egne workshops med brukere, eller at 
brukere inviteres inn på møter til høsten med UNN og NLSH. 
2b) Det er lagt opp til en bred høringsrunde høsten 2020. 
2c) Det vil sendes ut brev både til helseforetak og brukerorganisasjoner i en                      
strukturert innspillsrunde. 
2d) Lærings- og mestringssentrene vil inviteres til møte med UNN og NLSH til 
høsten. 
2e) Vi har ikke mottatt noen invitasjoner til slike arrangementer pr dato. 
3. Vi støtter fullt opp om at forsknings- og innovasjonsstrategien bør beskrive 

rammene og støttefunksjonene som må være på plass for å fasilitere forskning, 
samt innovasjon. 
 
 

Bakgrunn for saken 
Det skal utarbeides ny strategi på området som skal vedtas i RHF-styret. Den skal avløse 
dagens strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020, vedtatt i styresak 
15-2016. Målet er styrevedtak innen utgangen av året, med mindre håndteringen av 
koronapandemien eller andre forhold medfører forsinkelse av prosessen, med 
påfølgende styrebehandling av strategien våren 2021. Opprinnelig planlagte besøk i 
HFene og universitetene ble planlagt erstattet med strukturerte innspillsrunder. Det 
vurderes fortløpende muligheter for innspillsmøter med aktuelle målgrupper i 
foretakene, spesielt etter at både UNN og Nordlandssykehuset har invitert til møter via 
fagsjefene i fagsjefmøte 4. juni 2020. 
 
Føringer 
Forsknings- og innovasjonsstrategien skal være forankret i nasjonale og regionale 
føringer og målsetninger, og bidra til måloppnåelse innenfor områdene. Vi vil i 
prosessen respektere Helse Nords forskningsoppdrag fra vår eier HOD, samt de føringer 
som nasjonalt ligger i bunn for arbeidet. 
 
Regional utviklingsplan 2035 peker på forskning og innovasjon som viktige strategiske 
områder for å utvikle tjenestene våre. RU 2035 har åtte aktuelle tiltak for forskning og 
to tiltak for innovasjon som vil være retningsgivende for prioriteringene i strategien.  
Andre føringer er ført opp i vedlagt referanseliste. 
 
Strategien skal gjelde for Helse Nord RHF og være førende for det regionale arbeidet 
med forskning og innovasjon i foretaksgruppen i perioden 2021-2025. 
 
Involvering og forankring 
Helseforetakene er viktige innspillsaktører i arbeidet. Det regionale 
forskningsledernettverket og det regionale innovasjonsnettverket, som består av 
medarbeidere/ledere i HFene og RHF med funksjoner innen forskning og innovasjon, er 
sentrale diskusjonsforum i arbeidet.  
 
Andre sentrale aktører som involveres er brukere og tillitsvalgte på regionalt nivå. 
 

Regionalt Brukerutvalg 17.06.20  - Innkalling og saksdokumenter Side 56 av 110 



 

I tråd med instruksen til Helse Nord RHF om samarbeid med universitet og høyskoler 
involveres samarbeidsorganet med universitetene om forskning og innovasjon (USAM) 
i prosessen. Universitetene er viktige samarbeidsparter og innspillsaktører.  
 
Helse Nords verdier om kvalitet i prosess og resultat vil være fremtredende i arbeidet. 
Det skal være trygghet for tilgjengelighet i prosessen, respekt for de involverte i 
prosessen, og den brede forankringen synliggjør at arbeidet er et lagspill. 
 
To områder – forskning og innovasjon 
Gjeldende strategi er utformet som èn strategi, der forskning og innovasjon er omtalt 
vekselsvis i innledende betraktninger. Det kommer tydelig fram at det er to ulike 
aktiviteter, og det er samtidig prøvd å se dem i sammenheng. Videre er det fem 
satsingsområder med tilhørende mål, delmål og tiltak innen forskning – og til slutt ett 
separat satsingsområde med tilhørende mål, delmål og tiltak innen innovasjon. 
 
Det er kommet tydelige signaler fra flere av de møtearenaene som har behandlet saken 
til nå at Helse Nord nå bør skille de to områdene og lage separate strategier. I 
diskusjonssak i USAM 25. mars 2020 fikk RHFet en tydelig anbefaling om å lage to 
strategier, eventuelt som to separate deler av samme dokument.  
 
Begrunnelsen for dette er at det er to ulike typer aktiviteter/prosjekter med ulike 
metoder og tilhørende ulike krav. Det er ulike former for tiltak for å fremme god 
forskning og innovasjon. Det er også ofte to ulike målgrupper som utfører aktivitetene 
(akademiske vs ikke-akademiske).  I de største foretakene er det ulike avdelinger og 
forskjellig type støttepersonell for henholdsvis forsknings- og innovasjonsaktiviteter i 
foretaket. Endelig er det også slik at vi har åpnet opp for samarbeid med universitetene 
på forskningsaktiviteter, men forbeholder innovasjonsmidlene og –aktivitetene til egne 
helseforetak. 
 
Til nå har oppbyggingen av innovasjonsfeltet profitert på å være strategisk knyttet til 
forskningsfeltet, og det har også vært endel å lære fra forskningen, i måten å tenke 
prosjekt på, med alle tilhørende krav, feks krav til kvalitet og nytte, typer vurdering og 
prioritering. Nå er det utarbeidet nasjonale indikatorer for henholdsvis aktivitet og 
nytte av innovasjon, det er innført system for registrering og håndtering av 
innovasjonsprosjekter i HFene (Induct), og feltet kan håndteres mer separat fra 
forskning. 
 
Det legges derfor opp til å lage to strategier eller ett dokument med to tydelige deler.  
 
Format 
Ny strategi bør være betydelig mer kortfattet enn gjeldende strategi, og ha tydelige 
prioriteringer.1 I prosessen må det tas stilling til om den skal inneholde tiltak eller om 
det også skal lages en eller flere handlingsplaner. Vurdering av gjeldende strategi er at: 

- noen av målene og delmålene kan videreføres – andre ikke  
- mange tiltak er implementert 

                                                        
1 Eksempelvis har Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF har laget korte strategier utgått fra sine regionale 
utviklingsplaner 
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- noen tiltak er etablert som faste strukturer eller ordninger  
- beskrivende delkapitler er unødvendig i ny strategi 

 
Særskilt om innspillsrunden våren 2020 
Det vil utarbeides hovedområder for innspill, der RHF vil be om skriftlige innspill før 
mulige besøk i foretakene. 
 
Ved utarbeidelsen av hovedområder og spørsmål vil RHF bl.a. ta hensyn til: 

• sørge for-ansvaret for forskning  
• tiltak fra RU 2035 
• data/resultat som er framkommet i egne årlige rapporter på forskning og 

innovasjon  
• vurderinger i de årlige styresakene om oppfølging av gjeldende strategi (sist lagt 

fram for styret 27. mai 2020 i styresak 69-2020 Forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen 2010- oppfølging av styresak 15-2016.) 

• innspill som USAM og også Tildelingsutvalget (som fordeler prosjektmidler fra 
den åpne forskningsutlysningen) har gitt inneværende strategiperiode, for 
eksempel om mer og bedre klinisk forskning 

• nasjonal forskningsstatistikk for ressursbruk og aktivitet  
 

Strategiene skal ha klart definerte mål, identifiserte innsatsområder, og tiltak eller 
drivere for å oppnå målene. Helse Nord bør ha klare mål om mer og bedre forskning 
som svarer på pasientenes og tjenestenes behov, og flere behovsbaserte 
innovasjonsprosjekter som utvikler tjenesten. 
 
Konklusjon 
Adm. direktørs vurdering er at prosessen med å utarbeide nye strategier for forskning 
og innovasjon er godt ivaretatt, og understreker betydningen av forankringen av 
arbeidet i foretaksgruppen og hos brukerne. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar saken om arbeidet med nye strategier 

for forskning og innovasjon til orientering. 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til prosess og innhold 

a.  
b. 

 
Bodø, 9. juni 2020 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
Vedlegg:  
Tids- og aktivitetsplan 
Interessentliste 
Referanseliste  
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Vedlegg 
 
Tidsplan - milepæler 
 

Dato Aktivitet Kommentar 
15.-
16.01.2020 

Regional forskings- og 
innovasjonskonferanse 

Innlegg fra RHF  
Innlegg fra fagsjefene i HFene Diskusjoner, 
paneldebatt  

29.01.2020 RBU-møte Sak 
13.03.2020 Regionalt innovasjonsnettverk Informasjon og første innspillrunde  

Opp i flere møter 
17.03.2020 Regionalt 

forskningsledernettverk 
Informasjon 
Opp i flere møter 

25.03.2020 USAM Informasjon om prosess for strategi – og innspill på 
mål, drivere 
Opp i flere møter 

14.04.2020 Ledermøtet i RHF/adm.dir. Forslag prosess for strategi  
Opp i flere møter 

04.06.2020 Fagsjefmøte Orienteringssak (ev diskusjonssak) – med 
muligheter for innspill 

11.06.2020 Direktørmøte  Orienteringssak (ev. diskusjonssak) ) – med 
muligheter for innspill 

17.06.2020 RBU-møte Orienteringssak (ev. diskusjonssak) ) – med 
muligheter for innspill 

24.06.2020 Samarbeidsmøte Orienteringssak (ev. diskusjonssak) ) – med 
muligheter for innspill 

25.06.2020 RHF-styret Orienteringssak 
Våren 2020 Besøk i HFene Kontaktpunkt: fagsjefene – møte fagsjefene, 

forskningslederne m.fl. 
Høsten 2020 Besøke universitetene? • UiT,  Helsefak 

• Nord universitet, Fakultet for sykepleie og 
helsevitenskap 

Våren 2020  Strukturerte innspillsrunder 
på hovedmomenter 

Be om skriftlige innspill på definerte spørsmål 
Lage nettside for innspill? 

Høsten 2020 Håndtering innspill, utforming 
strategidokument 

Drøfting/informasjon i de ulike møtearenaene i 
foretaksgruppen og USAM 

01.09.2020 Utkast strategidokument  4 ukers høringsfrist 
01.10.2020 – 
01.11.2020  

Ferdigstille dokument  Innarbeide ev høringsinnspill 

01.11.2020 Ferdig strategidokument og 
styresak 

Oversendes styret 

25.11. 2020 Styremøte RHF Vedtak 
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Interessentliste pr dato  
(for både forskning og innovasjon, der noen tas kun med i den ene av de to 
strategiene) 
Ledergruppen i RHF 
Fagavdelingen i RHF  
Andre avd. i RHFet – særlig på innovasjon 
Regionalt forskningsledernettverk 
Regionalt innovasjonsnettverk 
Helseforetakene 
Brukerne – regionalt brukerutvalg  
Tillitsvalgte - KTV 
USAM – samarbeidsorganet med universitetene i regionen, om forskning og innovasjon 
UiT – Norges arktiske universitet 
Nord universitet 
Virkemiddelaktører på innovasjonsfeltet – feks Innovasjon Norge og Norinnova 
InnoMed (felleseid innovasjonsrådgiverapparat RHFene og KS/kommunene) 
Flere? 
 
 
Referanser for forsknings- og innovasjonsstrategiarbeidet 
Regional utviklingsplan for Helse Nord   
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/regional-
utviklingsplan-2035 
Nasjonal helse- og sykehusplan  
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-
sykehusplan2/id2461509/ 
Helsenæringsmeldingen - med tilhørende handlingsplan for kliniske studier (under 
arbeid i HOD) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20182019/id2639253/ 
HO21 -  med tilhørende handlingsplan 
https://www.helseomsorg21.no/om-helseomsorg21/HelseOmsorg21-strategien/  
Innovasjonssystemer i helse- og omsorgssektoren – kartlegging fra Oxford research 
https://oxfordresearch.no/wp-content/uploads/2018/08/HDIR-kartlegging-av-
innovasjonssystemer.pdf 
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Møtedato: 17. juni 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/228   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 9. juni 2020 

 

RBU-sak 47-2020 Håndtering av helseforskningsdata – 

pseudonyme data i klinisk forskning 

Formål 
Gjennomgang av høringsuttalelse fra arbeidsgruppe oppnevnt av RBU om rapporten 
«Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme data i klinisk forskning”. 
 
Bakgrunn  
RBU er høringsinstans for rapporten: Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme 
data i klinisk forskning. Rapporten er utgangspunkt for en nasjonal harmonisering for 
håndtering av helseforskningsdata, med særskilt vekt på pseudonymiserte data, dvs. 
data der direkte personindentifiserende informasjon er erstattet av en kode.  
 
Høringsfristen er 19. juni 2020. 
 
Vedlagte uttalelse er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Gunhild Berglen og 
Elisabeth Sundkvist i RBU (RBU-sak 34/2020). 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg takker arbeidsgruppen for godt arbeid og tar høringsuttalelsen 
om rapporten “Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme data i klinisk 
forskning“ til orientering. 
 
 
Bodø, 9. juni 2020 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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Pseudonyme data i klinisk forskning.  

