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

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

torsdag, den 17. september 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. september 2020 
Arkivnr.:   Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 10. september 2020 

RBU-sak 52-2020 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. september 2020: 
 

Sak 52-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 53-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 17. juni 2020  
Side 2 

Sak 54-2020 ForBedring 2020  Side 10 
Sak 55-2020 Persontilpasset medisin Side 50 
Sak 56-2020 Oppdragsdokumentet 2021 Side 72 
Sak 57-2020 Oppnevning av brukerrepresentanter til  

Sykehusapotek Nord HF 
Side 93 

Sak 58-2020 Årsmeldinger 2019 fra Pasient- og brukerombudene i 
Nord-Norge 

Side 97 

Sak 59-2020 Orienteringssaker Side 182 
 Informasjon fra RBU-leder – muntlig   
 Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig   
 Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig   
 Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte 

styresaker 
Organisasjonsutvikling og strategiarbeid i Helse Nord 
RHF, v/ Jon Tomas Finnsson – muntlig 

  

Sak 60-2020 Referatsaker Side 186 
 1. Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 10.06.2020  

2. Møtereferat fra Brukerutvalget FSYK 10.06.2020 
3. Møtereferat fra Ungdomsrådet FSYK 11.06.2020 
4. Protokoll ekstraordinært møte i Brukerutvalget 

HSYK 12.08.2020 
5. Protokoll møte i Brukerutvalget NLSH 08.06.2020 
6. Protokoll møte i Brukerutvalget NLSH 26.08.2020 
7. Protokoll møte i Ungdomsrådet NLSH 02.09.2020 
8. Resolusjon fra Årsmøtet i HLF Finnmark 05.06.2020 

  

Sak 61-2020 Eventuelt Side 236 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, 10.  september 2020 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
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Møtedato: 17. september 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020-999   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 10. september 2020 

 

RBU-sak 53-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 17. juni 2020 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 17. juni 2020 godkjennes.  
 
 
Bodø, 10.  september 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, 17. juni 2020 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 17. juni 2020 
Møtested: Skype 
Neste møte: 16.-17. september 2020 

Tilstede 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Olav Aulborg varamedlem – fast vara for 

Marianne P. Brekke  
FFO 

   
Cecilie Daae administrerende direktør Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør  Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen økonomidirektør  Helse Nord RHF 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Jørgen Hansen rådgiver  Helse Nord RHF 
Tove Klæboe Nilsen forskningssjef Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm rådgiver Helse Nord RHF 
Knut Høybråten rådgiver Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder, psykisk 

helse og rus 
Helse Nord RHF 

Kari Bøckmann  rådgiver  Helse Nord RHF 

Forfall 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Aina Hanssen Sen avmelding Pensjonistforbundet 
Leif Birger Mækinen Sen avmelding FFO 
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RBU-sak 38-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

brukerutvalg 13. mai 2020  
Sak 40-2020 Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024, inkludert rullering 

av investeringsplan 2021 – 2028  
Sak 41-2020 Revisjon av Oppdragsdokumentet 2020 
Sak 42-2020 Evaluering av pasientkommunikasjon om korona 
Sak 43-2020 Anskaffelse av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) 
Sak 44-2020 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) – status for gjennomføring av tiltak  
Sak 45-2020 Orientering om e-læringskurs for brukerrepresentanter i 

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

innovasjonsstrategi 
Sak 47-2020 Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme data i 

klinisk forskning  
Sak 48-2020 Evaluering av beredskapsarbeidet ved 

koronapandemien 
Sak 49-2020 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 50-2020 Referatsaker 
 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 
A: Intensivvirksomheten ved Finnmarkssykehuset HF 
B: Oppnevning av brukerrepresentanter til work-shop 
om behandlingslinjer for barn og unge med erhvervet 
hjerneskade  

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.  
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RBU-sak 39-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 
13. mai 2020  

Vedtak: 
Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. mai 2020 godkjennes.  

 
RBU-sak 40-2020 Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024, inkludert rullering av 
investeringsplan 2021 - 2028 

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.  

 

RBU-sak 41-2020 Revidert oppdragsdokument (OD) 2020 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar revidert oppdragsdokument 2020 til orientering.   

 

RBU-sak 42-2020 Evaluering av pasientkommunikasjon om korona  

Saken ble behandlet sammen med sak 48-2020 Evaluering av beredskapsarbeidet i 
Helse Nord. Se vedtak i sak 48.   

 

RBU-sak 43-2020 Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar orienteringen om pågående behovsvurdering vedørende 
anskaffelse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill:  

a. Det polikliniske tilbudet til pasientgruppen bør styrkes 
b. Behovsvurderingen må omtale og se tilbudene i sammenheng med 

pasientreiserettighetene til pasienter og pårørende  
c. Tilbudet til pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) bør 

styrkes. Unge pasienter i denne gruppen bør ha et tilrettelagt tilbud 
d. Ettervernshus/halvveishus bør opprettes for å sikre bedre overføring fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten 
e. Det bør være skjermingsmuligheter i døgntilbudene innen TSB for å ivareta 

psienter som har tilbakefall under behandling 
f. Akuttilbudet bør ha større kapasitet, særlig er tilbudet til pasienter med 

ruslidelser i Finnmark for dårlig 
g. Helse Nord bør ha tilbud om terapeutisk samfunn 
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RBU-sak 44-2020 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) - status i gjennomføringen av tiltak  

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om psykisk helsevern og TSB til orientering. 

 

RBU-sak45-2020 Orientering om e-læringskurs for brukerrepresentanter i 
forskning 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om e-læringskurs for 
brukerrepresentanter i forskning til orientering med følgende merknader:  

a. E-læringsprogrammet bør foreligge på samisk  
b. Det forutsettes at e-læringsprogrammet er universelt utformet, inkludert 

tilrettelagt for opplesning av tekst 
 

2. RBU oppfordrer Helse Nord til å legge til rette for at brukerrepresentanter som deltar 
i Helse Nord sine forskningsprosjekter tar e-læringskurset i forkant av deltakelse.    

 

RBU-sak 46-2020  Prosess og rammeverk for ny forskningsstrategi og ny 
innovasjonsstrategi 

1. Regionalt brukerutvalg takker for et grundig arbeid og god brukerinvolvering i 
arbeidet med ny strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord. 

 
2. Regionalt brukerutvalg foreslår at Helse Nord i ny forskningsstrategi og ny 
innovasjonsstrategi vektlegger å innhente ideer til prosjekter og tiltak fra nye miljøer, 
f.eks ungdom (Ungdomsråd, videregående skoler, Ungt entreprenørskap o.a.). 

 
3. Regionalt brukerutvalg ønsker at samarbeidet med samiske helsetjenester, 
Sametinget og samiske forskningsmiljø tydeliggjøres i strategiene og at det 
fremkommer at samisk helseforskning skal prioriteres. 
 

RBU-sak 47-2020  Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme data i 
klinisk forsking 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg takker arbeidsgruppen for godt arbeid og sender 
høringsuttalelse om rapporten “Håndtering av helseforskningsdata – pseudonyme data 
i klinisk forskning“  til Helse Sør-Øst RHF med kopi til Kvalitets- og 
forskningsavdelingen i Helse Nord RHF. 
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RBU-sak 48-2020 Evaluering av beredskapsarbedet ved koronapandemien 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar orienteringen om evaluering av beredskapsarbeidet ved 
koronapandemien til etterretning og vil gi honnør til Helse Nord som går i gang med 
dette arbeidet allerede nå. 

 
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til hva som bør undersøkes og evalueres:   

a. Inneliggende pasienter som har bodd på pasienthotell har ikke fått reise hjem og 
ikke hatt mulighet til besøk. Hvordan har de opplevd denne perioden? 

b. Tilpasset pasientkommunikasjonen med risikogrupper, den eldre befolkningen, 
mennesker med hørselshemming, kogntive funksjonsnedsettelser, 
språkbarrierer og andre? 

c. Videokonsultasjoner: Hvordan har pasienter og pårørende opplevd tilbudet og 
hvilke konsekvenser har denne dreiningen av tilbudet fått? Hvordan ble det 
tilrettelagt for grupper som ikke kunne nyttiggjøre seg dette? 

d. Hvordan har pasientene opplevd kontakten med pasientreiser, inkl. endringer i 
mulighet til å ha med ledsager 

e. Innhent erfaringer fra de som har fått utsatt behandling og kontroller. Hvilke 
konsekvenser har utsettelsene fått? 

f. Pasienter med behov for helsehjelp som ikke opprettholdt kontakten med 
helsetjenestene. Hva var grunnen til at de uteble? 

h. Regionalt brukerutvalg har fått informasjon om at pasienter innen psykisk 
helsevern og TSB i starten av pandemien følte seg presset til å skrive seg ut for 
tidlig. Flere ble utskrevet til dårlige boforhold og mangelfulle oppfølgingstiltak. 
Konsekvensene av utsatt behandling og for tidlige utskrivelser bør undersøkes.   

i. Hvor mange helsepersonell har vært overført Psykisk helse og rus og TSB for å 
avhjelpe de somatiske helsetjenestene under koronapandemien? 

j. Innhent erfaringer fra pårørende. Innen Psykisk helse og rus fikk mange 
betydelig økte omsorgsoppgaver grunnet nedstengning av helsetjenstene, både i 
spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten  

k. Bruk av arbeidstøy innen Psykisk helse og rus som generelt smitteverntiltak  
l. Flere metoder bør benyttes i evalueringsarbeidet, inkludert at helsepersonell 

etterspør pasientenes erfaringer fra perioden i ordinære konsultasjoner  
 

3. Regionalt brukerutvalg oppnevner Knut Georg Hartviksen, Kitt Anne Jorid Hansen 
og representant for kreftforeningen i RBU 2020-2022 til referansegruppen i arbeidet 
med evaluering av beredskapsarbeidet ved Koronapandemien.  
 