Notat fra RBU Helse Nord, v/arbeidsgruppe Elisabeth Sundkvist og Gunnhild Berglen 

 

Å sikre at pasienter forstår informasjon de får og kan medvirke i valgene som tas, er 

en grunnleggende verdi og en rett vi alle har. Når pasienter skal delta i forskning og 

gi fra seg opplysninger, bilder eller biologisk materiale er det like vesentlig at de kan 

ta gode og informerte valg. Det betyr at informasjon må være tilpasset den enkelte, 

og at det må gis veiledning. Vi er glade for at man ved denne rapporten gjør viktige 

valg for å sikre trygg oppbevaring og bruk av innsamlet data. Det har ikke vært med 

brukerrepresentanter i dette arbeidet, men det er foreslått at det skal være 

brukermedvirkning med i det nasjonale rådgivende forum for harmonisering. 

Brukermedvirkning bør sikres med oppnevning gjennom de eksisterende strukturelle 

brukerlinjene, som for eksempel RBU. Det kan evt også inviteres inn representant fra 

paraplyorganisasjoner som f.eks FFO, SAFO, Kreftforeningen. 

Det er i rapporten et sterkt fokus på riktig forvaltning og oppbevaring av data, med 

mange juridiske betraktninger rundt dette. Rapporten konsentrerer seg om de som 

skal bruke dataene, ikke på de som avgir informasjon om seg selv. Dermed 

forsvinner en viktig synsvinkel. Vi vil derfor ta med noen innspill fra brukersiden.  

Hva som er «særlig sensitiv persondata» er en individuell og kulturell opplevelse. 

Rapporten bringer i liten grad opp dette temaet. En type informasjon kan være svært 

sensitiv for en, og ikke sensitiv for en annen. Det vil avhenge av hvilket miljø man 

lever i, kulturen man kommer fra og hvilken religion man praktiserer. Det er avhengig 

av hvor selvstendig man er, samt hvordan en ser sin plass i familien og samfunnet. 

Hvilket språk som snakkes best, avgjør mye for hvor godt man forstår medisinsk 

byråkratspråk. Hvordan man forstår sykdom, og definerer god helse, vil avgjøre ens 

innstilling til behandling. Det som er skamfullt og tabubelagt er forskjellig, men like 

tungt å bære. Kunnskap om disse forskjellene er viktig for de som skal formidle 

informasjon om forskning, de ulike samtykkene og hva de kan bety for 

enkeltmennesker.  

Jo dypere de kulturelle forskjellene mellom deltakerne i et prosjekt, og mellom 

pasient og forsker er, jo større kulturell bevissthet må engasjeres for å finne gode 

samhandlingsrutiner. Vi ønsker å minne om vårt felles ansvar for å inkludere og 

tilrettelegge for deltakere med urfolksbakgrunn. Vi ser at det vil være nyttig å ha med 

SANKS i arbeidet med samtykkeerklæringer. Mange brukere av 

spesialisthelsetjenester har en annen kulturell bakgrunn, samarbeid med 

innvandrerorganisasjoner og brukere med annen kulturbakgrunn vil sikre at også 

disse pasientene møtes godt. Når arbeidet med nasjonale samstemte 

samtykkeerklæringer er avsluttet, vil det være viktig at de oversettes til samisk og 

andre relevante språk.  

Helseforskningsloven og andre reguleringer av betydning for behandling av 

personopplysninger i helseforskning  

En harmonisering av regelverket styrker muligheten til kliniske studier på tvers av 

land og gir håp om forskningssvar for flere pasientgrupper.  
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Når forskningen skjer i et pasientforløp, skal Pasient- og brukerrettighetsloven inn i 

vurderingene. For pasienten er det ofte ikke like tydelig om det er ordinær eller 

utprøvende behandling, og pasienter har rett til ett sammenhengende pasientforløp. 

Det må i slike situasjoner også være en bevissthet rundt at pasienten kan oppleve et 

indre press eller ekstern påvirkning til å si ja til deling av data og opplysninger «i 

forskningens tjeneste». Det er en ujevn «maktbalanse» mellom pasient og 

behandler, og pga dette avhengighetsforholdet må samtykkeerklæringer gi pasienten 

mulighet til å velge ulike nivåer i deling av opplysninger.  

Det må vises særskilt aktsomhet der pasienten ikke er samtykkekompetent. Vi er 

ikke kjent med hvor mange nivåer i organisasjonen som må godkjenne for denne 

gruppen, men vil foreslå at avgjørelsen må forankres på to nivåer. De som ikke er 

samtykkekompetente er kanskje de aller svakeste pasientgruppene. De fortjener og 

trenger at vi gir dem et spesielt vern. Særlig der det er sjeldne tilstander, vil 

pseudoanonymisering kunne være en for svak beskyttelse mot bakveisidentifisering.  

Konkret om plikter og rettigheter i forbindelse med helseforskning  

Det er et viktig prinsipp at all forskning skal publiseres. For pasienter og pårørende er 

det vesentlig at også uventede og til og med uønskede resultat, blir publisert og 

dermed øker den felles kunnskapsbasen. 

Personvernkonsekvensvurdering – Data Protection Impact Assessment (DPIA) 

Personvernkonsekvens vurdert ut fra forskningsdeltakerens individuelle og kulturelle 

ståsted må være i sentrum. Åpen publisering av datakilde bør medføre et eget 

samtykke for dette. Ved nye vurderinger av risiko, må andre i organisasjonen 

kvalitetssikre prosessen, slik at ikke samme personer vurderer sine egne 

vurderinger. 

Deling og gjenbruk av helseforskningsdata inkludert publisering 

Deling av data med andre land må forklares tydelig på samtykkeskjema, og det må 

være mulig å reservere seg mot det. 

IKT-infrastruktur og IKT-sikkerhet 

God informasjon til forskningsdeltakere er viktig for å sikre medvirkning. Mange 

pasienter flytter ofte, de bytter epostadresser og telefonnummer, og de blir 

vanskelige å finne for forskerne. Det er også komplisert for deltakere å holde orden 

på mye papirer og ulike samtykker gjennom mange år. Vi ønsker derfor at det lages 

en forskningsfane på Helsenorge.no, der alle som medvirker i forskning ser sine 

samtykker og finner informasjon om prosjektet. Der bør alle artikler som publiseres 

legges ut og forskerne får en sikker og god kontaktløsning mot sine deltakere. Først 

ved å ha god oversikt over de valgene man har tatt, er det en reell mulighet til å 

reflektere og også å endre mening. En løsning på helsenorge.no vil derfor gi 

deltakere bedre mulighet til å eie sine egne valg, og til å kunne trekke samtykket.  

Nasjonal harmonisering 

Utarbeidelse av nasjonale samtykkemaler vil være viktig for å sikre enhetlige 

betingelser for forskningsdeltakere. Vi håper at det i dette viktige arbeidet sikres bred 

og god brukermedvirkning, slik at samtykkemalene fungerer best mulig for alle.  
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Møtedato: 17. juni 2020    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/228   Jørgen Hansen/75 51 29 00  Bodø, 9. juni 2020 

 

RBU-sak 48–2014 Evaluering av beredskapsarbeidet ved 

Koronapandemien 

Formål 
Formålet med denne saken er tredelt: 

1. Orientere om Helse Nords evaluering av beredskapsarbeid under 
Koronapandemien 

2. Innhente innspill fra RBU: Hvem bør vi spørre for å sikre oss bred 
erfaringskunnskap fra ulike pasient- og pårørendegrupper? Hvilke områder bør 
vi undersøke? 

3. Oppnevne tre brukerrepresentanter til å sitte i en referansegruppe 
 
Bakgrunn 
I januar 2020 oppsto det utbrudd av koronavirus SARS-CoV-2 i Kina. Viruset ble 
beskrevet som betydelig mere smittsomt og farlig enn vanlig sesonginfluensa. En stor 
andel av definerte risikogrupper hadde behov for ressurskrevende avansert 
sykehusbehandling og med høy dødelighet. I løpet av februar 2020 dokumenterte WHO 
en verdensomspennende spredning av viruset. I de fleste land kom utfordringen med 
mange og svært dårlige pasienter uforberedt på helsevesenet og samfunnet for øvrig 
samtidig med at det ble innført omfattende smitteverntiltak med nedstenging av viktige 
samfunnsfunksjoner. Befolkninger fikk restriksjoner i forhold til å bevege seg utenfor 
eget hjem, noen land innførte portforbud og næringslivet stoppet opp.  
I uke 10 trappet Helse Nord RHF opp sitt beredskapsarbeid mot Koronapandemi. Man 
etablerte nødvendige strukturer for å handtere en eskalerende situasjon. 
 
Denne evaluering er en intern evaluering av Helse Nord RHF sin beredskapsledelse 
(strategisk og operasjonelt nivå) i forbindelse med Koronautbruddet. Stortingsmelding 
Meld. St. 10 (2016–2017) – Risiko i et trygt samfunn fremhever betydningen av læring 
etter øvelser og hendelser. Det forventes at større hendelser skal evalueres, funn og 
læringspunkter skal følges opp gjennom en ledelsesforankret tiltaksplan. Evaluering 
skal ikke være en aktivitet i slutten av en hendelse, men skal foregå fortløpende under 
hele handteringen. 
 
Evalueringen skal: 
- Dokumentere hva som har skjedd. 
- Analysere og vurdere hva som kan videreføres og hva som kan endres for å bli bedre. 
- Definere læringspunkter og forslag til tiltak. 
 
Evalueringen skal utføres i forhold til definerte overordnede mål for Helse Nord RHF 
som organisasjon og delmål for de enkelte avdelinger som er involvert i 
beredskapsarbeidet. Evalueringen vil bl.a. basere seg på forventet handling ut fra lover 
og forskrifter, tilgjengelig planverk, prosedyrer og tiltakskort. Det må tas hensyn til 
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hvilken beredskapssituasjon og nasjonalt risikobilde som gjaldt når de forskjellige 
aktivitetene ble utført. Informanter fra beredskapsledelse i samhandlende og 
underliggende organisasjoner vil være viktige for å vurdere beredskapsledelsen i Helse 
Nord RHF sitt bidrag til handteringen av Koronautbruddet. 
 
Evalueringsdirektivet skisserer opplegget for evalueringen. For å sikre at evalueringen 
utføres på en korrekt måte er det viktig med egnet metodikk og verktøy. Vi skal følge 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) sitt metodehefte «Evaluering 
av øvelser» fra mai 2018.  
 
Det må etableres en intern evalueringsorganisasjon som skal sørge for at evaluering 
gjennomføres korrekt og i henhold til evalueringsdirektivet. 
 
Hensikt 
I henhold til FHI sine prognoser om Koronautbruddet vil det komme topper med 
utbrudd framover i 2020 og inn i 2021. Det er viktig at vi evaluerer hva som er gjort så 
langt for å styrke beredskapen mot Koronapandemi og trekke ut læringspunkter som 
kan implementeres før nye og større utfordringer kommer. Dersom pandemien varer 
ved vil det av samme grunn være aktuelt med gjentatte evalueringer på seinere 
tidspunkt. 
 
Mål og strategier for Helse Nord RHF som skal ivaretas i beredskapsarbeidet 
Hovedmål 

1. Sørge for at befolkningen i regionen tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor 
institusjon, herunder sykehustjenester, medisinske laboratorietjenester, 
radiologiske tjenester, akuttmedisinsk beredskap og medisinsk 
nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og 
eventuelt med båt. 
2.  Understøtte beredskapsarbeidet i helseforetakene og i samfunnet for øvrig.  

Delmål  
- Forebygge og begrense smittespredning, sykdom og død. 
- Sikre bemanning, utstyr og øvrige kapasiteter for å kunne gi behandling og 
omsorg til syke og døende. 
- Opprettholde tillit og trygghet i samfunnet ved å gi kunnskapsbasert og 
helhetlig informasjon og retningslinjer til befolkningen og til andre 
samfunnssektorer.  
- Bidra til å opprettholde vitale regionale og lokale samfunnsfunksjoner. 
Herunder kommunehelsetjenestene. 

 
Strategier 
De viktigste strategiene i pandemiarbeidet ved koronautbrudd er:  

- Generelle hygienetiltak (hånd- og hostehygiene). 
- Igangsette tiltak for å begrense smitteutbredelse. 
- Medisinsk behandling av syke.  
- Bygge kapasitet for testing og karantene til syke og mistenkt smittede med 
Covid19. 
- Igangsette arbeid med å sikre behandlingskapasitet i primær og 
spesialisthelsetjenestene. 
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Avgrensning og fokus for evalueringen 
Evalueringen skal omfatte Helse Nord RHF sin beredskapsledelse, strategisk og 
operasjonelt nivå. Evalueringsprosessen skal ende opp i en rapport til ledelsen i Helse 
Nord RHF med definerte læringspunkter og tilhørende risikoanalysert handlingsplan 
for ledelsesforankring og implementering. 
 
Del 1 er fokusert på metodikk i beredskapsledelsen. (før sommerferien) 
 
Del 2 vil se ut og vurdere beredskapsledelsens ivaretakelse og leveranse på det som 
defineres inn i «sørge for» ansvaret og bidrag til våre samvirkende etaters 
beredskapsarbeid. (tidlig høst 2020) 
 
Metode 
Man vil definere forventede handlinger i forhold aktuelle lover, forskrifter, veiledere, 
planverk, tiltakskort osv. For det enkelte område og så registrere hvordan aktiviteten 
ble utført. 
 