RBU-sak 35-2020 Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet i følgende saker:  
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 
25.05.2020: Beslutningsforum for nye metoder Skype-møte 
25.05.2020: Valg av HF-styre 
25.05.2020: Statusmøte korona – samordning av planer og tiltak 
27.05.2020: Styremøte HN RHF  
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08.06.2020: Statusmøte korona – samordning av planer og tiltak  
10.06.2020: Foretaksmøte RHF-ene. 
15.06.2020: Statusmøte korona – samordning av planer og tiltak 
 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 
Gunn Strand Hutchinson 
12.05.2020: Fagråd samhandling 
 
Gunnhild Berglen 
USAM 
Tekstgjennomgang av pasientrettet informasjon om «Barn og unge i familien» som er på 
nettsidene til alle landets helseforetak 
Høringssvar om bruk av pseudonyme data i helseforskning (Sak 47/2020)   
Medforskere i forskningsprosjekt om brukermedvirkning i forsking (UiT) 
Finnmarkssykehuset – forskningsprosjekt 
15.06.2020: Brukerutvalget pasientreiser 
 
Asbjørn Larsen 
03.06.2020: Fagråd for Pasient- og pårørendeopplæring 
29.03.2020: Fagråd reghabilitering 
18.05.2020: Anskaffelse TSB 
 
Arne Vassbotn 
25.05.2020: Persontilpasset medisin 
15.06.2020: Persontilpasset medisin 
16.06.2020: Persontilpasset medisin 
 
Elisabeth Sundkvist 
Høringssvar om bruk av pseudonyme data i helseforskning (Sak 47/2020) 
Medforskere i forskningsprosjekt om brukermedvirkning i forsking (UiT) 
 
Ole Marius Minde Johnsen 
TV2-innslag om selvmordsforebygging 
 
Leif Birger Mækinen 
15.06.2020: Brukerutvalget pasientreiser 
 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
Habilitering – bekymringsmelding. Skriftlig svar fra UNN sendt RBU. 

 
4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte styresaker 

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

Det ble referert fra følgende saker: 
     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 

Vedtak: 
1. Framlagte referat tas til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg vil berømme ungdomsrådene i Helse Nord for godt arbeid. 
 
RBU-sak 37-2020 Eventuelt    

A. Intensivvirksomheten ved Finnmarkssykehuset HF 

Vedtak: 
RBU tar informasjonen om arbeidet med intensivtilbudet ved Finnmarkssykehuset HF 
til orientering. 
  
B. Oppnevning av brukerrepresentanter til work-shop om behandlinglinje for erhvervet 
hjerneskade for barn og unge i Helse Nord 
 
Det skal implementeres en behandlingslinje for ervervet hjerneskade for barn og unge i 
Helse Nord. Dette er et arbeid som gjennomføres i alle helseregioner i landet. Det 
ønskes to brukerrepresentanter til work-shop om implemenetringen. Første møte 
27.08.2020. 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Erik Karlstrøm og Gunnhild Berglen til work-shop 
om behandlingslinje for ervervet hjerneskade for barn og unge i Helse Nord. 
 
 
 
Bodø, den 17. juni 2020 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
den 17062020 – kl. 19:45 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 17. september 2020    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020-999   Dokmo/Eichler                   Bodø, 01.september 2020 

 

RBU-sak 54-2020 ForBedring 2020 – rapport fra undersøkelsen 

og status i oppfølgingsarbeidet. 

 
Formål 
Formål med denne saken er å informere RBU i Helse Nord RHF om status i arbeidet med 
undersøkelsen ForBedring 2020 i foretaksgruppen, samt informere om resultatene i 
foretaksgruppen samlet og for Helse Nord RHF.  
 
Bakgrunn 
Pasienter og medarbeidere skal være trygge og sikre i helsetjenesten. Formålet med 
undersøkelsen er forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur.  
 
Undersøkelsen inneholder 41 spørsmål innenfor følgende temaer: - Engasjement - 
Teamarbeidsklima - Arbeidsforhold - Sikkerhetsklima - Psykososialt arbeidsmiljø - 
Opplevd lederatferd - Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet - Fysisk miljø – 
Oppfølging. 
 
Undersøkelsen gjennomføres årlig i alle fire helseregioner. 
 
Svarprosent 
Undersøkelsen ble sendt ut til 14426 medarbeidere. Av disse svarte 11472. Dette gir en 
svarprosent på 79,5. I 2019 var svarprosenten 75,6. Det er stilt krav om minst 70 % 
deltakelse. Årets svarprosent er den høyeste svarprosenten som er oppnådd i 
tilsvarende undersøkelser i Helse Nord, noe som vitner om at det har vært arbeidet 
systematisk og godt i helseforetakene, og at det er et stort engasjement knyttet til 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Svarprosenten per helseforetak i 2019 og 2020 
fordeler seg slik det er vist i tabell 1.  
 

Helseforetak Svarprosent 2019 Svarprosent 2020 

Finnmarkssykehuset 73,70 % 77,00 % 

UNN 73,70 % 78,80 % 

Nordlandssykehuset 83,30 % 83,70 % 

Helgelandssykehuset 73,70 % 71,90 % 

Helse Nord IKT 84,60 % 91,60 % 

Sykehusapoteket 85,50 % 90,10 % 

Helse Nord RHF 90,90 % 92,20 % 

   

Totalt 76,70 % 79,50 % 
Tabell 1 Svarprosent per helseforetak 2019 og 2020 
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I Helse Nord RHF ble undersøkelsen sendt ut til 115 ledere og medarbeidere. Dette 
inkluderer medarbeidere i SKDE og FRESK. 106 personer svarte, noe som gir en 
svarprosent på 92,2. Dette er høyest i foretaksgruppen. Rapporter for foretaksgruppen 
og Helse Nord RHF er vedlagt denne styresaken. (Vedlegg 1 og 2). 
 
Status 
På grunn av koronapandemien har oppfølgingsarbeidet med ForBedring vært utsatt. 
Derfor kommer denne saken først nå. Gjennomføringsperioden var fra 3. til 26. februar 
2020. Utsending og publisering av rapportene ble i samarbeid med styringsgruppen 
utsatt fra opprinnelig tidsplan. Helse Nord RHF i samarbeid med styringsgruppen og 
KTV/KVO oppfordret til at rapportene ble sluppet til de helseforetakene som ønsket 
det, før sommeren. Etter forankring i ledermøtet i Helse Nord RHF og direktørmøtet ble 
rapportløsningen åpnet i mai for de helseforetak som ønsket å starte arbeidet med 
resultatene av ForBedring.  
 
Føringen fra direktørmøtet 14. mai var følgende:  
Adm. direktører i HF-ene slutter seg til adm. direktør i Helse Nord RHFs vurdering om 
videre oppfølging av ForBedring 2020, herunder:  

a. Hvert enkelt HF vurderer selv, når de vil gjøre rapportene tilgjengelig. 
b. Plan for når og hvordan ForBedring 2020 skal følges opp i det enkelte 

helseforetak behandles i lokalt AMU før beslutning fattes. 
c. Forvaltningsforum for ForBedring i Helse Nord får i oppdrag å lage en samlet 

oversikt over hvordan HF-ene planlegger å følge opp resultatene.  
 
Alle helseforetak har laget egne planer for hvordan resultatene av ForBedring skal 
følges opp. Disse er sendt inn til RHF.  
 
Planer for oppfølging i helseforetakene 
Oppfølgingsarbeidet vil ikke være like omfattende som tidligere år, da rapportene ble 
sluppet senere enn vanlig og helseforetakene er på ulikt sted i 
koronapandemiberedskapen. Helse Nord RHF har derfor gitt helseforetakene mulighet 
til selv å velge hvordan de skal legge opp oppfølgingsarbeidet, og tidsfrister for 
handlingsplaner. Minimumskravet er at alle ledere skal presentere rapport for sine 
medarbeidere. 
 
Den nasjonale rapporten er utsatt for 2020, derfor skal ingen helseforetak sende 
resultater til helsedirektoratet eller Helse Vest for sammenstilling til den nasjonale 
rapporten.  
 
Forvaltningforum for ForBedring i Helse Nord, som ledes av Helse Nord RHF har samlet 
inn alle vedtak fra helseforetakenes AMU for å holde oversikt over hvordan hvert enkelt 
helseforetak har lagt opp sitt oppfølgingsarbeid.  
 
Resultater for foretaksgruppen 
Ser man på samlerapporten for foretaksgruppen er det ikke store forskjeller fra 
resultatene for 2019. Stort sett alle resultater er lik som for 2019. Den indikatoren som 
er høyest forskjell fra 2019 er 9.2 Jeg har vært involvert i oppfølgingen av den forrige 
ForBedrings kartleggingen. Den har økt fra 56,6 % i 2019 til 60,2 % i 2020. Alle de andre 

Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 11 av 236 



 

indikatorene er så å si stabil fra 2019. Vi har ikke gått inn i hver enkelt rapport fra 
helseforetakene, så det kan selvfølgelig være store variasjoner ved hver enkelt enhet. 
Nå er det viktig at alle enheter i alle helseforetak går gjennom sine rapporter for å se 
hvilke problemområder de har skåret dårligere på, eller dårligst på i 2020.  
 
Resultater for Helse Nord RHF 
Ser vi på gjennomsnittskårene for Helse Nord RHF er det heller ikke her betydelig 
endring fra 2019. Vi finner to områder der det er nedgang i gjennomsnittlig skår fra 
2019.  
 
Engasjement 
Denne kategorien har gått ned fra 89,5 i 2019 til 85,1 i 2020. Ser vi på hva som ligger 
bak denne skåren ser vi at alle spørsmålene i denne kategorien har fått lavere skår i 
2020 enn i 2019. Helse Nord RHF ligger likevel høyere enn Helse Nord- snittet i denne 
kategorien.  
 
Arbeidsforhold 
I kategorien arbeidsforhold har den gjennomsnittlige skåren gått ned fra 79,7 i 2019 til 
76,8 i 2020. Her har alle spørsmål i kategorien lavere gjennomsnittskår enn 2019, 
bortsett fra spørsmålet det er trygt å si fra om kritikkverdige forhold her som har en 
marginal økning fra 2019.  
 
Teamarbeidsklima, psykososialt arbeid, toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet, 
fysisk miljø og oppfølging har en liten økning i gjennomsnittskår fra 2019.  
 
Planen videre for Helse Nord RHF, er at alle ledere skal ha gått gjennom rapportene 
med medarbeiderne i hver avdeling. Handlingsplaner med forbedringstiltak og 
bevaringspunkter skal utarbeides av hver avdeling i løpet av september 2020. 
Handlingsplanene skal legges frem for AMU 7.oktober 2020. 
 
Tiltak som ble satt i gang i 2019 etter at alle handlingsplaner var laget, var blant annet 
felles lunsj en gang i uken. Helse Nord RHF har en høy svarprosent, og det tyder på at 
det er viktig for de ansatte å få si sin mening. Inntrykket er at avdelingsvis har ansatte 
det bra på jobb, og at det er viktig å ta vare på de bevaringspunktene som fungerer i 
dag.  
 
Forvaltningsforum for ForBedring i Helse Nord RHF vil i løpet av september/oktober 
gjennomføre en evaluering av prosessen med ForBedring 2020.  
 
Konklusjon 
Resultatene for ForBedring 2020 viser at det er høy deltakelse og svarprosent. Dette er 
viktig å ivareta videre. En høy grad deltakelse viser et engasjement for egen arbeidsplass 
og villighet til å si fra om hvordan man har det på jobb. Oppfølgingen av 
ForBedringsundersøkelsen i 2020 ble utfordrende på grunn av covid-19. Helseforetakene 
har likevel vært engasjert og etterspurt resultatene. Det kan tyde på at det er ønske om å 
forbedre sin arbeidshverdag. Resultatene fra ForBedring gir en pekepinn på hvilke 
områder det kan være viktig å følge opp. Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet er to viktige 
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områder å ha fokus på, og denne undersøkelsen gir gode muligheter helt ned på 
enhetsnivå for å sette i gang gode forbedringer.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om ForBedring 2020 til orientering. 
 
 
Bodø, 10.  september 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 ForBedring 2020 rapport Helse Nord foretaksgruppen 
Vedlegg 2 ForBedring 2020 rapport Helse Nord RHF rapport 
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ForBedring

�

Pasienter og medarbeidere skal v�re trygge og sikre i helsetjenesten. Form�let med unders�kelsen er forbedring av arbeidsmilj� og 

pasientsikkerhetskultur. Unders�kelsen har derfor f�tt navnet ForBedring. Det er et krav til ledere p� alle niv� at 

resultater fra kartlegginen blir meldt tilbake til medarbeiderne, og det er et krav til alle medarbeiderne at de medvirker i � utarbeide 

og prioritere forbedringstiltak.

�

I menyen �verst velger man hvilken unders�kelse, hvilket �r og hvilken organisatorisk enhet man �nsker � se resultater for.

�

I arkfanen "Forside" finner du oversikt over de (n) organisatoriske enheten (e) som inng�r i din rapport og svarprosent. 

I arkfanene "Gjennomsnitt per tema" og "Andel h�y sk�r" finner du et overblikk over resultatene fra unders�kelsen. 

�

I de p�f�lgende arkfanene finner du resultatene for hvert enkeltsp�rsm�l.

Sp�rsm�lene under temaene "Arbeidsforhold" og "Psykososialt arbeidsmilj�" er vesentlig endret fra 2018. Resultatene fra 2018 kan derfor ikke bli sammenlignet 

med resultatene for andre �r for akkurat disse sp�rsm�lene.

�

Grafene viser resultatene fra sp�rreunders�kelsen som gjennomsnittsk�r langs en skala fra 0-100 (omregnet fra svaralternativene 1-5). 

0 skal alltid tolkes som minst �nskelig, og 100 mest �nskelig.

�

Referanseomr�det forteller oss hva de fleste av respondentene i Helse Nord har svart. For rapporter som inneholder mer enn ca. 100 svar er referanseomr�det gitt

ved HN-snitt +/- 5 poeng (henholdsvis omr�de slutt/start). 

I rapporter med f�rre enn ca. 100 svar er referanseomr�det st�rre p� grunn av at variasjonen i svarene relativt sett er st�rre.

�

Resultater som inneholder h�y spredning har turkisfarget  sp�rsm�lstekst i tabellen nederst p� siden, og b�r leses med �kt varsomhet. 

Av hensyn til konfidensialitet blir ikke sp�rsm�l som er besvart av f�rre enn 5 per organisatorisk enhet vist i rapporten. 

�

Rapportvisning og menyvalg tilgangsstyres av hvilke kostnadssteder du som leder har tilgang til � se. 

�

For � navigere i rapporten m� du f�rst velge "Unders�kelse" �verst til venstre:

- ForBedring 2018 - Medarbeider : rapport med svar fra medarbeidere du leder i valgte koststeder

- ForBedring 2018 - Leder : rapport med svar fra ledere som du har et lederansvar for i valgte koststeder.

�

Dette er et eksempel fra 2018, for senere gjennomf�ringer velger man det aktuelle �r.

�

Sp�rsm�l knyttet til unders�kelsen kan rettes til gjennomf�ringsansvarlige for unders�kelsen i det respektive foretak.

Innledning
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HN-gruppe

snitt 2020

1.Engasjement

2.Teamarbeidsklima

3.Arbeidsforhold

4.Sikkerhetsklima

5.Psykososialt

arbeidsmilj�

6.Opplevd lederatf...

7.Toppleders rolle i

pasientsikkerhetsarb

eidet

8.Fysisk milj�

9.Oppf�lging

Sp�rsm�lsgruppe

80,4

82,5

69,1

80,4

77,2

80,0

66,1

69,0

65,1

80,9

82,5

70,6

80,5

78,0

80,1

65,3

69,8

67,2

1.Engasjement

2.Teamarbeidsklima

3.Arbeidsforhold

4.Sikkerhetsklima

5.Psykososialt arbei...

6.Opplevd lederatfe...

7.Toppleders rolle i...

8.Fysisk milj�

9.Oppf�lging

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Her finner du resultater

fra unders�kelsen p�

overordnet niv�. For

hvert tema ser du

gjennomsnittet av hva

de som ble spurt har

svart.

�

Her ser du ogs� om sk�

ren har endret seg siden

sist og hva som er sk�

ren i foretaksgruppen.

�

100 er den beste sk�ren

p� alle tema og 

sp�rsm�l.

�

Kommentar:

Sp�rsm�lene i temaene

"Arbeidsforhold" og

"Psykososialt

arbeidsmilj�" har blitt

vesentlig endret siden

2018 og kan ikke bli

sammenlignet med

resultatene for andre �r.

Temaet "Oppf�lging"

har f�tt et nytt sp�rsm�l

fra og med�2019.

�

�

�

�

�

Gjennomsnitt per tema
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Her finner du flere resultater fra

unders�kelsen p� overordnet 

niv�. For hvert tema ser du hvor

mange av (stor andel av) 

de spurte som har svart 

75 eller h�yere. 

�

En h�y andel (60-80 %) forteller

oss at de som har svart jobber

godt innenfor det aktuelle tema.

�

Kommentar:

Sp�rsm�lene i temaene

"Arbeidsforhold" og "Psykososialt

arbeidsmilj�" har blitt vesentlig

endret siden 2018 og kan ikke bli

sammenlignet med resultatene

for andre �r.

�

Temaet "Oppf�lging" har f�tt et

nytt sp�rsm�l fra og med�2019.

�

�

�

73,0 %

77,9 %

55,7 %

70,9 %

64,9 %

71,8 %

29,1 %

48,1 %

52,1 %

74,2 %

78,2 %

58,1 %

71,2 %

66,4 %

72,3 %

30,2 %

50,2 %

54,1 %

1.Engasjement

2.Teamarbeidsklima

3.Arbeidsforhold

4.Sikkerhetsklima

5.Psykososialt arbeidsmilj�

6.Opplevd lederatferd

7.Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet

8.Fysisk milj�

9.Oppf�lging

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

�r

2019 2020

Andel h�y sk�r
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1.2 Jeg sier til mine venner at dette

er et godt sted � jobbe

1.1 Arbeidsoppgave mine

engasjerer meg

1.3 Jeg f�r utvikle meg gjennom

jobben

Engasjerte medarbeidere er de som f�r anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for personligutvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn p� en rekke ulike

prestasjoner. H�yt jobbengasjement virker positivt inn p� motivasjon og jobbutf�relse, det fremmer service og lojalitet. Engasjement gir bedre �konomisk resultat og

reduserer turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil. H�y sk�r indikerer et h�yt engasjement.

1.3

1.2

1.1

Jeg f�r utvikle meg gjennom jobben

Jeg sier til mine venner at dette er et godt sted � jobbe

Arbeidsoppgavene mine engasjerer meg

11403

11369

11417

68

75

17

79,7

84,9

90,7

74,7

79,9

85,7

84,7

89,9

95,7

79,7

84,9

90,7

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

91,0

84,6

78,7

90,7

84,9

79,7

1.1

1.2

1.3

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Engasjement - 1
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1.4 Jeg f�r tilstrekkelig oppl�ring og

veiledning til � kunne gj�re en god

jobb

1.6 Samlet sett er jeg godt forn�yd

med � jobbe her

1.5 Jeg f�r konstruktive

tilbakemeldinger p� arbeidet jeg utf�

rer

Engasjerte medarbeidere er de som f�r anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for personligutvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn p� en rekke ulike

prestasjoner. H�yt jobbengasjement virker positivt inn p� motivasjon og jobbutf�relse, det fremmer service og lojalitet. Engasjement gir bedre �konomisk resultat og

reduserer turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil. H�y sk�r indikerer et h�yt engasjement.

1.6

1.5

1.4

Samlet sett er jeg godt forn�yd med � jobbe her

Jeg f�r konstruktive tilbakemeldinger p� arbeidet jeg utf�rer

Jeg f�r tilstrekkelig oppl�ring og veiledning til � kunne gj�re en god jobb

11397

11394

11399

39

89

92

86,3

70,0

73,5

81,3

65,0

68,5

91,3

75,0

78,5

86,3

70,0

73,5

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

72,8

69,2

85,9

73,5

70,0

86,3

1.4

1.5

1.6

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Engasjement - 2
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2.4 Her er det lett � sp�rre n�

r det er noe jeg ikke forst�r

2.5 Det er lett � si fra om

problemer i

pasientbehandlingen her

Teamarbeidsklima belyser �penhet, samarbeid og st�tte mellom kollegaer og yrkesgrupper b�de internt og p� tvers av enheter. Manglende koordinering og samhandling

mellom enheter i sykehus er et risikoomr�det innen pasientsikkerhet som det er viktig � kartlegge. H�y sk�r indikerer et h�yt teamarbeidsklima.