Evalueringsverktøy 
Evalueringsmodul i HelseCIM. 
Datainnsamling 
Datainnsamlingen for å evaluere utførte handlinger vil foregå fra flere ulike kilder og 
den første evalueringen blir retrospektiv.  
Hovedkildene vil være: 

- Regional handlingsplan for Koronapandemi 
- ROS-analyse for handtering av Koronapandemi 
- Kontinuerlig loggføring fra beredskapsledelsens morgenmøter (v/Janny) 
- Møtereferater  
- Dokumentsamling i elements 
- Avvikssystem 
- Loggføringer i CIM 
- Spørreundersøkelser til utvalgte grupper (HF ledelse og ansatte, brukere, 
Forsvaret, Fylkesmenn, kommuner osv.) 
- Intervju til utvalgte personer/ grupper (HF ledelse og ansatte, brukere, 
Forsvaret, Fylkesmenn, kommuner osv.) 
 

Evalueringen skal presenteres gjennom en rapport.    
 
Problemstilling 
En del av evalueringen av beredskapsarbeidet ved Koronapandemien er å innhente 
pasient- og pårørendeerfaringer. RBU bes om innspill på hvilke grupper det er aktuelt å 
innhente kunnskap fra og hvilke områder det er særlig viktig å innhente 
brukerkunnskap om.  
 
Oppnevning av referansegruppe 
Det settes ned en referansegruppe med 3 brukerrepresentanter. Det er ønskelig at 
referansegruppen bistår ved utforming av spørsmål til spørreundersøkelse, ved 
analysen av innhentet data og i utforming av endelig rapport.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar orienteringen om evaluering av beredskapsarbeidet ved 

Koronapandemien til etterretning. 
 
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til evalueringsarbeidet:  

a. 
b. 

 
3. Regionalt brukerutvalg oppnevner NN, NN og NN til referansegruppen i arbeidet 

med evaluering av beredskapsarbeidet ved Koronapandemien.  
 
 
 
Bodø, 9. juni 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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Møtedato: 17. juni 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/228    diverse     Bodø, 9. juni 2020 

 

RBU-sak 49-2020 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, 9. juni 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
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Møtedato: 17. juni 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 9. juni 2020 

 

RBU-sak 49-2020/4 Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 25JUN2020 i 

Bodø med mulighet for oppkobling pr. Skype:  
 

STYRESAK ansv. 
Klage til styret ad. valg av styret i Helgelandssykehuset HF AER/ AMK 
Permanent ambulansehelikopterbase i Kirkenes, vurdering av behovet - 
oppfølging av foretaksmøte 03JAN2020 

GT 

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

GT 

Aktivitetsforutsetninger for 2021 - innspill til statsbudsjett 2021 sett i 
lys av COVID-19 

HiR 

Coronavirus/Covid19 - pådraget i HF-enes basisdrift, oppfølging av 
styresak 65-2020 

HiR 

Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF HiR 
Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
tertialrapportering 

HiR 

Felleseide HF - styrets beretning (annen tittel) HiR 
FRESK (Fremtidens systemer i klinikken) - tertialrapportering HiR 
Nordlandssykehuset HF, omstillingsarbeid - forpliktende milepælsplan, 
oppfølging av styresak 17-2020 

HiR 

Revidert nasjonalbudsjett - fordeling av midler knyttet til 
coronavirus/Covid19 

HiR 

Valg av revisor HiR 
Virksomhetsrapport nr. 5-2020 HiR 
Oppdragsdokument 2020 - justering pga. koronapandemi HiR/ EAH 
Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - Investeringsplan 2021-2028 HiR 
Regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord - status for arbeidet, 
oppfølging av styresak 158-2018 

 

Risiko for å oppnå det økonomiske opplegget for 2020, oppfølging av 
styresak 109-2019 og 110-2019 
 

HiR 

Internrevisjonsrapport 06/20, Innleie av helsepersonell JHA 
Oppfølging av IR-rapport 01/2019:  TO 
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Helse Nord RHFs forvaltning av helseforskningsmidler, oppfølging av 
styresak 38-2019 
Tertialrapport nr. 1-2020  TO 

 
ORIENTERINGSSAKER ansv. 
Nordlandssykehuset Bodø, helsehus – samarbeid med Bodø Kommune HiR 
Nye Hammerfest sykehus - kvalitetssikring av areal, rapport - 
oppfølging av styresak 62-2020, sak C 

HiR 

Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, bygging av helsehus - 
oppfølging av styresak 75-2020 

HiR 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  - salg av Åsgårdmarka, prosess HiR 
Forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord 2021-2025, 
informasjon om planlagt prosess 

TO 

Innovasjon i Helse Nord, informasjon TO 
 

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 12JUN2020. 
b) Saker som er merket i grått, sees i sammenheng og fremmes som én styresak. 
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 26AUG2020 i 
Bodø med mulighet for oppkobling pr. Skype:  

 
STYRESAK ansv. 
Oppnevning av RBU 2020-2022 GT 
Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske 
befolkning, rapport 

GT 

Ambulansehelikopterbase (permanent) i Midtre Hålogaland (Sør-
Troms/Nordre Nordland) - lokalisering, oppfølging av styresak 127-2018 

GT/HiR 

Slagbehandling i Helse Nord (trombektomi), organisering GT/RS 
Endring av Widerøes flyruter - konsekvenser for pasientreiser og 
pasientsikkerhet - informasjon om status i arbeidet, oppfølging av styresak 
40-2020 

HiR 

ForBedring 2020 Helse Nord - informasjon om resultater og ev. funn HiR 
Nordlandssykehuset HF, arealutviklingsplan Rønvik - konseptrapport HiR 
Rutiner for varsling og rutiner for oppfølging av varslingssaker i Helse 
Nord - gjennomgang 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 6-2020 og 7-2020 HiR 
Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen, rapport fra Riksrevisjonens 
forvaltningsrevisjon høsten 2019  

HiR/OL 

Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2019, oppfølging av 
styresak 61-2017 

TO 

Oppfølging av IR-rapport 06/2019: Ventetid og svartid ved 
bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord - oppfølging av styresak 80-
2019 

TO/EH 

 
ORIENTERINGSSAKER ansv. 
Årsplan 2021 for RHF-styret KP 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 14AUG2020. 
b) Oversikt over aktuelle saker til dette styremøtet er foreløpig ikke gjennomgått 

med adm. direktør og derfor særdeles tentativ… 
c) Saker som er merket i grått, sees i sammenheng og fremmes som én styresak. 
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Møtedato: 17. juni 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   diverse     Bodø, 10. juni 2020 

 

RBU-sak 50-2020 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll RBU AU 090620 
2. Protokoll BU Helgelandssykehuset 20052020 
3. Protokoll UR Nordlandssykehuset 12052020  
4. Protokoll UR Nordlandssykehuset 03062020 
5. Protokoll BU Nordlandssykehuset 20052020  
6. Årsrapport UR UNN 2019 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, 10. juni 2020 
 
 
Cecilie Daae  
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, 9. juni 2020 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 9. juni 2020 
Møtested: Skype 

 
Innkalt: 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Hartviksen leder, RBU FFO 
Gunn Oddlaug Strand 
Hutchinson 

nestleder, RBU SAFO 

Asbjørn Larsen medlem, RBU RIO 
Kari Bøckmann rådgiver Helse Nord RHF 

 

RBU-AU-Sak 14-2020  Innspill til RBU-møte 17. juni 
 
Mail fra Asbjørn 29/5-2020: 
Kunne det vært mulig å hatt en runde/ tilbakemeldinger i RBU fra  oss som 
representanter for pasienter/ organisasjoner i forbindelse med nedstengningen vi har 
opplevd  i forbindelse med Covid-19? 
 
Vedtak: 
AU-RBU understreker betydningen av å innhente erfaringer fra pasient- og 
brukerorganisasjoner om helsehjelpen pasientgruppene de representerer har opplevd 
under Koronapandemien. AU-RBU ønsker at alle medlemmene av RBU har et kort 
innlegg (max 2 minutter) om dette på RBU-møte17. juni og knytter disse erfaringene 
opp til spørsmålet om hvilke områder som bør evalueres. Erfaringene vil være med å 
danne grunnlag for anbefalingene RBU skal gi til Helse nord om hva det er viktig å 
evaluere etter pandemien – sett fra et brukerperspektiv (kommer i RBU-sak 48/2020).  

 
RBU-AU-Sak 15-2020  RBU-møte 17. juni Tidsplan 
 
Forslag til tidsplan:  
 
08.30-09.15 
Godjkenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av referat 
ØLP  
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Revidert oppdragsdokument 2020 
Evaluering av pasientkommunikasjon om krorna  
 
09.30- 10.15 
Anskaffelse TSB 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – status for 
gjennomføring av tiltak  
 
10.30-11.15  
Orientering om e-læringskurs for brukerrepresentanter i forskning  
Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi  
Høringsnotat RBU – rapport om lagring av forskningsdata 
 
12.00-12.45 
Evaluering av beredskapsarbeidet ved Koronapandemien 
 
13.00-13.45 
Orienteringssaker 
Referatsaker  
 
Vedtak: 
Foreslåtte tidsplan ble vedtatt.  
 
 
Bodø , den 9. juni 2020 
___________________ 
Knut Hartviksen 
RBU-leder 
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Protokoll 
 

Møte:  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  Onsdag 20. mai 2020, kl. 10.30 – 14.30 
Møtested:  Skype-møte 
 
 
Tilstede: 
 

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  

Josefina Skerk Medlem Samisk befolkning x  

Einar Moen Medlem Eldrerådet x  

Trine-Mari Aavitsland Medlem Kreftforeningen x  

Nils Rishaug Medlem FFO -HLF x  

     

Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir  X  

Knut Roar Johnsen Samhandlingssjef  X  

Tove Lill Falstad Sekretariat  X  

Fred Mürer Med. Dir  X  

Rune Holm Dir. for psyk/rus  X  

Merethe Myrvang Rådgiver  X  

Silje Paulsen Rådgiver  X  

Tore Bratt Kommunikasjonssjef  X  

 
  
Saksliste  
Sak 27 /2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 28/2020 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte 16. mars 2020  
Sak 29 /2020 Orienteringssaker  
1. Informasjon fra BU-leder – muntlig  

a. Styremøte 26. mai  

b. OSO-møte 8. februar 2020  

c. Brukermedvirkning i kreftforskning  
2. Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig a. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg  
 
 
Sak 30/2020 Beredskap Covid-19  
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Sak 31/2020 Videokonsultasjoner som følge av Covid-19 - somatikk og psykisk helse  
Sak 32/2020 Nye Helgelandssykehuset - orientering om status i arbeidet til prosjektgruppe  
Sak 33/2020 Kommunikasjon  
Sak 34/2020 Orientering fra samhandlingssjefen  
Sak 35/2020 Referatsaker  
1. RBU-møte 13. mai 2020 (ettersendes)  

2. Årsrapport 2019 fra Ungdomsrådet UNN  
Sak 36/2020 Orientering prosjekt ny desentralisert sykepleieutdanning Vedtak:  
Sak 37/2020 Helse Nords veileder for praksisstudier under koronapandemien  
Sak 38/2020 Eventuelt  

 
 

 
 
Sak 27/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Vedtak:  Godkjent 
 
 
Sak 28/2020 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte 16. mars 2020  
Vedtak:  Godkjent 
 
 
Sak 29 /2020 Orienteringssaker  
1. Informasjon fra BU-leder – muntlig  

a. Styremøte 26. mai  

b. OSO-møte 8. mai 2020  

c. Brukermedvirkning i kreftforskning  
 
2. Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig a. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg  

 

Vedtak: 
1.  

a) Orientering om styremøtes agenda tas til etterretning. Ønske om innspill til sakene fra 
brukerrepresentantene i utvalget innen 25. mai.  

 
b) Orientering om OSO-møtet tas til orientering.   

 
c) Orientering om e-post korrespondanse internt tas til orientering.  

 
2. 

Kort gjennomgang av de ulike utvalg, råd og prosjekt som brukerutvalget har 
representanter i. Orienteringen tas til etterretning.  

 
 
Sak 30/2020 Beredskap Covid-19  
Det anbefales å lese styresaken om beredskap Covid-19. Situasjonen i Norge er pr. i dag 
forholdsvis rolig. Ingen innlagte pasienter på Helgelandssykehuset pr. i dag. Vanskelig å si 
hvordan sykdommen vil utvikle seg. FHI kommer med gode framskrivinger hver 14. dag. R-tallet 
er nå 0,7.  
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Helgelandssykehuset har planlagt for et verstefalls senario på maksimum 20 intensivpasienter 
med Covid-19. Sykehuset har hatt fokus på opplæring av personell. Styrking av ca. 90 årsverk ved 
behov. Det skal sendes 8 sykepleiere til A-hus for ytterligere opplæring. Samarbeid med 
kommunene på Helgeland har fungert veldig godt i denne perioden. Flere ukentlige møter, og 
informasjonsbrev fra sykehuset har blitt sendt daglig til kommunene. Også samarbeid med 
Nordlandssykehuset og øvrige helseforetak i Helse Nord fungerer godt.  
 
Koronasituasjonen har medført en reduksjon av vanlig drift med opptil 20%. Det medfører store 
utfordringer økonomisk. Kompensasjon fra staten er lovet. 
 
Elektiv aktivitet er økt igjen fra slutten av april. Vi har pr. i dag 90% av vanlig drift.  
I sommeren holdes to fødestuer i drift. Innen psykisk helse blir det redusert kapasitet i sommer, 
men ingen avdelinger stenger. Rusavdelingen har sommerstengt som vanlig.  
 
Vedtak:  Informasjon tas til orientering. Brukerutvalget etterspør kommunikasjon på 

sørsamisk om koronasituasjonen til samisk befolkning på Helgeland. 
 
 
Sak 31/2020 Videokonsultasjoner som følge av Covid-19 - somatikk og psykisk helse.  
Videokonsultasjoner er i økende grad tatt i bruk. Helse Nord tar i bruk den tekniske løsningen 
som kalles Videonor. Den er mest brukt innen psykisk helse. Noe innen somatikk/ ortopedi. 
Videonors løsning er etablert på alle sykehusene. Det er krav om at dette skal brukes i økende 
grad, opptil 20% mer i år enn i fjor. 
Telefonkonsultasjoner har også økt, særlig innen psykisk helse.  
 
Vedtak:  Informasjon tas til orientering. Brukerutvalget etterspør oversikt over hvor mange 

som takker nei til videokonsultasjoner. Det vil være pasienter som har mistet 
behandlingstilbudet sitt under epidemien. 

 
 
Sak 32/2020 Nye Helgelandssykehuset - orientering om status i arbeidet til prosjektgruppe.  
Det er etablert en arbeidsgruppe som jobber med styringsdokument og mandat for 
konseptfasen. Denne fasen tar ca. 2 år. Arbeidsgruppen er sammensatt av enhetsdirektørene i 
sykehuset. Arbeidsgruppen møtes hver uke.  
Administrerende dir. er prosjekteier i hele prosjektfasen. Når det opprettes styringsgruppe blir 
brukerutvalget bedt om å oppnevne en representant. Videre vil det også bli behov for råd fra 
brukerrepresentanter i prosjektgrupper og fra brukerutvalget som helhet.  
Det utlyses stilling som prosjektdirektør med søknadsfrist 15. juni. På nettsiden til 
Helgelandssykehuset publiseres relevant informasjon under Nye Helgelandssykehuset. 
 
Vedtak:  

Brukerutvalget takker for en oversiktlig gjennomgang av prosjektet Nye 
Helgelandssykehuset. Informasjonen tas til orientering.  

1) Brukerutvalget ser fram til å være involvert i prosjektet i konseptfasen de kommende to 
årene.  

2) Brukerutvalget imøteser et ekstraordinært brukerutvalgsmøte i august for å behandle 
styringsdokumentet før styremøte 26. august. Møtedato avklares nærmere med AU. 
Brukerutvalget ber om at dette blir et fysisk møte i Mosjøen. 

 
 
Sak 33/2020 Kommunikasjon  
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Oppmerksomhet rettet mot Helgelandssykehuset er enormt for tiden. Mediatrykket har 
mangedoblet seg de siste to årene. Helgelandssykehuset formidler nyheter på mange ulike 
kanaler, fortrinnsvis på digitale plattformer da dette er plattformer som Helgelandssykehuset 
selv styrer. Helgelandssykehuset jobber mot nasjonalt nivå for å bedre kommunikasjon ut til 
pasienter og brukere, blant annet gjennom felles behandlingstekster på nettsidene, felles 
presentasjoner av kurs for pasienter og pårørende samt Klart-Språk-prosjektet (nasjonale 
innkallingsbrev). 
 
Vedtak:  

Brukerutvalget takker kommunikasjonssjefen for en grundig gjennomgang av 
kommunikasjonsfeltet i sykehuset. Helgelandssykehuset har ei bra nettside 
som gir oppdatert informasjon og nyheter. 
Brukerutvalget mener imidlertid at sykehuset har forbedringspotensiale på 
noen områder, og ber derfor om følgende: 

 
1) Helgelandssykehuset må bli bedre til å kommunisere ut til befolkningen, dette kan 

gjelde planer som blir endret, igangsettes eller utsettes. Ikke alle pasienter, brukere 
eller pårørende  kan bruke internett som informasjonskanal derfor bør også 
informasjonen gå via avisene på Helgeland. 

2) Det må legges til rette for bedre kommunikasjon mellom behandler og pasient.  
Klart- språk- prosjektet er et godt prosjekt i riktig retning. 

3) Brukerutvalget imøteser at det også kommuniseres på sørsamisk. 
 
 
Sak 34/2020 Orientering fra samhandlingssjefen  
Gjennomgang av etablerte fora for informasjonsutveksling for senter for samhandling: 
Overordnet samarbeidsorgan, brukerutvalget, forhandlingsutvalg, samarbeidsmøter med 
Helgelandskommuner, fastlegeråd og praksiskoordinatorer.  
 
Vedtak:  Informasjonen tas til orientering.  
 
 
Sak 35/2020 Referatsaker  
1. RBU-møte 13. mai 2020  

2. Årsrapport 2019 fra Ungdomsrådet UNN  
 
Vedtak:  Referatsakene tas til orientering.  
 
 
Sak 36/2020 Orientering prosjekt ny desentralisert sykepleieutdanning  
Kort orientering om prosjektet. Brukerutvalget er foreløpig referansegruppe for prosjektet. Det 
er søkt midler til å ha med brukerrepresentant i prosjektet. De siste dagene har det vært en del 
medieoppslag om prosjektet. Fleksibel utdanningsmodell. Digitalisering av store deler av studiet 
kombinert med fysiske samlinger i Sandnessjøen. Det formidles en formidabel interesse for 
studiet fra potensielle studenter.   
 
Vedtak: 

Brukerutvalget takker for informasjonen og saken tas til orientering. 
Brukerutvalget bifaller prosjektet og setter stor pris på at det jobbes med 
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desentralisert utdanning på Helgeland.  Brukerutvalget håper prosjektet blir 
styrket med direkteoppnevnt brukermedvirker til høsten.  

 
 
Sak 37/2020 Helse Nords veileder for praksisstudier under koronapandemien  
Orientering om situasjonen som Covid-19 medførte mht. studenter i praksis. Det er nå kommet 
en veileder som er retningsgivende for praksisstudiene.  
 
Vedtak:  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
 
Sak 38/2020 Eventuelt 
Protokoll – brukerutvalget ønsker å innføre fem dagers tilbakemeldingsfrist fra medlemmer på 
godkjenning av protokoll.  
 
Vedtak: Brukerutvalget vedtar forslaget. Formell godkjenning foretas i påfølgende 

brukerutvalgsmøte.  
 
 
Evaluering av møtet. 

• Ønske om at neste møte fysisk 

• Skype-møter bør ha kortere varighet. 
 
 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte i september 2020 
Protokollen blir lagt fram som referat sak i kommende styremøte 
 
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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Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

Protokoll møte i Ungdomsrådet 12. mai 2020  
Sted: Skype.  

Tidspunkt: 17:00 til 19:00.   

                                                                           
Deltakere: Til stede  Meldt 

forfall 

Marie Dahlskjær  Leder X  

Lars-Herman Nordland  Nestleder X  

Sofie Jonette Berg   X 

Viktoria Linea Høybakk  X  

Sarah Gjerstad  X  

Danielle Johanna Hansen  X  

Nikolai Raabye Haugen  X  

Bendik Laumann Vedal  X  

Susanne Regina Inga  X  

Mathias Klæboe  X  

Trine-Lise Antonsen   X 

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Sissel Eidhammer Saksbehandler/koordinator X  

Kirsti Jørgensen Kontaktperson PHR X  

Marianne Røbekk Sivertsen Kontaktperson PHR X  

Tone Johnsen Kontaktperson HBEV  X 

Monica Strand  Kontaktperson Barneklinikken  X 

 

Saksliste 
 

25/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

26/2020 Godkjenning av protokoll møte 28. april 2020 

27/2020 

28/2020 

29/2020 

 

Hovedsaker/Arbeid fremover 

Neste møte 

Tilbakemeldinger om møtet 
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Saksnr.  Saksfremstilling 

25/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Det ble kalt inn til et arbeidsmøte for å planlegge hvordan vi skal arbeide i 2020, 

hovedområder og nedsetting av arbeidsgrupper. Dette skulle ha blitt gjort på 

helgesamlingen i april 2020, som ble utsatt.  

 

Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

26/2020 Godkjenning av protokoll møte 28. april 

 

Vedtak:  

1. Protokoll fra møte 28. april godkjennes. 

 

27/2020 Hovedsaker/Arbeid fremover 

 

Marie Dahlskjær gjennomførte før møtet en ringerunde til alle i ungdomsrådet for å 

høre hvordan det går, og for å få innspill på hva og hvordan medlemmene ønsker å 

jobbe fremover. Når det gjelder arbeidsform nevnte flere at de ønsket å jobbe i mindre 

grupper.  

 

Diskusjon: Hva skal ungdomsrådets hovedsaker for 2020 være? 

Etter en runde der alle kom med sine innspill, ble ungdomsrådet enig om følgende tre 

saker:  

 

1. Fortsette arbeidet med å bedre overgangen fra barn til voksen.  

2. Etablere ungdomsrom ved Nordlandssykehuset 

3. Jobbe for hvordan sikre god brukermedvirkning, både i møtet med den 

enkelte, og overordnet. 

 

Tanken bak punkt tre er å sette fokus på hvordan det kan jobbes godt med 

brukermedvirkning i møtet med den enkelte, og hvordan det kan jobbes godt med 

brukermedvirkning på systemnivå. Ungdomsrådet er klare for å arbeide i dybden med 

et nytt tema, hvor målet er at arbeidet skal munne ut i noe håndfast som kan brukes i 

videre arbeid, slik som prinsippene.   

 

Spørsmål som kom frem under diskusjonen: 

Spørsmål: Hva er status for HIPPO-prosjektet? 

Svar: Det har blitt bestilt en prototype som skal testes ut. Status for arbeidet skal 

undersøkes.  

 

Spørsmål: Hva er status for teksten for ungdom på nettsiden? 

Svar: Skulle vært tatt bilder, men ble utsatt på grunn av korona. Status for arbeidet 

skal undersøkes.  

 

Spørsmål: Hvordan ligger det an med prosjektet med overganger? 

Svar: Arbeidsgruppen skal starte arbeidet i slutten av mai. Formøte gjennomført med 

medlemmene av ungdomsrådet.  
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Andre temaer som det bør jobbes med, men som ikke trenger å være hovedsak: 

• HIPPO-prosjektet (dette vil vi prioritere høyt) 

• Informasjon om samvalg. Vet ungdommer om denne muligheten? 

• Jobbe for et bedre tilbud på psykiatrien for ungdom. 

• Feedback-systemer. 

 

Nedsettelse av arbeidsgrupper 

Det ble gjennomført en runde der medlemmene kunne melde seg til ulike 

arbeidsgrupper. Nedenfor er arbeidsgruppene som ble satt ned, samt medlemmer: 

 

a) Etablering av ungdomsrom  

Medlemmer: Sarah, Susanne og Marie.  

 

b) Utarbeide plakat/hefte (digitalt og fysisk) for prinsippene for gode overganger 

Medlemmer: Mathias og Viktoria.  

 

c) Jobbe for hvordan sikre god brukermedvirkning, både i møtet med den   

enkelte, og overordnet. 

Medlemmer: Lars-Herman, Danielle, Bendik, Nikolai og Marie.  

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet skal prioritere følgende saker i 2020: 

 

a) Fortsette arbeidet med å bedre overgangen fra barn til voksen.  

b) Etablere ungdomsrom ved Nordlandssykehuset 

c) Jobbe for hvordan sikre god brukermedvirkning, både i møtet med den 

enkelte, og overordnet.  

 

2. Følgende arbeidsgrupper settes ned, se medlemmer i saksfremstillingen over: 

 

a) Ungdomsrom 

b) Utarbeide plakat/hefte for prinsippene for gode overganger 

c) Jobbe for hvordan sikre god brukermedvirkning, både i møtet med den   

enkelte, og overordnet.  

 

3. Marie tar kontakt med Sofie og Trine-Lise for å høre hvilken arbeidsgruppe de 

kan tenke seg å sitte i, da de ikke deltok på møtet.  

 

4. Det skal orienteres om status for Hippo-prosjektet og tekst for ungdom på 

nettsiden, på neste møte.  

 

28/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte 

 

• Neste møte blir 3. juni, klokken 14:00 til 16:00, over Skype. 

• Sosial kveld blir den 19. juni klokken 18.00 over Google Meet.  

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar møtetidspunkt til orientering. 
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2. Bendik lager en Kahoot til den sosiale kvelden, og Viktoria oppretter lenke 

gjennom Google Meet.  

 

29/2020 Tilbakemeldinger om møtet 

 

• Flere meldte at det fungerte fint. 

• Fint at det bare var ungdomsrådet, vi fikk bedre tid til å diskutere.  

• Veldig bra å ta runder der alle får sagt sin mening. Alle fikk ordet og mange 

har vært delaktig. 

• Ok, selv om Skype ikke er den beste plattformen. Synd at Skype ikke tillater 

at vi kan se alles ansikter. Finnes det en annen plattform? 

• Bra med pauser. 

• Fint med færre saker, lettere å følge med. 

• Tips til digital plattform: whereby.com   

 

Vedtak: 

1. Koordinator undersøker om det finnes andre plattformer vi kan bruke, der man 

kan se alle samtidig.   
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Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

Protokoll møte i Ungdomsrådet 3. juni 2020  
Sted: Skype.  

Tidspunkt: 14:00 til 16:00.    