81,9

73,8

89,2

89,4

76,8

82,0

73,7

89,3

89,6

77,0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

2.1 Forskjellige yrkesgrupper

samarbeider godt her

2.2 Samarbeid med andre

enheter fungerer godt

2.3 Jeg f�r st�tte og hjelp fra

mine arbeidskolleger n�r jeg

trenger det

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

Det er lett � si fra om problemer i pasientbehandlingen her

Her er det lett � sp�rre n�r det er noe jeg ikke forst�r

Jeg f�r st�tte og hjelp fra mine arbeidskolleger n�r jeg trenger det

Samarbeid med andre enheter fungerer godt

Forskjellige yrkesgrupper samarbeider godt her

11199

11380

11391

11366

11398

1798

75

61

329

240

77,0

89,6

89,3

73,7

82,0

72,0

84,6

84,3

68,7

77,0

82,0

94,6

94,3

78,7

87,0

77,0

89,6

89,3

73,7

82,0

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

Teamarbeidsklima
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3.3 Jeg rekker � ta pause og

spise i l�pet av

arbeidsdagen/vakten

3.1 Jeg har tilstrekkelig med

ressurser eller hjelpemidler til �

gj�re jobben min

Arbeidsforhold belyser arbeidsmengde og tempo, samt tilgjengelige ressurser og hjelpemidler. Det tar opp ulike belastninger som kan virke negativt inn p� motivasjon

og helse. Dette er risikoforhold som det er viktig � ha under oppsikt. H�y sk�r indikerer at det finnes tilstrekkelige med ressurser og hjelpemidler, samt at arbeidsmengde

og tempo er lite belastende. Resultat for 2018�vises ikke grunnet endring i sp�rsm�lsformulering.  

3.3

3.2

3.1

3.1

Jeg rekker � ta pause og spise i l�pet av arbeidsdagen/vakten

Arbeidsbelastningen min er passe stor (antall oppgaver, arbeidstempo

eller krav til � gj�re flere ting samtidig)

Jeg har tilstrekkelig med ressurser eller hjelpemidlertil � gj�re jobben

min

Jeg har tilstrekkelig med ressurser eller hjelpemidler til � gj�re jobben

min

11329

11328

144

11200

75

60

1

59

75,8

64,9

84,8

70,9

70,8

59,9

79,8

65,9

80,8

69,9

89,8

75,9

75,8

64,9

84,8

70,9

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

3.2 Arbeidsbelastningen min er

passe stor (antall oppgaver,

arbeidstempo eller krav til � gj�

re flere ting samtidig)

69,5

63,3

74,5

71,1

64,9

75,8

3.1

3.2

3.3

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Arbeidsforhold
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4.1 Jeg melder fra om avvik og

hendelser som kan f�re til

skade eller feil

4.3 Vi diskuterer �pent de feil

og hendelser som oppst�r for �

l�re av dem

4.2 Det er trygt � si fra om

kritikkverdige forhold her

Sikkerhetsklima kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og �pen denne er. Det belyser forhold som virker inn p� kvaliteten og pasientsikkerheten. H�y sk�r indikerer en

god varslingskultur og �penhet.

4.3

4.2

4.1

Vi diskuterer �pent de feil og hendelser som oppst�r for � l�re av dem

Det er trygt � si fra om kritikkverdige forhold her

Jeg melder fra om avvik og hendelser som kan f�re til skade eller feil

11369

11342

11356

268

403

465

78,9

77,9

82,9

73,9

72,9

77,9

83,9

82,9

87,9

78,9

77,9

82,9

# Sp�rsm�l

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

82,5

77,7

79,0

82,9

77,9

78,9

4.1

4.2

4.3

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Sikkerhetsklima - 1
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4.5 Her blir medisinske feil

(behandlingsrelaterte forhold

som gir/kunne gitt negativt

utfall for pasient) h�ndtert riktig

4.4 Mine kolleger oppmuntrer

meg til � si fra om jeg er

bekymret for sikkerheten

Sikkerhetsklima kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og �pen denne er. Det belyser forhold som virker inn p� kvaliteten og pasientsikkerheten. H�y sk�r indikerer en

god varslingskultur og �penhet.

4.6 Jeg ville f�le meg trygg hvis

jeg var pasient her

4.6

4.5

4.4

Jeg ville f�le meg trygg hvis jeg var pasient her

Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne

gitt negativt utfall for pasienten) h�ndtert riktig

Mine kolleger oppmuntrer meg til � si fra om jeg er bekymret for

sikkerheten

11229

11120

11300

1051

2802

852

83,5

79,6

80,1

78,5

74,6

75,1

88,5

84,6

85,1

83,5

79,6

80,1

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

80,0

79,7

83,3

80,1

79,6

83,5

4.4

4.5

4.6

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Sikkerhetsklima - 2
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5.1 Her jobbes det

systematisk med

forebygging og oppf�lging

av vold og trusler

5.2 Jeg kjenner ikke til at

noen har blitt utsatt for

diskriminering her i l�pet

av de siste 12 m�nedene

5.3

5.2

5.1

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for mobbing eller trakassering her i

l�pet av de siste 12 m�nedene

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for diskriminering her i l�pet av de

siste 12 m�nedene

Her jobbes det systematisk med forebygging og oppf�lging av vold og trusler

11318

11324

11290

1177

1375

3574

77,7

81,5

67,4

72,7

76,5

62,4

82,7

86,5

72,4

77,7

81,5

67,4

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

Teamet psykososialt arbeidsmilj� tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan ansatte blir ivaretatt hvis en hendelse skulle oppst�. H�y sk�r indikerer trygt

arbeidsmilj� og god h�ndtering av eventuelle konflikter. Resultat for foreg�ende �r vises ikke grunnet endring i sp�rsm�lsformulering.  

5.3 Jeg kjenner ikke til at

noen har blitt utsatt for

mobbing eller trakassering

her i l�pet av de siste 12 m�

nedene

65,8

80,3

76,4

67,4

81,5

77,7

5.1

5.2

5.3

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Psykososialt arbeidsmilj� - 1
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5.4 Jeg kjenner ikke til at

noen har blitt utsatt for

seksulell trakassering her i l�

pet av de siste 12 m�nedene

5.5 Jeg vet hvordan jeg skulle

g� frem dersom jeg la merke

til at noen ble utsatt for

mobbing, trakassering eller

diskriminering

5.6

5.5

5.4

N�r konflikter oppst�r her blir de h�ndtert p� en god m�te

Jeg vet hvordan jeg skulle g� frem dersom jeg la merke til at noen

ble utsatt for mobbing, trakassering eller diskriminering

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for seksuell trakassering her

i l�pet av de siste 12 m�nedene

11273

11325

11336

1466

479

1451

66,2

80,8

91,8

61,2

75,8

86,8

71,2

85,8

96,8

66,2

80,8

91,8

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

Teamet psykososialt arbeidsmilj� tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan ansatte blir ivaretatt hvis en hendelse skulle oppst�. H�y sk�r indikerer trygt

arbeidsmilj� og god h�ndtering av eventuelle konflikter. Resultat for foreg�ende �r vises ikke grunnet endring i sp�rsm�lsformulering.  

5.6 N�r konflikter oppst�r

her blir de h�ndtert p� en

god m�te

91,7

80,0

66,0

91,8

80,8

66,2

5.4

5.5

5.6

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Psykososialt arbeidsmilj� - 2
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6.1 Min n�rmeste leder har

tydelige forventninger til mitt

arbeid

6.2 Min n�rmeste leder er

tilgjengelig for meg n�r jeg har

behov for det

Temaet belyser relasjonen mellom leder og medarbeidere. Ledelse har stor betydning for arbeidsmilj� og pasientsikkerhet. H�y sk�r indikerer god ledelse.

6.4 Min n�rmeste leder

oppmuntrer meg til � si ifra n�r jeg

har en annen mening

82,1

82,7

78,3

76,7

82,1

82,5

78,5

77,2

6.1

6.2

6.3

6.4

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

6.3 Min n�rmeste leder f�lger

opp u�nskede hendelser og

forbedringsforslag

6.4

6.3

6.2

6.1

Min n�rmeste leder oppmuntrer meg til � si fra n�r jeg har en annen

mening

Min n�rmeste leder f�lger opp u�nskede hendelser og

forbedringsforslag

Min n�rmeste leder er tilgjengelig for meg n�r jeg har behov for det

Min n�rmeste leder har tydelige forventninger til mitt arbeid

11289

11313

11349

11343

473

684

99

218

77,2

78,5

82,5

82,1

72,2

73,5

77,5

77,1

82,2

83,5

87,5

87,1

77,2

78,5

82,5

82,1

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

Opplevd lederadferd
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66,1

65,3

7.1

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

7.1 Administrerende direkt�r

st�tter opp om arbeidet med

pasientsikkerheten i

helseforetaket

7.1
Administrerende direkt�r st�tter opp om arbeidet med

pasientsikkerheten i helseforetaket
11047 4370 65,3 60,3 70,3 65,3

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet
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Temaet kartlegger ulike forhold som medf�rer risiko for helseplager, og ivaretar arbeidsmilj�loven, samt Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. H�y sk�r

indikerer at det er gode arbeidsforhold og tilrettelegging for de ansatte.

8.4 Her blir alle godt beskyttet

mot skadelige kjemikalier og

biologiske farer

8.1 Det er et godt fysisk

arbeidsmilj� her (luft, lys, st�y, st�v,

vibrasjoner og lignende)

8.2 Her arbeides det godt med

brannvern

53,7

73,7

61,6

74,9

54,7

74,7

63,0

75,5

8.1

8.2

8.3

8.4

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

8.3 Her tilrettelegges arbeidet slik

at muskel- og skjelettplager

forebygges

8.4

8.3

8.2

8.1

Her blir alle godt beskyttet mot skadelige kjemikaler og

biologiske farer

Her tilrettelegges arbeidet slik at muskel- og skjelettplager

forebygges

Her arbeides det godt med brannvern

Det er et godt fysisk arbeidsmilj� her (luft, lys, st�y, st�v,

vibrasjoner og lignende)

11300

11368

11377

11407

2830

727

874

56

75,5

63,0

74,7

54,7

70,5

58,0

69,7

49,7

80,5

68,0

79,7

59,7

75,5

63,0

74,7

54,7

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

Fysisk milj� - 1
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Temaet kartlegger ulike forhold som medf�rer risiko for helseplager, og ivaretar arbeidsmilj�loven, samt Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. H�y sk�r

indikerer at det er gode arbeidsforhold og tilrettelegging for de ansatte.  