 
Deltakere: Til stede  Meldt 

forfall 

Marie Dahlskjær  Leder X  

Lars-Herman Nordland  Nestleder X  

Sofie Jonette Berg   X 

Viktoria Linea Høybakk  Fra 14:30  

Sarah Gjerstad  X  

Danielle Johanna Hansen  X  

Nikolai Raabye Haugen   X 

Bendik Laumann Vedal  X  

Susanne Regina Inga  X  

Mathias Klæboe   X 

Trine-Lise Antonsen   X 

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Sissel Eidhammer Saksbehandler/koordinator X  

Bente Fridtjofsen Sosionom, Hode- og bevegelsesklinikken Sak 34/2020  

Kirsti Jørgensen Kontaktperson PHR X  

Marianne Røbekk Sivertsen Kontaktperson PHR X  

Tone Johnsen Kontaktperson HBEV  X 

Monica Strand  Kontaktperson Barneklinikken X  

 

Saksliste 
 

30/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

31/2020 Godkjenning av referat fra møte 12. mai 2020 

32/2020 

33/2020 

34/2020 

35/2020 

36/2020 

37/2020 

 

 

Aktuelle saker 

Utsettelse oppnevning av nytt ungdomsråd 

Tverrfaglig ungdomspoliklinikk revmatologisk avdeling 

Referatsaker/innkomne saker 

Møter fremover 

Tilbakemeldinger om møtet 
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Saksnr.  Saksfremstilling 

30/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

31/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 12. mai 2020 

 

Vedtak:  

1. Referat fra møte 12. mai godkjennes. 

 

32/2020 Aktuelle saker  

 

1. Orienteringssaker 

 

• HIPPO-prosjektet har blitt satt på vent på grunn av covid-19, men arbeidet skal 

settes i gang igjen før sommeren.  

• Teksten på nettsiden rettet mot ungdom: Har blitt satt på vent, men målet er at 

teksten skal ut før sommeren.  

• Fotograferingen som skulle skje i april: Utsatt på ubestemt tid. 

• Marie og Lars-Herman har vært i møte med pasient- og brukerombudet, om 

oppfølgingen av arbeidet med hvordan pasient- og brukerombudet bedre kan nå 

ut til ungdom. Arbeidet er i sluttfasen og et utkast til informasjonsbrosjyre og 

informasjon på nett for ungdom er klart.  

• Utsmykking av barneavdelingen: Arbeidet har blitt satt på vent, men er nå i 

gang igjen, og avdelingen ønsker å ta opp igjen samarbeidet med ungdomsrådet. 

Barneavdelingen har satt av et rom, som planlegges å være ungdomsrommet på 

avdelingen. Rommet står nå klart. Marie er i kontakt med avdelingen for videre 

oppfølging.  

 

2. Sak til diskusjon 

 

• Marie har deltatt som ungdomsrådsrepresentant på møte i fagrådet for pasient- og 

pårørendeopplæring i Helse Nord RHF. I den forbindelse ønskes det innspill på 

hva ungdom mener er viktig i forbindelse med kurs gjennom LMS fremover.   

 

Innspill fra ungdomsrådet: 

 

- Lærings- og mestringssenteret (LMS) har lagt ut filmsnutter på nett – dette er 

veldig positivt. 

- Webinarer kan være en fin måte å nå folk på, ved større arrangementer.  

- Et annet tips kan være video rettet mot hele befolkningen, da mange kjenner på 

følelser de kanskje ikke har kjent på tidligere. Kanskje mer aktuelt tidligere, men 

kan bli aktuelt igjen.  

- Veldig positivt at det tenkes mer digitalt; Dette er positivt for pasienter og 

pårørende.  
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Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar oppdateringene til orientering. 

2. Marie sender ut forslaget fra pasient- og brukerombudet til 

informasjonsbrosjyre/infomateriell til resten av ungdomsrådet.   

3. Arbeidsgruppen som skal jobbe for at det opprettes ungdomsrom, fortsetter 

dialogen med barneklinikken.  

4. Marie tar innspillene som kom frem i diskusjonen, med til neste møte i fagrådet 

for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord RHF. 

 

33/2020 Utsettelse oppnevning av nytt ungdomsråd 

 

Sittende ungdomsråd ved NLSH ble nedsatt 29. april 2019, og hadde sitt første møte juni 

2019. Covid-19 pandemien har gjort at samlinger og aktiviteter i ungdomsrådet har 

måttet avlyses/utsettes. I henhold til ungdomsrådets mandat skal nytt ungdomsråd velges 

april 2021. Fordi ungdomsrådet ikke har hatt gunstige forutsetninger for å gjennomføre 

sitt arbeid, foreslår administrasjonen, i samråd med AU, at oppnevningen av nytt 

ungdomsråd utsettes med ett år, og at oppnevningen av nytt ungdomsråd gjennomføres 

april 2022.  

 

Vedtak: 

1. Oppnevningen av nytt ungdomsråd utsettes til april 2022.   

 

34/2020 Tverrfaglig ungdomspoliklinikk revmatologisk avdeling 

 
I møtet 28. april ga Bente Fridtjofsen informasjon om arbeidet med å etablere tverrfaglig 

ungdomspoliklinikk ved revmatologisk avdeling. Som nevnt i møtet 28. april planlegges det 

nå et kurs gjennom lærings- og mestringssenteret, og ønsker innspill fra ungdomsrådet på 

dette. Det ble gitt anledning til kommentarer eller spørsmål som kan ha dukket opp siden 

sist.  

 

Ungdomsrådet ga følgende innspill: 

 

• Tips: A-hus har et digitalt kurs for ungdom: Ung livsmestring, som kan være aktuelt 

å bruke.  

• Diagnose/diagnoseuavhengig: For ungdom er ikke nødvendigvis diagnose det 

viktigste, det er ofte generelle problemstillinger på tvers av diagnose. Samtidig kan 

det være relevant å ha egne kurs, for spesifikke problemstillinger som kan være 

knyttet til diagnose.  

• Alder: Anbefaler to kurs: 

 

1. Ett for ungdom mellom 12 og 16 

2. Ett for ungdom mellom 16 og 26 

 

For kursene for ungdom mellom 12 og 16 vil foresatte/pårørende være aktuelt å koble på. 

Ett tips kan være at pårørende/foresatte deltar på eget opplegg med andre 

foresatte/pårørende.  

 

• Tidspunkt: Helg kan bli slitsomt, ukedag er best (selv om her er det jo forskjellige 

preferanser). To dager anbefales, en blir for kort og 3 blir for langt.   

• Innspill på tema: Få inn lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut, 

psykolog.  
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• Trygt rom: Sett av tid til å skape et trygt rom for ungdommene, kan gjøres med 

ulike bli-kjent-leker. Gruppedynamikk er viktig.  

 

Vedtak: 

1. Bente takker for innspillene og muligheten til å drøfte saken for ungdomsrådet.  

2. Ungdomsrådet takker for en god diskusjon, er svært positive til at et eget kurs for 

ungdom skal opprettes, og bidrar gjerne til innspill ved en senere anledning. 

 

35/2020 Referatsaker/innkomme saker 

 

• Protokoll møte i Brukerutvalget 20. mai 2020 

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar protokollen til orientering.  

36/2020 Møter fremover 

 

• Møter i arbeidsgruppene: Alle har ett møte før sommeren. 

• Sosial kveld den 19. juni klokken 18.00 over Google Meet. 

• Regional samling ungdomsrådene Helse Nord våren 2021.  

• Digitalt møte ungdomsrådene Helse Nord, september 2020, 

ettermiddag/kveldstid.  

• Første møte etter sommeren: 2. september kl. 17:00 til 19:00.  

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar møtetidspunkt til orientering. 

 

37/2020 Tilbakemeldinger om møtet 

 

• Flere nevnte at det hadde vært fint med god tid, positivt med pause.  

• Fint med diskusjon og dialog, ikke enveis foredrag. 

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar tilbakemeldingene til orientering.  

 

 

Innspill til sak(er) neste møte: Gjennomgang av hva som har blitt gjort i de ulike 

arbeidsgruppene.  
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Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Protokoll møte i Brukerutvalget 20. mai 2020 
Sted: Skype. 

Tid: 12:00 til 14:30.  

 
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 PROFO X  

Mai Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X  

Kitt-Anne Jorid Hansen RIO X  

Inga Karlsen Samisk representant  X 

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet  X  

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør  X  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Hans Jørgen Sevatdal  Apoteker Sak 45/2020  

Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef Sak 46/2020  

Beate Sørslett Medisinsk direktør Sak 47/2020  

Eystein Larsen Præsteng Juridisk seniorrådgiver Sak 47/2020  

Stian Molvik Koordinerende enhet                 X  

 Saksliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43/2020 

44/2020 

45/2020 

46/2020 

47/2020 

48/2020 

49/2020 

50/2020 

51/2020 

52/2020 

53/2020 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat møte 21. april 2020 

Orientering fra Sykehusapoteket om Covid-19 

Orientering om Covid-19 

Formidling av kreftdiagnose  

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter 

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Oppnevninger 

Referatsaker/eventuelt 

Møteplan  
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Saksnr.  Saksfremstilling 

43/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

44/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 21. april 

 

Vedtak:  

1. Protokoll fra møte 21. april 2020 godkjennes. 

45/2020 

 

 

Orientering fra Sykehusapoteket om Covid-19 

 

Hans Jørgen Sevatdal, apoteker Sykehusapotek Nord, orienterte om situasjonen og 

tiltakene som har blitt gjennomført i forbindelse med Covid-19 pandemien.  

 

Oppsummering fra orienteringen 

Det var en hektisk start, med mye som måtte på plass. Mange ansatte i karantene i starten.  

Tiltakene som har blitt gjennomført har blant annet vært: Kun 3 kunder inne på apoteket 

samtidig, pleksiglass har blitt satt inn, kravet om å signere på resept er fjernet, hyppig 

desinfeksjon av overflater, benyttelse av egen inngang for kunder, innføringen av at 

kunder ikke selv kan hente produkter fra hyllene og opprettelse av back-up på kritisk 

personell. Vi ser at aktiviteten har gått betydelig ned. Spørsmål vedrørende 

legemiddelmangel har vært en utfordring over år, uavhengig av Covid-19. I mars ble det 

opprettet et eget Covid-19 lager. Totalt sett: Vi har OK tilgang til legemidler slik 

situasjonen er nå.  

 

Spørsmål: Når det gjelder livsviktige medisiner, er leveringssituasjonen avklart, i tilfelle 

det kommer et stort utbrudd av Covid-19 pandemien? 

Svar: Vi er del av et globalt marked, men det jobbes nå med å sikre dette. Enn så lenge ser 

det bra ut, men det kan oppstå situasjon med mangel på enkeltlegemidler. Vi har mange 

beredskapslagre på ulikt nivå. Norge er betydelig bedre stilt enn andre land.  

 

Spørsmål: Er sykehusapoteket Nord involvert i produksjon av test-utstyr? 

Svar: Nei, men det er ikke utenkelig at pandemien kan bli et insentiv for at Norge for på 

plass egen legemiddelindustri.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

 

 46/2020 Orientering om Covid-19  

 

Tonje Elisabeth Hansen, fagsjef, ga en oppdatering om NLSH sitt arbeid knyttet til Covid-

19 pandemien. Organiseringen: Tonje leder pandemistaben, og Paul Martin Strand 

direktør leder katastrofestaben. Det gjennomføres dialogmøter med tillitsvalgte og møter 

med kommunene og det gjennomføres ulike møter på regionalt nivå. Det har blitt jobbet 

mye med å sikre godt samarbeid og gode linjer.  
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Status pandemien: Akkurat nå er vi inne i en rolig fase, med få smittede. Vi har opplevd et 

lavere smittetrykk enn andre deler av landet. I følge FHI sine prognoser vil vi de neste 3 

ukene ha et lavt trykk. Tiltakene som ble gjennomført 12. mars har hatt god effekt. Vi 

forventer at antallet smittede vil øke, men i et tempo hvor vi vil ha kontroll. I juni vil vi ha 

noe sikrere data på prognosene fremover. 14. mai gikk NLSH fra gult beredskap til grønt 

beredskap. Dette skyldtes at vi nå har en tilfredsstillende situasjon knyttet til 

beskyttelsesutstyr og personell (opplæring). Selv om vi er i grønt beredskap er det viktig å 

påpeke at vi enda er i beredskap. Det jobbes nå særlig med ferieavvikling. NLSH har blitt 

bedt om å planlegge for det høyeste scenario av smittede. For moderat antall smittede 

klarer vi oss, men vi strever noe mer med scenarioet med høyest antall smittede.  

 

Spørsmål:  

Spørsmål: Holder fødeavdelingen i Lofoten åpen i sommer? 

Svar: Ja, fødeavdelingen holdes åpen hele sommeren.  

 

Spørsmål: Hvordan går pandemien ut over barn og ungdom?  

Svar: Barn og ungdom blir i liten grad syke. Når det gjelder barnetilbudet ved 

poliklinikkene/kontroll har det vært økning i video-konsultasjoner.  

 

Spørsmål: Sykehusene har blitt tildelt midler fra helsemyndighetene for å kunne håndtere 

situasjonen. Er det mulig å bruke disse pengene på å lønne vikarer i forbindelse med 

sommerferieavvikling? 

Svar: Alle utgifter i forbindelse med Corona-pandemien blir bokført med et eget 

prosjektnummer. Midlene kan ikke brukes direkte til ferieavviklingen.  

 

Spørsmål: Da Norge stengte ned fra 12. mars som følge av koronaepidemien, ble også all 

rutinemessig mammografi stanset inntil videre, og det ble ikke sendt ut nye invitasjoner i 

Livmorhalsprogrammet eller i piloten for tarmscreening (begge de sistnevnte 

administreres av Kreftregisteret). Dette vil mest sannsynlig ha konsekvenser, bl.a. i form 

av at noen krefttilfeller oppdages seinere enn de eller ville ha gjort. Programmene kommer 

nå gradvis i gang igjen, men store lokale variasjoner, og med et betydelig etterslep av 

kontroller. Status for screeningen etterspørres.  

 

Svar: Når det gjelder livmorhalsscreening så «styres» denne fra fastlegene fordi, det er de 

som tar celleprøvene. Vi har ikke satt i bero analysekapasiteten vår for disse prøvene, så 

prøver som er sendt inn er blitt analysert. Når det gjelder mammografiscreening ble denne 

satt i bero, men inntaket er startet opp igjen. Vi er ikke helt tilbake til «normalen» enda, 

fordi det skal tas smitthensyn både på sykehus og i mammografibuss, men jobber med 

saken. 

 

Spørsmål: Spørsmål vedrørende hvordan det jobbes med senvirkninger av kreft ved 

NLSH, og særlig hvordan det jobbes opp mot nasjonale og regionale mål.  

Svar: Fagsjef skal undersøke og komme tilbake til Brukerutvalget.  

 

Spørsmål: Spørsmål vedrørende testmedia og testutstyr, stemmer det at vi ikke har nok? 

Er NLSH involvert i produksjonen av dette? 

Svar: Det har vært et forsynsingsproblem, og NLSH forsyner alle kommunene med test-

utstyr. Vi begynte å produsere veske/medium selv, og nå er situasjonen OK. Alle som skal 

bli testet har blitt testet.  
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Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker fagsjef for orienteringen og roser arbeidet som har blitt 

gjort, både knyttet til pandemien og knyttet til god orientering og besvarelse av 

spørsmål.  

2. Fagsjef undersøker status for hvordan det jobbes med senvirkninger av kreft ved 

NLSH opp mot regionale og nasjonale mål.  

 

47/3020 Formidling av kreftdiagnose  

 

I forbindelse med Tilsynssak konstaterte Fylkesmannen i Nordland at en pasient ved 

Nordlandssykehuset ikke fikk formidlet kreftdiagnose på en omsorgsfull måte. 

Fylkesmannen la til grunn at i utgangspunktet skal pasienten informeres om 

kreftdiagnoser i en konsultasjon, ikke pr brev eller telefon. I et område med store 

avstander, som Nordland, kan det i en del tilfeller være aktuelt å finne andre løsninger. 

Det må i så fall være avtalt med pasienten på forhånd.  

 

Det ble i tillegg bedt om en tilbakemelding om hva Nordlandssykehuset har gjort av tiltak 

for å hindre tilsvarende hendelser.  

 

Nordlandssykehuset var i utgangspunktet enig i denne vurderingen, men finner i noen 

tilfeller at det kan være mer forsvarlig å informere en pasient om kreftdiagnose pr brev 

eller telefon, framfor å innkalle pasient til time for dette. Vi har flere tilbakemeldinger fra 

pasienter om at ventetiden på 2-3 dager før konsultasjon var en større belastning, enn ved 

en eventuell telefonsamtale hvor beskjeden ble formidlet. På denne bakgrunn ønsker 

Nordlandssykehuset å bringe saken inn for sykehusets brukerutvalg for innspill herfra.  

 

Momenter som kom frem i diskusjonen: 

- Dette er et spørsmål som vil variere fra person til person.  

- For mange vil det være ønskelig å få beskjed så raskt som mulig, og 

telefonoppringning vil være å foretrekke. Ventetiden fra du får brev om 

konsultasjon og frem til konsultasjonen vil være vanskelig. 

- For noen vil det å få beskjeden over telefon være vanskelig; og i så fall bør 

tidspunktet for telefonoppringningen avtales på forhånd.   

- Å kunne møte legen ansikt-til-ansikt vil kunne gi deg muligheten til å stille 

spørsmål og du vil kunne ha med deg en pårørende, dersom du ønsker det. 

- Hvis beskjeden gis i brev-form vil det kunne bli gitt på et språk som kan være 

fremmedgjørende på pasienten.  

- Det bør være avtalt på forhånd med pasienten hvordan pasienten ønsker at 

beskjeden skal gis.  

 

Spørsmål: Kan sykehuset samarbeide med fastlegen, for overbringelse av beskjed? 

Svar: Problemet med det er at pasienten vil ha informasjon om hva som skjer videre, noe 

som vil være vanskelig for fastlegen å besvare.  

 

Spørsmål: Vil man risikere at man får beskjed i pasientjournalen sin i Helse Norge før 

man kontaktes av sykehuset? 

Svar: Det kan man risikere. Ved røntgen og patologi er det lagt inn en forsinkelse for å 

hindre dette, men det er ingen garanti for at beskjeden ikke kommer før man har blitt 

kontaktet av sykehuset.  
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Oppsummert: Pasienter er forskjellige, og vil foretrekke ulike løsninger. Det er ikke slik 

at beskjeden må formidles ved en konsultasjon, men det er ønskelig at hvordan beskjeden 

gis avtales med den enkelte pasient på forhånd.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget anbefaler at det bør avtales med den enkelte pasient hvordan 

beskjeden om kreftdiagnose skal formidles.    

 

48/2020 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

Administrerende direktør, Paul Martin Strand, orienterte om aktuelle saker.  

- Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Følger estimatet som har blitt gitt. 

- Virksomhetsrapport april 2020 viser at NLSH går 40 mill. i underskudd hver 

måned. Dette er ikke spesielt høyt, sammenlignet med andre sammenlignbare 

sykehus. Dette er i hovedsak knyttet til økningen av personell.  

 

Spørsmål: Er byggeprosessen forsinket på grunn av Covid-19? 

Svar: Nei, byggeprosessen er ikke forsinket.  

 

Spørsmål: Vet vi noe om hvor lenge vi skal bygge opp beredskap for å møte pandemien?  

Svar: Dette er usikkert da det avhenger av Regjeringens tiltak. For å nå scenarioet knyttet 

til den høyeste smittetoppen har vi fortsatt utfordringer knyttet til personalressurser, men 

for scenario med moderat smittetall er vi veldig nært å nå.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker direktøren for orienteringen.  

 

49/2020 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

 

Mai-Helen Walsnes: Nordland eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

har gjennomført en fire-dages opplæring for samtlige kommuner. Her deltok 

undertegnede. Har også deltatt på et webinar om tvang og makt i helsevesenet. Veldig 

lærerikt.  

 

Ivar Martin Nordgård: Har også deltatt på fire-dagers opplæring for kommuner i regi av 

Nordland eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og webinar om tvang 

og makt i helsevesenet.  

Styret i FACT Lofoten: Gjennomført møter over telefon, digitale løsninger. Siden 1. 

januar har de mottatt 621 konsultasjoner, noe som er veldig positivt.   

Styringsgruppen for SEPREP Lo/Ve: Strever med hvordan gjennomføre utdanningen på 

en god måte, men det jobbes med å se på ulike løsninger. Ingen fysiske møter i 2020.  

 

Kitt-Anne Hansen: Har deltatt på KEK-møte.  

 

Ole André Korneliussen: Har deltatt i kontrollkommisjonen med Mental Helse regionalt. 

Samarbeider om hvordan man kan følge opp de som ikke ønsker å få behandling via 

video-konsultasjon. Dette er en vanskelig til for mange med psykiske helseproblemer.  

 

Paul Daljord: Ingen fysiske møter i Diabetesforbundet. Samarbeid med LMS Vesterålen 

har blitt utsatt.  
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Barbara orienterte om en henvendelse vi har mottatt fra Nordlands eldreråd knyttet til 

ulike spørsmål vedrørende pasientreiser og ledsager.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning.  

2. Henvendelsen fra Nordlands eldreråd knyttet til ulike spørsmål vedrørende 

pasientreiser og ledsager tas opp ved neste møte. Representant fra aktuell instans 

inviteres for å drøfte saken.  

 

50/2020 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

Marie Dahlskjær, leder i ungdomsrådet ga en oppsummering av hva ungdomsrådet jobber 

med om dagen. Ungdomsrådets hovedsaker for 2020 er:  

 

1. Fortsette arbeidet med å bedre overgangen fra barn til voksen. 

2. Etablere ungdomsrom ved Nordlandssykehuset 

3. Jobbe for hvordan sikre god brukermedvirkning, både i møtet med den enkelte, og 

overordnet. 

 

Andre temaer som det skal jobbes med, men som ikke vil være hovedsak:  

• HIPPO-prosjektet (dette vil vi prioritere høyt) 

• Informasjon om samvalg. Vet ungdommer om denne muligheten? 

• Jobbe for et bedre tilbud på psykiatrien for ungdom. 

• Feedback-systemer 

 

Følgende arbeidsgrupper har blitt satt ned og arbeidet vil i hovedsak foregå over Skype 

a) Ungdomsrom 

b) Utarbeide plakat/hefte for prinsippene for gode overganger 

c) Jobbe for hvordan sikre god brukermedvirkning, både i møtet med den enkelte, og 

overordnet. 

 

Vedtak: 

1.  Brukerutvalget takker ungdomsrådets leder for orienteringen, og ønsker lykke til 

med viktig arbeid.  

 

51/2020 Oppnevninger 

 

 

Oppnevning av brukerrepresentant til forskningsprosjektet 

«Sepsisprosjekt molekylærbiologi/mikrobiologi». Formålet med 

studien er å identifisere nye sepsismarkører i blod ved hjelp av qPCR 

og ELISA, og undersøke disse markørenes relevans for diagnostikk, 

behandling og prognose.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne en brukerrepresentant.  
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52/2020 Referatsaker/eventuelt 

 

• Direktørens fredagsbrev 8. mai 

• Protokoll møte i Ungdomsrådet NLSH 28.04.2020 

• Protokoll møte i RBU 12.03.2020 

• Protokoll møte i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 23.03.2020 

• Protokoll møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset 16.03.2020 

• Protokoll møte i Brukerutvalget UNN 29.01.2020  

• Protokoll møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg UNN 05.05.2020 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar protokollene til orientering.  

 

53/2020 Møteplan 

 

Datoplan for møter i Brukerutvalget for 2020.  

 

Vedtak 

1. Brukerutvalget tar møteplanen til orientering.  

 
Saker til neste møte: Orientering om arbeidet med ettervirkninger av kreft, forskning ved 

Nordlandssykehuset - status for 2019, sak fra PHR om endring av faglig innretning i en enhet på Salten 

DPS, henvendelse fra eldrerådet om pasientreiser/ledsager.  
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1 Forord 

Ungdomsrådet på UNN ble etablert i mars 2015.  

I 2019 har rådet fått inn mange saker og erfart at behovet for brukermedvirkning er økende. 

Det er kjempebra. 

 

I Helse Nord sitt oppdragsdokument til UNN for 2018 framgikk det at ungdomsrådet skulle 

være med på å utarbeide gode overgangsrutiner fra barnemedisin til voksenmedisin i 

samarbeid med sykehuset. Ungdomsrådene i regionen anbefalte til Helse Nord at oppdraget 

ble videreført i oppdragsdokumentet for 2019. UR UNN venter fortsatt på at gode 

samarbeidsflater skal etableres. 

 

I 2019 har alle ungdomsrådene i hele landet hatt samling i Trondheim – Camp revolution! 

Det er enighet om at det er viktig å samles for å dele erfaring og kunne stå samlet i saker. 

 

Ungdomsrådet jobber kontinuerlig med rekruttering. I løpet av året har rådet fått mange nye 

medlemmer. For å ivareta stadig flere arbeidsoppgaver er det viktig at rådet er fulltallig, og 

vi jobber i tillegg med å etablere en ressursgruppe av ungdommer som er tilknyttet UR og 

som kan bistå rådets arbeid.  Vi har også hatt fokus på å bli et likestilt råd med 

Brukerutvalget. Vi tenker at det kan gi Ungdomsrådet en tydeligere plass organisatorisk – og 

dermed en mulighet til å bli en tydeligere stemme.  

 

Ungdom vet fortsatt mest om ungdom – og deler sin kunnskap! 
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2 Organisering og administrasjon 
Ungdomsrådet (UR) er et foretaksovergripende organ for ungdoms brukermedvirkning i 

spesialisthelsetjenesten – et råd for hele UNN. Ungdomsrådet er organisatorisk plassert som 

et underutvalg under UNN sitt Brukerutvalg (BU), men har planer om å få dette endret til å 

bli likestilte råd. Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer styres av medlemmene, og 

koordinatorer bistår rådets arbeid. Referat fra rådets møter legges på internett og lagres i 

sykehusets saksarkiv. Ungdomsrådet på internett:  

https://unn.no/om-oss/ungdomsradet#kontaktpersoner-for-ungdomsr%C3%A5det  

  

Rådet har administrativ forankring i Barne- og ungdomsklinikken (BUK) i klinikksjefens stab. 