8.8 Her arbeides det godt

med � unng� negativ p�

virkning p� det ytre milj�et

8.5 Her arbeides det godt med

smittevern

8.7

8.6

8.5

Her er sikkerheten med bruk av maskiner, tekniske

hjelpemidler eller utstyr godt ivaretatt

Her arbeides det godt med str�levern

Her arbeides det godt med smittevern

11263

11190

11317

3333

5742

1871

78,6

71,9

76,3

73,6

66,9

71,3

83,6

76,9

81,3

78,6

71,9

76,3

# Sp�rsm�l

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

75,1

71,5

78,4

69,9

76,3

71,9

78,6

69,8

8.5

8.6

8.7

8.8

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

8.6 Her arbeides det godt med

str�levern

8.7 Her er sikkerheten ved

bruk av maskiner, tekniske

hjelpemidler, eller utstyr godt

ivaretatt

Fysisk milj� - 2
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�

Oppf�lging av unders�kelsen kartlegger om det arbeides systematisk med forbedringer og om de ansatte var involvert i oppf�lgingen av forrige unders�kelse. H�y sk�r

indikerer at det arbeides systematisk med forbedringer og en h�y grad av involvering. 

9.1 Her arbeides det

systematisk med � forbedre

arbeidsmilj�et og

pasientsikkerheten

71,9

56,6

72,9

60,2

9.1

9.2

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

9.2

9.1

Jeg har v�rt involvert i oppf�lgingen av den forrige ForBedring

kartleggingen

Her arbeides det systematisk med � forbedre arbeidsmilj�et og

pasientsikkerheten

11020

11314

2516

859

60,2

72,9

55,2

67,9

65,2

77,9

60,2

72,9

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

9.2 Jeg har v�rt involvert i

oppf�lgingen av den forrige

ForBedring kartleggingen

Oppf�lging
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Valgt enhet

(mangler)

Valgt seksjon/enhet

(mangler) FAG ADM SOLA... KVALITET(2012) ORGANISASJO... SERVICESEKSJ... SKDE - ANALYS... SKDE-NASJON... SKDE-STAB OG... �KONOMI(7000)

Valgt avdeling/seksjon/enhet

(mangler) ADMINISTRASJ... FAG ADM SOLA... FIKS(900) ORGANISASJO... SEKSJON FOR ... SERVICESEKSJ... SKDE(320) �KONOMI(700)

Valgt klinikk/omr�de

ADMINISTRASJONSAVDELINGEN(10) EIERAVDELINGEN(30) FAGAVDELINGEN(20) KVALITETS- OG FORSKNINGSAVDELINGEN(25)

Valgt foretak

HELSE NORD RHF(01)

ForBedring  - Seksjonsleder eieravd

ForBedring  - Ledergruppen

ForBedring  - Leder

7

7

6

7

7

6

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

87,5 %

85,7 %

.

.

.

Unders�kelsenavn
Antall utsendte

2020

Sum: 115

Antall svar 2020

Sum: 106

Svarprosent

2020

Sum: 92,2 %

Svarprosent

2019

Sum: 90,9 %

Svarprosent

2018

Sum: .

Unders�kelse

ForBedring  - Leder ForBedring  - Ledergruppen ForBedring  - Seksjonsleder eieravd ForBedring - Medarbeider

Forside
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ForBedring

�

Pasienter og medarbeidere skal v�re trygge og sikre i helsetjenesten. Form�let med unders�kelsen er forbedring av arbeidsmilj� og 

pasientsikkerhetskultur. Unders�kelsen har derfor f�tt navnet ForBedring. Det er et krav til ledere p� alle niv� at 

resultater fra kartlegginen blir meldt tilbake til medarbeiderne, og det er et krav til alle medarbeiderne at de medvirker i � utarbeide 

og prioritere forbedringstiltak.

�

I menyen �verst velger man hvilken unders�kelse, hvilket �r og hvilken organisatorisk enhet man �nsker � se resultater for.

�

I arkfanen "Forside" finner du oversikt over de (n) organisatoriske enheten (e) som inng�r i din rapport og svarprosent. 

I arkfanene "Gjennomsnitt per tema" og "Andel h�y sk�r" finner du et overblikk over resultatene fra unders�kelsen. 

�

I de p�f�lgende arkfanene finner du resultatene for hvert enkeltsp�rsm�l.

Sp�rsm�lene under temaene "Arbeidsforhold" og "Psykososialt arbeidsmilj�" er vesentlig endret fra 2018. Resultatene fra 2018 kan derfor ikke bli sammenlignet 

med resultatene for andre �r for akkurat disse sp�rsm�lene.

�

Grafene viser resultatene fra sp�rreunders�kelsen som gjennomsnittsk�r langs en skala fra 0-100 (omregnet fra svaralternativene 1-5). 

0 skal alltid tolkes som minst �nskelig, og 100 mest �nskelig.

�

Referanseomr�det forteller oss hva de fleste av respondentene i Helse Nord har svart. For rapporter som inneholder mer enn ca. 100 svar er referanseomr�det gitt

ved HN-snitt +/- 5 poeng (henholdsvis omr�de slutt/start). 

I rapporter med f�rre enn ca. 100 svar er referanseomr�det st�rre p� grunn av at variasjonen i svarene relativt sett er st�rre.

�

Resultater som inneholder h�y spredning har turkisfarget  sp�rsm�lstekst i tabellen nederst p� siden, og b�r leses med �kt varsomhet. 

Av hensyn til konfidensialitet blir ikke sp�rsm�l som er besvart av f�rre enn 5 per organisatorisk enhet vist i rapporten. 

�

Rapportvisning og menyvalg tilgangsstyres av hvilke kostnadssteder du som leder har tilgang til � se. 

�

For � navigere i rapporten m� du f�rst velge "Unders�kelse" �verst til venstre:

- ForBedring 2018 - Medarbeider : rapport med svar fra medarbeidere du leder i valgte koststeder

- ForBedring 2018 - Leder : rapport med svar fra ledere som du har et lederansvar for i valgte koststeder.

�

Dette er et eksempel fra 2018, for senere gjennomf�ringer velger man det aktuelle �r.

�

Sp�rsm�l knyttet til unders�kelsen kan rettes til gjennomf�ringsansvarlige for unders�kelsen i det respektive foretak.

Innledning
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79,7

83,5

92,6

88,3

86,5

80,6

76,8

85,5

85,1

67,2

69,8

65,3

80,1

78

80,5

70,6

82,5

80,9

Resultat

2020

HN-gruppe

snitt 2020

1.Engasjement

2.Teamarbeidsklima

3.Arbeidsforhold

4.Sikkerhetsklima

5.Psykososialt

arbeidsmilj�

6.Opplevd lederatf...

7.Toppleders rolle i

pasientsikkerhetsarb

eidet

8.Fysisk milj�

9.Oppf�lging

Sp�rsm�lsgruppe

89,5

84,2

79,7

80,9

84,6

88,9

90,2

83,4

78,8

85,1

85,5

76,8

80,6

86,5

88,3

92,6

83,5

79,7

1.Engasjement

2.Teamarbeidsklima

3.Arbeidsforhold

4.Sikkerhetsklima

5.Psykososialt arbei...

6.Opplevd lederatfe...

7.Toppleders rolle i...

8.Fysisk milj�

9.Oppf�lging

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Her finner du resultater

fra unders�kelsen p�

overordnet niv�. For

hvert tema ser du

gjennomsnittet av hva

de som ble spurt har

svart.

�

Her ser du ogs� om sk�

ren har endret seg siden

sist og hva som er sk�

ren i foretaksgruppen.

�

100 er den beste sk�ren

p� alle tema og 

sp�rsm�l.

�

Kommentar:

Sp�rsm�lene i temaene

"Arbeidsforhold" og

"Psykososialt

arbeidsmilj�" har blitt

vesentlig endret siden

2018 og kan ikke bli

sammenlignet med

resultatene for andre �r.

Temaet "Oppf�lging"

har f�tt et nytt sp�rsm�l

fra og med�2019.

�

�

�

�

�

Gjennomsnitt per tema
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Her finner du flere resultater fra

unders�kelsen p� overordnet 

niv�. For hvert tema ser du hvor

mange av (stor andel av) 

de spurte som har svart 

75 eller h�yere. 

�

En h�y andel (60-80 %) forteller

oss at de som har svart jobber

godt innenfor det aktuelle tema.

�

Kommentar:

Sp�rsm�lene i temaene

"Arbeidsforhold" og "Psykososialt

arbeidsmilj�" har blitt vesentlig

endret siden 2018 og kan ikke bli

sammenlignet med resultatene

for andre �r.

�

Temaet "Oppf�lging" har f�tt et

nytt sp�rsm�l fra og med�2019.

�

�

�

89,0 %

85,0 %

71,7 %

73,0 %

81,0 %

87,0 %

56,3 %

75,0 %

69,7 %

82,1 %

84,8 %

65,7 %

67,0 %

84,0 %

86,8 %

44,4 %

76,4 %

69,8 %

1.Engasjement

2.Teamarbeidsklima

3.Arbeidsforhold

4.Sikkerhetsklima

5.Psykososialt arbeidsmilj�

6.Opplevd lederatferd

7.Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet

8.Fysisk milj�

9.Oppf�lging

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

�r

2019 2020

Andel h�y sk�r
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1.2 Jeg sier til mine venner at dette

er et godt sted � jobbe

1.1 Arbeidsoppgave mine

engasjerer meg

1.3 Jeg f�r utvikle meg gjennom

jobben

Engasjerte medarbeidere er de som f�r anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for personligutvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn p� en rekke ulike

prestasjoner. H�yt jobbengasjement virker positivt inn p� motivasjon og jobbutf�relse, det fremmer service og lojalitet. Engasjement gir bedre �konomisk resultat og

reduserer turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil. H�y sk�r indikerer et h�yt engasjement.

1.3

1.2

1.1

Jeg f�r utvikle meg gjennom jobben

Jeg sier til mine venner at dette er et godt sted � jobbe

Arbeidsoppgavene mine engasjerer meg

106

103

105

1

0

0

86,0

87,6

91,7

74,7

79,9

85,7

84,7

89,9

95,7

79,7

84,9

90,7

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

94,1

93,2

91,4

91,7

87,6

86,0

1.1

1.2

1.3

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Engasjement - 1
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1.4 Jeg f�r tilstrekkelig oppl�ring og

veiledning til � kunne gj�re en god

jobb

1.6 Samlet sett er jeg godt forn�yd

med � jobbe her

1.5 Jeg f�r konstruktive

tilbakemeldinger p� arbeidet jeg utf�

rer

Engasjerte medarbeidere er de som f�r anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for personligutvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn p� en rekke ulike

prestasjoner. H�yt jobbengasjement virker positivt inn p� motivasjon og jobbutf�relse, det fremmer service og lojalitet. Engasjement gir bedre �konomisk resultat og

reduserer turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil. H�y sk�r indikerer et h�yt engasjement.