Budsjett og driftsansvar ligger til klinikksjef i BUK og klinikkrådgiver Elisabeth Mia Warvik har 

sekretærfunksjon for rådet. Støttefunksjoner til koordinering er hentet fra Barne- og 

ungdomspsykiatrisk avdeling BUPA ved Mariann Sundström og Barne- og 

ungdomsavdelingen BUA ved Marit Nordmo.  

Av hensyn til kontinuitet og fleksibilitet har vi svært god erfaring med at rådet driftes av en 

gruppe fagpersoner fra ulike fagområder, i samarbeid.  

Kontaktinfo koordinatorer og sekretær 

Koordinator Marit Nordmo, e-post:   Marit.nordmo@unn.no telefon: 77669513 

Koordinator Mariann H Sundström, e-post:  Mariann.sundstrom@unn.no telefon 41326354 

Sekretær Elisabeth Mia Warvik, e-post:  Elisabeth.lorentsen.Warvik@unn.no telefon 

77626336 

Koordinator/sekretær for ungdomsrådet – oppgaver  

1. Bistå leder/nestleder og andre medlemmer av rådet vedrørende rådets oppgaver. Holde 
faste møter i arbeidsutvalget med nevnte representanter i forkant av rådets møter.   

2. Være kontaktperson for interne og eksterne henvendelser. Herunder svare på     
henvendelser fra andre aktører innen brukermedvirkning/ ungdomsmedisin/ ungdomsråd 
for øvrig, lokalt og nasjonalt.  

3. Planlegging, innkalling, saksforberedelse og referat.  

4. Ansvar for rekruttering.  

5. Planlegging og gjennomføring av helgesamlinger. 

6. Tilpasse metodikk for aldergruppen. 

7. Rapportere ungdomsrådets virksomhet. 

8. Bistå ungdomsrådet ved ulike kommunikasjons- og representasjonsoppgaver.  

9. Holde seg orientert innen fagområdet ungdomshelse/ungdomsmedisin. Formidle faglig 
utvikling til ungdomsrådet.  
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3 Mandat – et utdrag 

Ungdomsrådet representerer ungdom i alderen 12-23 år i UNN. Det skal være et rådgivende 
organ for UNN og en høringsinstans for sykehusets arbeid med å utvikle og opprettholde 
gode helsetjenester for ungdom.  
Ungdomsrådet skal arbeide for å:  

 Fremme brukerperspektivet for ungdom i sykehuset, med spesielt fokus på ungdom 
med langvarige helseplager og de utfordringer denne gruppen har overfor 
helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter.  

 Gi konkrete råd til forbedring av tjenester til ungdom på UNN.  

 Dele sin erfaring som brukere til nytte for annen ungdom.  

 Kommunisere med alle klinikker i sykehuset som behandler ungdom.  

 Fremme kontakt med brukerorganisasjoner.  

 Fremme generelle problemstillinger for ungdom i sykehus, på nasjonalt nivå, i 
samråd med andre ungdomsråd i Norge.  

 
Bakgrunnsdokumenter for ungdomsrådets formål: Se mandat.   

Se for øvrig vedlagt fullstendig mandat.  

 

 

4 Sammensetning av Ungdomsrådet 2019 

Rådet har 11 plasser, 9 medlemmer og to varamedlemmer. Varamedlemmer innkalles til 

møter. Nytt valg av leder og nestleder januar 2020.  

Einar Engstad      Leder (sluttet våren 2019) 

Oda Kjærvik        Nestleder (sluttet høsten 2019) 

Iben Einan                Medlem (fra sommer 2019) 

Regine Elvevold          Medlem (i permisjon høsten 2019) 

Johanne Kristine Mortensen       Medlem (fra sommer 2019) 

Mathias Halvorsen       Medlem 

Surajja Zeynalli             Medlem 

Anne- Marthe Hansen  Medlem          

Kamilla Mari Sørensen   Medlem 

Kamilla Hammari Olsen   Medlem (fra okt 2019)  

Ola Aas    Varamedlem (fra nov 2019)  

Magnhild Hjelme   Varamedlem  
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5 Ungdomsrådets arbeid i 2019 

Møter og helgesamling 

Det har vært gjennomført 5 møter i rådet. Et av møtene var en 2-dagers helgesamling for 

ungdomsråd i spesialisthelsetjenesten i Norge, i Trondheim.  

På samlingen i Trondheim i september møttes ungdomsrådene fra Helse Nord ved 

Finnmarksykehuset, Nordlandssykehuset og UNN for å diskutere felles saker fra vår region 

og innspill til oppdragsdokumentet for Helse Nord 2020.  

Ved regional samling året før hadde rådene arbeidet frem forslag til «Prinsipper for gode 

overganger fra barnemedisin til voksenmedisin». Disse prinsippene ble gjennomdiskutert og 

rådene kom fram til en felles uttalelse om hovedpunkter i nevnte prinsipper.  

Hele Camp Revolution i Trondheim i september – den første samlingen for alle ungdomsråd i Norge 

 

UR UNN i Trondheim 
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7 prinsipper for gode overganger 

Sammen med de andre ungdomsrådene i Helse Nord har vi utarbeidet prinsipper som vi 

mener må legges til grunn i arbeidet med gode overganger.  

Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til 
voksenorienterte tjenester i Helse Nord 
 
1. Forberedelsene må begynne tidlig 
2. Ungdom må få medvirke 
3. Ungdom og pårørende må ha god tilgang på informasjon 
4. Tjenestene må ta utgangspunkt i ungdommens behov og være 
     fleksible 
5. Helsepersonell må ha kunnskap om ungdommens behov 
6. Det må være godt samarbeid mellom sykehus, kommune og skole 
7. Å ta vare på de pårørende er å ta vare på pasienten 
 

 

Ungdommene kom også med følgende innspill til oppdragsdokumentet Helse Nord 2020  
 

• Få til organisert opplæring om sykdom for pasient og pårørende. 
• Forenkle muligheten til å ha med pårørende/støtteperson etter fylte 18 år. 
• Oppfordre samtlige sykehus til å opprette ungdomsrom.  
• Innkallinger må være forståelig, korte og effektive. Det oppfordres til å ta i bruk ny 

teknologi, gjerne QR kode eller lignende for mer informasjon.  
• Koordinatorordninger for unge pasienter, slik at en slipper å fortelle historien sin om 

og om igjen.  
• «Ikke bruk oss hvis det ikke betyr noe for å få til reell endring!» 

I tillegg tok møtet opp framtidig samarbeid mellom ungdomsrådene i Nord-Norge. Det ble 

vedtatt at vi møtes annet hvert år, og at det søkes om støtte til samlingen fra Helse Nord. 

Ungdomsrådene ved UNN og Finnmarkssykehuset møtte Avdelingsdirektør Helse Nord, 

Kristian Fanghol for å diskutere foreslått sammenslåing mellom UNN og 

Finnmarkssykehuset. Det ble utarbeidet en egen uttalelse fra dette møtet, som forelegges 

helse Nord som innspill i videre utredning.  

 

 

Felles uttalelse fra ungdomsråd i spesialisthelsetjenesten i Norge til helseminister Bent 

Høye 

Det var veldig nyttig og spennende å møte de andre rådene i Norge i Trondheim. Det var stor 

enighet om å avholde felles samling nasjonalt hvert 2.år. På møtet ble ungdomsrådene enige 

om en resolusjon vedrørende ungdom i spesialisthelsetjenesten, som i etterkant av møtet 

ble sendt Helseminister, administrerende direktører i de regionale helseforetakene og 

sykehusdirektørene. Resolusjonen berørte følgende hovedpunkter:  

 Tilrettelegging for ungdommer på barne- og ungdomsavdelinger.  

 Egne ungdomsavdelinger for ungdom mellom 15-25 år.  
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 Tilrettelagte innkallinger for ungdom.  

 Prinsipper for gode overganger.  

 Tilrettelegging mellom sykehus og skole. 

 Tilrettelegging for velferdsteknologi.  

 

På samlingen ble det opprettet egen facebookgruppe for ledere og nestledere i 

ungdomsrådene, i tillegg til en egen gruppe for koordinatorene.  

 

Facebook UR UNN  

https://www.facebook.com/ungdomsradetUNN/  

Administrator for facebooksiden er Mathias Halvorsen. Det har vært lagt ut flere aktuelle 

saker på siden. 

 

Et utvalg av saker fra året 2019 

 Revisjon av Ungdomsrådets kommunikasjonsplan.  

 Vurdering av Ungdomsrådets tilfang av saker, saksflyt, administrative organisering og 

samarbeid med brukerutvalg og andre styrende organer i UNN. Utredning av 

muligheter for endring av administrativ plassering fra underordnet til sidestilt 

Brukerutvalget UNN. Dette kan medføre endringer i Ungdomsrådets mandat. Saken 

er ikke ferdigstilt og sluttføres i 2020.  

 Samarbeidsmøter med sykehusets klinikker: Inneværende år har vi møtt Kirurgi, Kreft 

og Kvinnehelseklinikken (K3K) og Akuttmedisinsk klinikk. 

 Bidrag i utvikling av nasjonalt nettkurs om brukermedvirkning. Det er laget film hvor 

Regine Elvevold og Mathias Halvorsen deltar. Tema for filmen: Brukermedvirkning, 

med Vestibyleprosjektet som et eksempel på involvering av brukere/ungdomsrådet 

ved UNN.   

 Rekruttering av ungdommer for ny periode 2019-2021. Videre utvikling og forbedring 

av strategier for rekruttering og opprettelse av ressursbank av ungdommer tilknyttet 

rådet.   

 Sykehuset i Narvik. Presentasjon ved Lars Rye. Etablering av videre 
samarbeid/deltagelse av medlem fra ungdomsrådet i prosjektarbeid for utbygging.  

 Prinsipper for gode overganger: Utarbeidelse og ferdigstillelse av felles uttalelse fra 
Ungdomsrådene i Helse-Nord. Levert Helse-Nord september 2019.  

 Docmap dokument for UNN: Overordnede retningslinjer for gode overganger fra 
barne- og ungdomsavdelinger til voksenavdelinger i UNN.  

 Utredning av sak: Mulig sammenslåing mellom UNN og Finnmarkssykehuset. Møte 
med direktøren september 2019. Fulgt opp ved møte mellom ungdomsrådene i de to 
sykehusene. Tilsvar fra Ungdomsrådene samlet utarbeidet og levert Helse Nord 
september 2019.  

 Innspill til oppdragsdokumentet fra Helse Nord til helseforetakene 2020. Samlet 
innspill fra Ungdomsrådene i Helse Nord levert september 2019.  
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 Resolusjon fra Ungdomsrådene i spesialisthelsetjenesten i Norge. Dokumentet 
berører ungdom i spesialisthelsetjenesten og er levert Helseminister og 
administrerende direktører ved alle landets helseforetak. Dokumentet ble utarbeidet 
av deltakerne på Camp Revolution Trondheim september 2019. Se referat over.  

 Mitt UNN. Et organisasjonsutviklingsprosjekt hvor UR har fått i oppdrag å svare ut tre 
utviklingsområder.  

 ADHD-film. Rekruttering til landsomfattende studie.  
 

Listen er ikke uttømmende. Totalt antall saker i møter i 2019: 27 

 

Foredragsvirksomhet og deltagelse i prosjekter, utvalg, møter ol.  

 Pasientsikkerhetskonferansen i Helse Nord, 13.-14.februar Bodø. Leder UR UNN 

Einar Sissener Engstad deltok.  

 Samling for ungdomsrådene i Norge, Trondheim. sept. Hele rådet deltok. 

 Samhandlingskonferansen UNN, november.  Koordinator Mariann Sundström 

presenterte prinsipper for gode overganger.  

 Møte i Regionalt Brukerutvalg, Tromsø 14.11.19. Johanne Mortensen representerte 

UR.  

 Dialogmøte mellom UR, Brukerutvalg og styret i UNN 11.09.19. Johanne Mortensen 

og Kamilla Mari Sørensen deltok i møtet. Koordinatorer for UR deltok som 

observatører.  

 Brukerkonferansen Helse Nord RBU, Bodø, Oktober 2019. Kamilla M Sørensen holdt 

innlegg sammen med UR Nordlandssykehuset. Klinikkrådgiver/sekretær for UR UNN 

Elisabeth Warvik deltok.  

 Verdensdagen for Psykisk helse Tromsø, 10. og 11. oktober 2019. Eirik Walør 

Fagertun (i ressursgruppen for UR UNN) hadde innlegg på vegne av UR UNN. 

Koordinator for UR UNN Mariann Sundström deltok i arrangementskomiteen.  Tema 

for dagen i år var «Gi tid».   

 CAPA i Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) UNN. Forløpsprosjekt. Deltager fra UR er 

Kamilla M Sørensen.  

 ADHD og Omega 3. Forskningsprosjekt BUP UNN. Deltager: Einar Sissener Engstad. 

 Involvert. Prosjekt ved RKBU, UiT/ Helsedirektoratet. Etablering av nasjonalt 

nettsted for brukermedvirkning og forskningsprosjekt. Deltager fra UR UNN er 

Kamilla M Sørensen og koordinator Mariann H Sundström.  

 Kreativt verksted «Mitt UNN» ved Forbedringsenheten UNN, april Tromsø.  

Deltagelse Anne-Marthe Hansen, Surajja Zeynalli, Regine Elvevold, samt 

koordinatorer Marit Nordmo og Mariann H Sundström.  

 Nye Narvik sykehus. Presentert ved Lars Rye, prosjektleder UNN. Deltager i 

referansegruppe er Heidi Pedersen (fra 2020).  

 Frivillighet i UNN. Ressursgruppe. Deltagelse fra UR ved Klinikkrådgiver/Sekretær UR 

Elisabeth M Warvik.  
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Ungdomsrådene i nord representert på den regionale brukerkonferansen i regi av Helse Nord, oktober 2019 

 

 

Sosialt 

Også i 2019 har ungdomsrådet UNN satt av tid og møttes for å bli bedre kjent og styrke det 

sosiale samholdet blant ungdommene. I september og desember møttes vi til pizzakvelder 

på Yonas. Helgesamlingen i Trondheim bød også på mange hyggelige sosiale møter med 

ungdom både fra Helse nord sine råd og ellers i landet. Vi gleder oss til å treffe ungdommer 

fra de andre ungdomsrådene i Helse-Nord på helgesamling i 2020.  

       

6 Rekruttering 

Hvert annet år oppnevnes nytt råd. Sist gang januar 2019. Flere sittende medlemmer ønsket 

å være med videre, men rådet hadde likevel behov for 5 nye medlemmer. Ved rekruttering 

ble brukerorganisasjoner tilskrevet. Det ble annonsert internt i UNN til fagfolk og pasienter, 

samt på sykehusets nettsider. Det var utfordrende å fylle de nye plassene, og i tillegg trakk 

to av ungdommene seg fra sin plass underveis i perioden. Rådet har dermed drevet 

rekrutteringsprosesser gjennom hele året. I desember 2019 var rådet igjen fulltallig. Vi 

oppfordrer herved sykehusets ansatte, og andre som har forslag til kandidater til 

ungdomsrådet, om å ta kontakt fortløpende, også utenfor de oppgitte 

rekruteringsperiodene. Vi samler opp interesserte og viser til at vi har en ressursbank av 

ungdommer som bistår i ulike saker. 
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7 Ungdomsrådet i media    

Link til video på Youtube fra pasientsikkerhetskonferansen:  

https://www.youtube.com/watch?v=KiiEIPVzuCI&list=PLGgCrtfcHglwnmsWNH2jE3tPvwQgsmHkm&i

ndex=16&t=0s 

Tekst på nett:  

https://helse-

nord.no/Documents/Konferanser/2018%20Konferanser%20og%20kurs/Regional%20pasientsikkerhet

skonferanse% 

 

8 Økonomi 2019 

Driftsbudsjett    250 000 

Honorar       24 000 

Seminarer og lignende    49 000 

Servering ved møter        6 000 

Reisekostnader     61 000 

Øvrige driftsposter     12 000 

Sum brukt                152 000 

 

9  Hilsen fra koordinatorene 

Ungdomsrådets leder trakk seg fra rådet i løpet av året. Vi har ikke lyktes med å få laget en 

hilsen fra tidligere leder og besluttet at en hilsen fra koordinatorene kan passe.  

Marit Nordmo kom med som ny koordinator i 2019. Vi synes at det å være to koordinatorer 

er en styrke; ved frafall av en, går sekretær for ungdomsrådet inn og fyller rollen. 

Det er verdifullt å få jobbe så nært brukere som vi gjør. Tema brukermedvirkning har fått 

betydelig mer fokus de siste årene. Som denne årsmeldingen viser så har ungdomsrådet på 

UNN hatt et aktivt 2019. Det har vært mange saker og prosesser. Årets høydepunkt var 

«Camp Revolution» i Trondheim. Da var alle ungdomsrådene i spesialisthelsetjenesten i 

Norge invitert til å samles en helg i september. 

Noen medlemmer sluttet i løpet av året, og vi fikk noen ledige plasser. Dette tok vi 

koordinatorer tak i og før året var på hell var hele rådet fylt opp.  

Samarbeid med andre ungdomsråd i Helse Nord har vært produktivt og inspirerende. Vi har i 

fellesskap løst flere saker, noe som både ungdommene og koordinatorene har opplevd 

nyttig. Vi ser fram til engasjement og samarbeid i rådet og mot øvrige samarbeidspartnere i 

2020. 
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10 Planer for 2020 

2020 blir et spennende år for Ungdomsrådet. Vi jobber videre med å følge opp oppdraget 

med å lage gode overganger fra barnemedisin via ungdomstid til voksenmedisin. Dette har 

ungdomsrådene i regionen jobbet med en god stund – nå venter vi på å bli mer involvert i 

sykehusets arbeid framover. 

Ungdomsrådet er invitert med i prosessen med å bygge nytt sykehus i Narvik. Vi har lyktes 

med å få med et nytt medlem fra Narvik, og hun vil delta på møter og følge prosessen. 

Høsten 2020 er det planer for en ny regional samling for rådene i Nord. Det ser vi fram til – 

både å treffes for å knytte relasjoner, men også for å jobbe sterkere sammen for å fremme 

våre stemmer i aktuelle saker. 

Opplæring i brukermedvirkning har vært nevnt flere ganger og står høyt på lista. Det er godt 

å ha erfaringer, og gjennom bedre opplæring av representantene håper vi å oppnå økt 

påvirkningskraft. I 2020 ønsker vi tettere kontakt med Brukerutvalget. Opplæring for 

brukerrepresentanter er et av samarbeidsområdene.  

Ungdomsrådet har vært invitert inn i et spennende prosjekt i Barne- og ungdomspsykiatrien 

– CAPA. Vi håper å høre mer om forbedringsarbeidet som blant annet handler om rask 

avklaring rundt mottak av pasienter og videre behandling. 

Vi ser fram til et innholdsrikt og spennende år i Ungdomsrådet UNN. 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg: Mandat for Ungdomsrådet ved UNN 
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Mandat for Ungdomsrådet ved UNN 

  

  

Grunnlag 
Ungdomsrådets oppgaver bygger på prinsippet om at det er pasientens behov som skal være førende for 

struktur og innhold i tjenestene, og at brukermedvirkning skal brukes som en kunnskapskilde til forbedring av 

praksis. Ungdoms brukererfaringer og forslag til tiltak skal systematisk brukes for å forbedre sykehusets tilbud 

til ungdom. 

Overordnede føringer 

 Barnekonvensjonens artikkel 12 sier at ungdom har rett til å si sin mening og bli hørt. Barnekomiteen i 
Genève har videre slått ettertrykkelig fast at det er voksne som har ansvar for å legge til rette for at de blir 
hørt. 

 Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 (st.11(2015-2016)) Planen vedtar opprettelse av ungdomsråd 
ved alle sykehus i Norge. 

 Brukermedvirkning i helseforetak ‐ Lov om helseforetak § 35. 

 Visjon for brukermedvirkning i Helse Nord:  
Brukere har rett til å medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi, en terapeutisk verdi og 

er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. 

 Definisjon på brukermedvirkning: ”De som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får 
innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud” (Stortingsmelding nr. 34-1996-97). 

 

Formål 
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 år i UNN. Det skal være et rådgivende 

organ for UNN og en høringsinstans for sykehusets arbeid med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester 

for ungdom. Ungdomsrådet skal også være et rådgivende organ for Brukerutvalget ved UNN.  

 

Ungdomsrådet skal arbeide for å: 

 Fremme brukerperspektivet for ungdom i sykehuset, med spesielt fokus på ungdom med langvarige 
helseplager og de utfordringer denne gruppen har overfor helsepersonell, sykehusledelse og 
helsemyndigheter.  

 Gi konkrete råd til forbedring av tjenester til ungdom på UNN.  

 Dele sin erfaring som brukere til nytte for annen ungdom.  

 Kommunisere med alle klinikker i sykehuset som behandler ungdom.  

 Fremme kontakt med brukerorganisasjoner 

 Fremme generelle problemstillinger for ungdom i sykehus, på nasjonalt nivå, i samråd med andre 
ungdomsråd i Norge.  

Organisering og administrasjon 
Ungdomsrådet arbeider for ungdoms brukermedvirkning på tvers av klinikker i UNN. For at denne 

pasientgruppen skal kunne bidra med reell brukermedvirkning, foreligger det særlige behov for tilrettelegging 

av metode og arbeidsform. Ungdomsrådet skal derfor ha administrativ forankring i BUK gjennom to 

koordinatorer som representerer henholdsvis somatisk og psykisk helsevern. Det skal etableres et arbeidsutvalg 

som i tillegg til de to koordinatorene skal bestå av en klinikkrådgiver samt leder og nestleder i ungdomsrådet.  
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Koordinator/klinikkrådgivers rolle og oppgaver: 

 Være ambassadører for ungdomsrådet og ivareta et formidlingsansvar for Ungdomsrådets virke og 
arbeid. 

 Være prosessledere og sørge for egnet metodikk tilpasset aldersgruppen. 

 Bistå ungdomsrådets leder/ nestleder i deres funksjoner. 

 Bidra til effektiv linje for saksbehandling. 

 Sørge for møteplan, møteinnkalling samt skrive referat. 

 Være et bindeledd mellom ungdomsrådet, brukerutvalget og øvrig ledelse i BUK og på UNN. 

 Administrere møte- og reisegodtgjørelser for ungdomsrådets representanter.  

 Sende ut referat fra møter til Brukerutvalget på UNN samt BUK lederteam. 
 

Arbeidsutvalg 

 Bistå ved utarbeidelse av møteplan, saksliste og forberedelse av saker. 

 Bistå ved arrangementer og større saker/prosesser hvor det er behov for en bredere saksforberedelse 

eller utredning. 

Sammensetning 
Ungdomsrådet skal være bredt sammensatt. Det skal gjenspeile den demografiske sammensetningen i 

opptaksområdet, bredden i de aktuelle pasientgrupper og mangfoldet i diagnoser og erfaring med sykehuset. 

 

Rådet skal bestå av 9 medlemmer mellom 12-23 år, fordelt etter alder, kjønn, etnisk bakgrunn og bosted som 

avspeiler helseforetakets nedslagsfelt. Ungdomsrådet skal ha minst en representant med samisk bakgrunn. Det 

er ønskelig at ungdomsrådet også inkluderer barn som pårørende.  

 

Ungdomsrådet skal ha minst 2 representanter fra hvert av områdene somatikk, habilitering og psykiatri. Det er 

et krav at ungdommene skal ha personlige erfaringer fra møte med sykehus og helsetjenester på sykehuset, at 

de er villige til å dele disse, og har et ønske om å bidra til bedre helsetjenester for ungdom.  

 

Rekruttering og konstituering 
Utlysning etter nye rådsmedlemmer formidles allment, i BUK og ved henvendelse til brukerorganisasjoner. 

Brukerorganisasjonene foreslår aktuelle kandidater blant sine medlemmer. Ungdommer som ønsker å være 

med i rådet kan selv ta kontakt med UNN. For å sjekke ut grad av motivasjon og samtidig klargjøre 

forventninger og forpliktelser som følger vervet, vil kandidater bli innkalt på intervju ved BUK. BUK innstiller og 

velger ut rådets medlemmer.  

 

Rådsmedlemmer sitter i 2 år, med mulighet for reoppnevning. Det er ønskelig at ikke hele rådet skiftes ut på 

samme tid. Oppnevning av leder og nestleder skjer ved valg av rådet selv hvert andre år. Ungdomsrådet 

konstituerer seg selv hvert år.  

 

Det inngås en skriftlig avtale med rådsmedlemmene. Rådsmedlemmer under 18 år må ha samtykke fra foresatt 

til å sitte i rådet. 
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Godtgjøring 
Møtegodtgjøring skjer etter egne satser. Timesats for møter er for 2015/16 satt til kr 120 for medlemmer og kr 

150 for leder/nestleder. Reisegodtgjøring skjer etter statens reiseregulativ. 

 

Ungdomsrådet har 5/6 faste møter i året. Et møte i året erstattes av en helgesamling.  Om et ordinært møte 

erstattes av helgesamling, honoreres dette som to møter a 4 timer. I tillegg kan ungdomsrådet inviteres til 

frivillig deltakelse ved andre forespørsler (møter med ledelse, foredrag etc.) inntil 15 timer pr år. Honorar for 

oppdrag utenfor ungdomsrådets faste møteagenda, avtales i det enkelte tilfelle.  

 

Leder og nestleder møter i ungdomsrådets arbeidsutvalg. Leder og nestleder møter i Brukerutvalget UNN og i 

klinikkledermøter i BUK ved behov. Representasjon av ungdomsrådet i ulike fora og eventuelt annet kan også 

bli aktuelt. Til sammen inntil 30 timer ekstra årlig. 

Korrigert mandat etter møte med klinikkleder 11.01.16. Mariann H Sundström 

Korrigert mandat etter ungdomsrådets møte 07.12.15. Mariann H Sundström 

Mariann Sundstrøm og Marianne Nordhov, mai 2014 

 

Referanser  
 
Brukermedvirkning i helseforetak – med hjemmel i Lov om helseforetak:  

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7  
 

Stortingsmelding nr. 34-1996-97:  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/stmeld/19961997/st-meld-nr-34_1996-97 
  

FN’s Barnekonvensjon:  
http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/#12  
 

Norsk Forening Unges Helse (NFUH)  
http://www.ungeshelse.no/  
 

Unge Funksjonshemmede:  
http://www.ungefunksjonshemmede.no/ 
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Møtedato: 17. juni 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 9. juni 2020 

 

RBU-sak 51-2020 Eventuelt 
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