1.6

1.5

1.4

Samlet sett er jeg godt forn�yd med � jobbe her

Jeg f�r konstruktive tilbakemeldinger p� arbeidet jeg utf�rer

Jeg f�r tilstrekkelig oppl�ring og veiledning til � kunne gj�re en god jobb

105

106

106

0

0

2

89,5

81,1

74,8

81,3

64,8

68,5

91,3

75,0

78,5

86,3

70,0

73,5

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

80,6

85,4

92,4

74,8

81,1

89,5

1.4

1.5

1.6

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Engasjement - 2
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2.4 Her er det lett � sp�rre n�

r det er noe jeg ikke forst�r

2.5 Det er lett � si fra om

problemer i

pasientbehandlingen her

Teamarbeidsklima belyser �penhet, samarbeid og st�tte mellom kollegaer og yrkesgrupper b�de internt og p� tvers av enheter. Manglende koordinering og samhandling

mellom enheter i sykehus er et risikoomr�det innen pasientsikkerhet som det er viktig � kartlegge. H�y sk�r indikerer et h�yt teamarbeidsklima.

82,4

75,3

88,3

90,9

81,8

87,5

76,2

89,3

90,0

79,7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

2.1 Forskjellige yrkesgrupper

samarbeider godt her

2.2 Samarbeid med andre

enheter fungerer godt

2.3 Jeg f�r st�tte og hjelp fra

mine arbeidskolleger n�r jeg

trenger det

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

Det er lett � si fra om problemer i pasientbehandlingen her

Her er det lett � sp�rre n�r det er noe jeg ikke forst�r

Jeg f�r st�tte og hjelp fra mine arbeidskolleger n�r jeg trenger det

Samarbeid med andre enheter fungerer godt

Forskjellige yrkesgrupper samarbeider godt her

99

105

105

105

105

83

0

0

2

5

79,7

90,0

89,3

76,2

87,5

64,6

84,6

84,3

68,7

77,0

87,9

94,6

94,3

78,7

87,0

77,0

89,6

89,3

73,7

82,0

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

Teamarbeidsklima
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3.3 Jeg rekker � ta pause og

spise i l�pet av

arbeidsdagen/vakten

3.1 Jeg har tilstrekkelig med

ressurser eller hjelpemidler til �

gj�re jobben min

Arbeidsforhold belyser arbeidsmengde og tempo, samt tilgjengelige ressurser og hjelpemidler. Det tar opp ulike belastninger som kan virke negativt inn p� motivasjon

og helse. Dette er risikoforhold som det er viktig � ha under oppsikt. H�y sk�r indikerer at det finnes tilstrekkelige med ressurser og hjelpemidler, samt at arbeidsmengde

og tempo er lite belastende. Resultat for 2018�vises ikke grunnet endring i sp�rsm�lsformulering.  

3.3

3.2

3.1

Jeg rekker � ta pause og spise i l�pet av arbeidsdagen/vakten

Arbeidsbelastningen min er passe stor (antall oppgaver, arbeidstempo

eller krav til � gj�re flere ting samtidig)

Jeg har tilstrekkelig med ressurser eller hjelpemidler til � gj�re jobben

min

105

105

105

3

2

1

81,6

67,2

81,5

70,4

59,0

65,6

80,8

70,1

75,9

75,8

64,9

70,9

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

3.2 Arbeidsbelastningen min er

passe stor (antall oppgaver,

arbeidstempo eller krav til � gj�

re flere ting samtidig)

83,7

72,2

83,2

81,5

67,2

81,6

3.1

3.2

3.3

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Arbeidsforhold
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4.1 Jeg melder fra om avvik og

hendelser som kan f�re til

skade eller feil

4.3 Vi diskuterer �pent de feil

og hendelser som oppst�r for �

l�re av dem

4.2 Det er trygt � si fra om

kritikkverdige forhold her

Sikkerhetsklima kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og �pen denne er. Det belyser forhold som virker inn p� kvaliteten og pasientsikkerheten. H�y sk�r indikerer en

god varslingskultur og �penhet.

4.3

4.2

4.1

Vi diskuterer �pent de feil og hendelser som oppst�r for � l�re av dem

Det er trygt � si fra om kritikkverdige forhold her

Jeg melder fra om avvik og hendelser som kan f�re til skade eller feil

105

103

103

10

11

15

75,8

81,8

85,5

73,9

72,6

77,9

83,9

82,9

87,9

78,9

77,9

82,9

# Sp�rsm�l

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

86,3

81,6

78,8

85,5

81,8

75,8

4.1

4.2

4.3

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Sikkerhetsklima - 1
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4.5 Her blir medisinske feil

(behandlingsrelaterte forhold

som gir/kunne gitt negativt

utfall for pasient) h�ndtert riktig

4.4 Mine kolleger oppmuntrer

meg til � si fra om jeg er

bekymret for sikkerheten

Sikkerhetsklima kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og �pen denne er. Det belyser forhold som virker inn p� kvaliteten og pasientsikkerheten. H�y sk�r indikerer en

god varslingskultur og �penhet.

4.6 Jeg ville f�le meg trygg hvis

jeg var pasient her

4.6

4.5

4.4

Jeg ville f�le meg trygg hvis jeg var pasient her

Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne

gitt negativt utfall for pasienten) h�ndtert riktig

Mine kolleger oppmuntrer meg til � si fra om jeg er bekymret for

sikkerheten

99

99

103

92

91

37

64,3

78,1

81,4

67,0

63,5

74,5

98,2

93,8

85,1

83,5

79,6

80,1

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

79,4

58,3

54,2

81,4

78,1

64,3

4.4

4.5

4.6

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Sikkerhetsklima - 2
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5.1 Her jobbes det

systematisk med

forebygging og oppf�lging

av vold og trusler

5.2 Jeg kjenner ikke til at

noen har blitt utsatt for

diskriminering her i l�pet

av de siste 12 m�nedene

5.3

5.2

5.1

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for mobbing eller trakassering her i

l�pet av de siste 12 m�nedene

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for diskriminering her i l�pet av de

siste 12 m�nedene

Her jobbes det systematisk med forebygging og oppf�lging av vold og trusler

105

106

103

8

10

52

93,3

93,2

68,1

71,7

75,9

59,9

83,0

86,5

74,1

77,7

81,5

67,4

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

Teamet psykososialt arbeidsmilj� tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan ansatte blir ivaretatt hvis en hendelse skulle oppst�. H�y sk�r indikerer trygt

arbeidsmilj� og god h�ndtering av eventuelle konflikter. Resultat for foreg�ende �r vises ikke grunnet endring i sp�rsm�lsformulering.  

5.3 Jeg kjenner ikke til at

noen har blitt utsatt for

mobbing eller trakassering

her i l�pet av de siste 12 m�

nedene

61,9

94,1

87,2

68,1

93,2

93,3

5.1

5.2

5.3

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Psykososialt arbeidsmilj� - 1

11Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 43 av 236 



5.4 Jeg kjenner ikke til at

noen har blitt utsatt for

seksulell trakassering her i l�

pet av de siste 12 m�nedene

5.5 Jeg vet hvordan jeg skulle

g� frem dersom jeg la merke

til at noen ble utsatt for

mobbing, trakassering eller

diskriminering

5.6

5.5

5.4

N�r konflikter oppst�r her blir de h�ndtert p� en god m�te

Jeg vet hvordan jeg skulle g� frem dersom jeg la merke til at noen

ble utsatt for mobbing, trakassering eller diskriminering

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for seksuell trakassering her

i l�pet av de siste 12 m�nedene

104

106

105

27

2

7

69,2

83,2

100,0

59,9

75,8

86,8

71,9

85,8

96,8

66,2

80,8

91,8

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

Teamet psykososialt arbeidsmilj� tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan ansatte blir ivaretatt hvis en hendelse skulle oppst�. H�y sk�r indikerer trygt

arbeidsmilj� og god h�ndtering av eventuelle konflikter. Resultat for foreg�ende �r vises ikke grunnet endring i sp�rsm�lsformulering.  

5.6 N�r konflikter oppst�r

her blir de h�ndtert p� en

god m�te

97,0

80,5

73,4

100,0

83,2

69,2

5.4

5.5

5.6

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

Psykososialt arbeidsmilj� - 2
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6.1 Min n�rmeste leder har

tydelige forventninger til mitt

arbeid

6.2 Min n�rmeste leder er

tilgjengelig for meg n�r jeg har

behov for det

Temaet belyser relasjonen mellom leder og medarbeidere. Ledelse har stor betydning for arbeidsmilj� og pasientsikkerhet. H�y sk�r indikerer god ledelse.

6.4 Min n�rmeste leder

oppmuntrer meg til � si ifra n�r jeg

har en annen mening

87,4

89,9

87,4

90,7

84,2

89,6

87,8

91,6

6.1

6.2

6.3

6.4

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

6.3 Min n�rmeste leder f�lger

opp u�nskede hendelser og

forbedringsforslag

6.4

6.3

6.2

6.1

Min n�rmeste leder oppmuntrer meg til � si fra n�r jeg har en annen

mening

Min n�rmeste leder f�lger opp u�nskede hendelser og

forbedringsforslag

Min n�rmeste leder er tilgjengelig for meg n�r jeg har behov for det

Min n�rmeste leder har tydelige forventninger til mitt arbeid

104

104

106

106

0

10

0

0

91,6

87,8

89,6

84,2

71,9

73,2

77,5

77,1

82,2

83,5

87,5

87,1

77,2

78,5

82,5

82,1

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

Opplevd lederadferd
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92,6

90,2

7.1

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

7.1 Administrerende direkt�r

st�tter opp om arbeidet med

pasientsikkerheten i

helseforetaket

7.1
Administrerende direkt�r st�tter opp om arbeidet med

pasientsikkerheten i helseforetaket
99 52 92,6 57,2 72,5 65,3

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet
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Temaet kartlegger ulike forhold som medf�rer risiko for helseplager, og ivaretar arbeidsmilj�loven, samt Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. H�y sk�r

indikerer at det er gode arbeidsforhold og tilrettelegging for de ansatte.

8.4 Her blir alle godt beskyttet

mot skadelige kjemikalier og

biologiske farer

8.1 Det er et godt fysisk

arbeidsmilj� her (luft, lys, st�y, st�v,

vibrasjoner og lignende)

8.2 Her arbeides det godt med

brannvern

85,6

86,4

85,8

87,5

75,7

87,1

87,8

95,7

8.1

8.2

8.3

8.4

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

8.3 Her tilrettelegges arbeidet slik

at muskel- og skjelettplager

forebygges

8.4

8.3

8.2

8.1

Her blir alle godt beskyttet mot skadelige kjemikaler og

biologiske farer

Her tilrettelegges arbeidet slik at muskel- og skjelettplager

forebygges

Her arbeides det godt med brannvern

Det er et godt fysisk arbeidsmilj� her (luft, lys, st�y, st�v,

vibrasjoner og lignende)

103

106

105

106

80

6

8

1

95,7

87,8

87,1

75,7

64,9

57,2

69,5

48,5

84,9

68,2

79,7

60,2

75,5

63,0

74,7

54,7

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

Fysisk milj� - 1
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Temaet kartlegger ulike forhold som medf�rer risiko for helseplager, og ivaretar arbeidsmilj�loven, samt Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. H�y sk�r

indikerer at det er gode arbeidsforhold og tilrettelegging for de ansatte.  

8.8 Her arbeides det godt

med � unng� negativ p�

virkning p� det ytre milj�et

8.5 Her arbeides det godt med

smittevern

8.7

8.6

8.5

Her er sikkerheten med bruk av maskiner, tekniske

hjelpemidler eller utstyr godt ivaretatt

Her arbeides det godt med str�levern

Her arbeides det godt med smittevern

101

102

102

67

95

76

91,2

96,4

88,5

70,7

52,6

66,5

85,7

89,1

84,9

78,6

71,9

76,3

# Sp�rsm�l

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

81,9

84,4

88,6

71,3

88,5

96,4

91,2

74,7

8.5

8.6

8.7

8.8

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

8.6 Her arbeides det godt med

str�levern

8.7 Her er sikkerheten ved

bruk av maskiner, tekniske

hjelpemidler, eller utstyr godt

ivaretatt

Fysisk milj� - 2
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�

Oppf�lging av unders�kelsen kartlegger om det arbeides systematisk med forbedringer og om de ansatte var involvert i oppf�lgingen av forrige unders�kelse. H�y sk�r

indikerer at det arbeides systematisk med forbedringer og en h�y grad av involvering. 

9.1 Her arbeides det

systematisk med � forbedre

arbeidsmilj�et og

pasientsikkerheten

79,1

78,5

77,1

82,3

9.2

9.1

0 20 40 60 80 100

�r

2019 2020

9.2

9.1

Jeg har v�rt involvert i oppf�lgingen av den forrige ForBedring

kartleggingen

Her arbeides det systematisk med � forbedre arbeidsmilj�et og

pasientsikkerheten

106

106

13

12

82,3

77,1

52,9

67,7

66,7

77,9

60,2

72,9

# Sp�rsm�lstekst

Antall svar

per spm.

2020

Antall

vet-ikke-svar

2020

Resultat

2020

Referanse

omr�de

2020 start

Referanse

omr�de

2020 slutt

HN-snitt

2020

9.2 Jeg har v�rt involvert i

oppf�lgingen av den forrige

ForBedring kartleggingen

Oppf�lging
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Møtedato: 17. september 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/999    Hilde Normann/ 77757811  Bodø, 10. september 2020 

 

RBU-sak 55-2020 Persontilpasset medisin 

Formål 
I denne saken presenteres det Regionale brukerutvalget for arbeidet i regional 
prosjektgruppe for persontilpasset medisin. Brukerutvalget inviteres til å komme med 
innspill. 
 
Bakgrunn 
Persontilpasset medisin betyr blant annet at man ved hjelp av biologiske markører kan 
velge ut de pasientene som har nytte av en bestemt behandling. Dermed kan man også 
unngå at pasienter får uvirksom behandling. 
 
UNN har fått i oppdrag å opprette og lede en prosjektgruppe innen persontilpasset 
medisin i henhold til et mandat godkjent i Direktørmøte for Helse Nord 11. mars 2020. 

Det er viktig at Helse Nord i en tidlig fase gjør en grundig vurdering av hvordan 
pasienter i helseregion nord kan tilbys persontilpasset medisin på best mulig måte. 
Gunn Tove Ribe og Arne Vassbotn er utnevnt av RBU som brukerrepresentanter i 
prosjektet.  

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

1. Brukerutvalget takker Rune Sundset for orienteringen, og tar saken til 
orientering. 

2. Brukerutvalget har følgende innspill til arbeidet: 
a.  
b.  

 
 
Bodø, 10.  september 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 

Løypemelding #1: Status for arbeidet med regional prosjektgruppe for 
persontilpasset medisin 
Presentasjon for Regionalt brukerutvalg, september 2020 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF / UiT – Norges arktiske universitet 
PET-SENTERET 

Rune Sundset 

Leder av PET-senteret, UNN 

Leder av Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi, UiT 

___________________________________________________________________ 

 

         INTERNT NOTAT 

         Dato: 09.09.2020 

Fra: Rune Sundset 

Til: Regionalt brukerutvalg (RBU) 

 

LØYPEMELDING #1: 

STATUS FOR ARBEIDET I REGIONAL PROSJEKTGRUPPE FOR 

PERSONTILPASSET MEDISIN 

 

Persontilpasset medisin/Presisjonsmedisin, heretter kalt PM, fremstår som en ny æra innenfor 

medisin hvor det søkes etter prediktive faktorer (biologiske markører) for å velge ut de 

pasienter som har nytte av behandlingen. Målet er å finne markører som kan benyttes til å 

selektere pasienter slik at mange pasienter slipper å få uvirksom behandling.  

Utviklingen av PM, som i økende grad vil predikere sykdomsforløp og behandlingsrespons 

basert på stadig større mengder av biologisk detaljinformasjon, vil kreve betydelige endringer 

som vil påvirke ledelse, utdanning, forskning, innovasjon, yrkesgrupper, bemanning, økonomi 

mm. Med dette prosjektet ønsker vi å rette søkelyset mot hvordan vi i nær fremtiden skal 

kunne tilby PM i Helse Nord på en best mulig måte. 

 

Det vises til oppdraget gitt til UNN om å opprette og lede en prosjektgruppe innen PM i 

henhold til mandat godkjent i Direktørmøte for Helse Nord 11. mars 2020. 

 

I henhold til mandatet skal prosjektgruppen svare ut følgende oppdrag: 

• Kartlegge ressursene i Helse Nord med utgangspunkt i rapporten fra UiT og UNN. 

• Kartlegge hvordan arbeidet med persontilpasset medisin foregår i andre helseregioner 

og mulighet for samarbeid. 

• Avklare og prioritere hvilken infrastruktur som er nødvendig for å tilby persontilpasset 

medisin. 

• Avklare og prioritere hvordan vi kan sikre god klinisk praksis for persontilpasset 

medisin i fagområdene kreftsykdommer, medisinsk genetikk og infeksjonssykdommer. 

• Utarbeide en tiltaksplan for å nå de høyest prioriterte innsatsområdene. Tiltaksplanen 

må være fleksibel og kunne justeres i tråd med medisinskteknologisk utvikling og 

nasjonale føringer. Planen må legge til rette for kunnskapsoverføring mellom 

spesialiteter og klinisk arbeid i grenseland mellom forskning, diagnostikk og 

innovasjon. 

• Utarbeide forslag til en opptrappingsplan over fem år. 

 

Fagdirektør i Helse Nord er prosjekteier og Fagsjefmøtet i Helse Nord er styringsgruppe. Det 

skal leveres en rapport innen utgangen av 2020. 

 

Resultatet fra kartleggingsfasen våren 2020 viser at det i hovedsak er fagmiljøer ved UNN og 

UiT som er drivere for PM i vår helseregion. Videre viser kartleggingen at de største 

behovene innenfor PM vil være i forbindelse med håndtering av store datamengder, 
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implementering av kunstig intelligens, kompetanseheving innen bioinformatikk og statistikk, 

lik tilgang for pasienter til utprøvende behandling, implementering og funksjonsfordeling av 

nye undersøkelser, personvern i forbindelse med dataflyt mellom kliniske studier/utprøvende 

behandling og etablerte behandlinger, kompetanseheving og 

kompetanseoverføring/utdanning, prioritering og investering av kostbart analyseutstyr samt 

finansierings- og betalings- ordninger inkludert behov for revidering av refusjonstakster. Vår 

kartlegging viser også at det er behov for en tydelig regional organisering av arbeidet med PM 

som bl.a. ivaretar utforming av regional strategi, bidrar til ryddige beslutningsprosesser, 

holder oversikt over utsyr som benyttes og hvilke kjernefasiliteter som finnes herunder 

styrking av disse, koordinerer pasienter til utprøvende behandling/kliniske studier, bidrar til 

standardisering og harmonisering av undersøkelser og behandlinger i regionen samt initierer 

og fasiliterer felles treffpunkt med formål å styrke det tverrfaglige samarbeidet inkludert 

kompetanseoverføring på tvers av fagområder. 

 

Prosjektgruppen anbefaler en organisering av PM i Helse Nord med et regionalt 

kompetansesenter for PM, organisatorisk plassert i UNN, tilknyttet et regionalt fagråd med 

linje til styringsgruppe bestående av felles ledermøte ved UNN/UiT. Leder av det regionale 

fagrådet vil være representert i det nasjonale kompetansenettverket som har det interregionale 

fagdirektørmøte som styringsgruppe (Figur 1). 

 

At Helse Nord sin fagrådsleder deltar i det nasjonale fagnettverket og samtidig er nært knyttet 

opp til det regionale kompetansesenteret åpner opp for god informasjonsutveksling i begge 

retninger og gode muligheter for nært samarbeid med de øvrige regioner. Med bakgrunn i 

informasjon som ble avdekket i møte med ledere av de øvrige regioners fagnettverk vil 

prosjekter som kommer opp i det regionale kompetansesenteret ved UNN eller i Helse Nords 

fagråd for PM, og hvor det er behov for en nasjonal tilnærming, enkelt kunne føres videre av 

leder av fagrådet og forankres i det nasjonale kompetansenettverket. Tilsvarende kan 

prosjekter som kommer fra det nasjonale kompetansenettverket, enten initiert av dem selv, fra 

noen av de øvrige regioner eller fra myndigheter, tas direkte inn i Helse Nords fagråd via 

fagrådsleder og evt. videre til det regionale kompetansesenteret. Prosjektgruppen mener denne 

løsningen bærer preg av å være handlingskraftig, sømløs og lite byråkratisk. 

 

Prosjektgruppens anbefaling for hvordan organiseringen av arbeidet med PM i Helse Nord 

bør være, vil i løpet av høsten 2020 bli sendt til høring. Rapporten vil, på bakgrunn av 

høringsinnspill, bli ferdigstilt og overlevert Fagdirektør innen utgangen av 2020 for 

besluttende behandling. 

Persontilpasset medisin er i en tidlig fase og fremstår som en ny æra innenfor medisin. Det er 

viktig at Helse Nord gjør en grundig vurdering av hvordan pasienter i helseregion nord kan 

tilbys PM på best mulig måte.  
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Figur 1. Anbefalt organisatorisk modell av PM i Helse Nord. HN Fagråd og Regionalt 

kompetansesenter er foreslåtte nye elementer i organisasjonsstrukturen. 

 

 

 

Rune Sundset  

Leder prosjektgruppe persontilpasset medisin, Helse Nord 

   

 

Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 53 av 236 



09.09.2020

1

Hvordan skal vi tilby presisjons-
medisin i Helse Nord?
Rune Sundset, leder av prosjektgruppen for presjonsmedisin i Helse Nord

Den medisinske evolusjonen

I GÅR

Intuisjons-medisin

Sykdomstegn og 
symptomer

I DAG

Evidens-basert medisin

Kliniske studier

I MORGEN

Presisjonsmedisin

Algoritmer
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PM innebærer stor 
grad av biomedisinsk 
detaljinformasjon 
som kan selektere 
pasienter til 
behandlingsvalg med 
større behandlings-
effekt og færre 
bivirkninger.

Diagnose 
Kreft

Generell prosedyre
Kjemoterapi

Stråling
Kirurgi

Sykdomsvev
Metastase (bryst, bein, etc)

-Omikk
Genomikk
Radiomikk
Proteomikk

Metabolomikk
Metagenomikk
Transkriptomikk

Pharmakogenomikk

Genetiske mutasjoner
BRCA, HER2, EGFR, etc

Personlige faktorer
Alder, kjønn, etnisitet, etc

Behandlingsvalg

Immunterapi

Kreftvaksine

CAR-T celleterapi

Tumormodeller og medikamentell 
testing på organoider

Testmodeller for å definere 
optimal medikamentell 

behandling

Tradisjonell medisin

Presisjonsmedisin/persontilpasset medisin

Den generelle prosessen med PM

Medisinsk historikk

Livsstil

Klinisk undersøkelse

Laboratorietester

Radiologisk avbildning

Molekylær avbildning

Histologi

-Omikk

Big Data

Karakterisering av pasienter
Pre-prosessering

Data lager

Diagnostiske og prognostiske 
modeller

Predikering av 
behandlingsrespons

Brukervennlighet med mulighet 
for kontroll

1

2

3

4
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Mandatspunkter for arbeidet med PM vedtatt 
av Direktørmøtet i Helse Nord 11. mars 2020.
• Kartlegge ressursene i Helse Nord med utgangspunkt i tidligere rapport fra UiT og UNN.

• Kartlegge hvordan arbeidet med persontilpasset medisin foregår i andre helseregioner og 
mulighet for samarbeid.

• Avklare og prioritere hvilken infrastruktur som er nødvendig for å tilby persontilpasset medisin.

• Avklare og prioritere hvordan vi kan sikre god klinisk praksis for persontilpasset medisin i 
fagområdene kreftsykdommer, medisinsk genetikk og infeksjonssykdommer.

• Utarbeide en tiltaksplan for å nå de høyest prioriterte innsatsområdene. Tiltaksplanen må være 
fleksibel og kunne justeres i tråd med medisinskteknologisk utvikling og nasjonale føringer. 
Planen må legge til rette for kunnskapsoverføring mellom spesialiteter og klinisk arbeid i 
grenseland mellom forskning, diagnostikk og innovasjon.

• Utarbeide forslag til en opptrappingsplan over fem år.

Prosjektgruppe

Primærhelsetj

Allmennlege

Brukere

Pensjonist-
forbundet

Kreftforeningen

Tillitsvalgt

Konsern-
tillitsvalgt

FSYK

Radiologi

Samiske 
pasienter

UNN

Onkologi

Nevrologi

Nevrokirurgi

Klinisk patologi

Medisinsk 
genetikk

Nukleærmedisin

Revmatologi

Klinisk 
farmakologi

E-helse

NLSH

Psykisk helse 

og  rus

HSYK

Kirurgi

SANO

Klinisk farmasi

HN-IKT

IT

UiT

Mikrobiologi

Genomikk

Molekylær 
farmakologi

Kunstig 
intelligens

Bioinformatikk

Allmennmedisin
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# REPRESENTASJON TILHØRIGHET NAVN PROFESJON / FAGOMRÅDE

1 Regional brukerutvalg Kreftforeningen Gunn Tove Ribe Bruker / hjernesvulstforeningen

2 Regional brukerutvalg Pensjonistforbundet / tidligere fastlege Arne Vassbotn Bruker / tidligere allmennlege

3 Tillitsvalgt Konserntillitsvalgt Sissel Alterskjær UNIO

4 Fastlege

5 FSYK Sámi klinihkka Peder Amund Teigmo Klinikksjef (lege)

6 FSYK Røntgenavdeling Olav Thomassen Lege (radiologi)

7 HSYK Stab Ida RK Bukholm Lege/prof. (generell kirurgi, fagsjef)

8 SANO Sykehusapoteket Tromsø Elenaz Naderkhani Farmasøyt (sykehusfarmasøyt)

9 HN-IKT Avd. for tjenesteutvikling Gisle Mjaatvedt Ingeniør (IT-ingeniør)

10 UiT Inst. for farmasi Ole Morten Seternes Farmakolog/prof. (molekylær farmakologi)

11 UiT Inst. for klinisk medisin Ruth Paulssen Molekylær biolog/prof. (forsker - genetikk)

12 UiT Inst. for medisinsk biologi Arnfinn Sundsfjord Lege/prof. (forsker - mikrobiologi)

13 UiT Inst. for fysikk og teknologi Robert Jenssen Fysiker/prof. (forsker – maskinlæring)

14 UiT Inst. for informatikk Lars Ailo Bongo Bioinformatiker/prof.

15 NLSH Psykisk helse og rusklinikk Hedda Soløy-Nilsen Lege/klinikksjef (psykisk helse og rus)

16 UNN Nasjonalt senter for e-helseforskning Gro Rosvold Berntsen Lege/prof. (forsker allmennmedisin)

17 UNN Medisinsk genetisk avdeling Toril Fagerheim Molekylær biolog (medisinsk genetikk) 

18 UNN Kreftavdelingen Egil Blix Lege (onkologi)

19 UNN Revmatologiavdelingen Gunnstein Bakland Lege (revmatologi)

20 UNN Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling Kjell Arne Arntzen Lege (nevrolog)

22 UNN Nevrokirurgi-, ønh- og øyeavdelingen Roar Kloster Lege (nevrokirurg)

22 UNN Klinisk patologi Thomas Berg Molekylær biolog (medisinsk genetikk) 

23 UNN Klinisk patologi Sonja Steigen Lege/prof. (patologi)

24 UNN Laboratoriemedisin Lena Aronsen Lege (klinisk farmakologi)

25 UNN PET-senteret Anne Marie Sandberg Bioingeniør (rådgiver)

26 UNN PET-senteret Rune Sundset (leder) Lege (nukleærmedisin)

Utkast til mandat i 
Fagsjefmøte Helse Nord

Presentasjon i Direktørens 
ledergruppe, UNN

Mandat vedtatt i Direktørmøte 
Helse Nord

Prosjektgruppemøte #1,
Konstituering 

Presentasjon i USAM

Spørreundersøkelse

Prosjektgruppemøte #2,
Presentasjon fra alle RHF

Presentasjon i Felles ledermøte, 
UNN/UiT

Styringsgruppemøte #1, Fagsjefmøtet i Helse Nord

Prosjektgruppemøte #3, 
Kafédialog, organisasjonsmodeller

Prosjektgruppemøte #4,
Plenumsdiskusjon, Organisasjonsmodeller

Presentasjon i Direktørens 
ledergruppe, UNN

Fagdykk
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 d
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Presentasjon i USAM

Presentasjon i Felles ledermøte, 
UNN/UiT

Styringsgruppemøte #2, Fagsjefmøtet i Helse Nord

Presentasjon i Direktørens 
ledergruppe, UNN
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Høst 2020

Høring av rapportutkast

Styringsgruppemøte #3, Fagsjefmøtet i Helse Nord

Innlevering av rapport vs 1.0

1
8.

 d
es

 -
2

0

Prosjektgruppemøte #5,
Tiltaksplan/Opptrappingsplan

7
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e
p

t
-2

0

Prosjektgruppemøte #6, 
Rapportutkast vs 0.8

1
4.
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kt

-2
0

Prosjektgruppemøte #7, 
Rapportutkast vs 0.9

1
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v 
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0

Presentasjon i Regionalt 
brukerutvalg, UNN

1
7.

 n
o

v
-2

0

Presentasjon i Regionalt 
brukerutvalg, UNN

1
7.

 s
e

p
t

-2
0

# Metode (hva) Gjennomføring (hvordan) Formål (hvorfor)

1 Survey Spørreundersøkelse Avdekke ressurser og behov

2 Survey Fagdykk Avdekke hvor PM står i dag i 

sentrale fagfelt

3 Survey Workshop Avdekke hva andre regioner gjør

4 Fokusgruppe Kafédialog Diskutere organisasjonsstruktur

Skjematisk oversikt over metoder for 
datahøsting.
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Spørreundersøkelse

Sendt til følgende HF i Helse Nord:
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Sendt til følgende institutt ved UiT:

1. På hvilken måte mener du at din enhet bidrar/jobber med 
PM i dag (eks. pasientgrupper, tverrfaglige møter, 
forskningsprosjekter etc.)? Gi eksempler på prosjekter ved 
din enhet som kan omfatte PM.

2. Gi eksempler på prosjekter ved din enhet som kan 
omfatte PM.

3. Hvilke ressurser og utstyr brukes til PM på din enhet i 
dag?

4. Hvilke ressurser og utstyr er det mangel på ved din enhet i 
dag for å utføre god PM?

5. Hva tror du vil være nødvendig av utstyr og ressurser i 
fremtiden (5-10 år frem i tid) innenfor ditt fag?

6. Ser du behov for en organisering av PM i vår helseregion 
som i større grad binder ulike fagmiljø sammen? Kom 
gjerne med forslag til hvordan PM kan organiseres i vår 
helseregion.

7. Har du andre kommentarer til prosjektgruppa?

37%

20%

13%

15%

13%

1%

1%

Antall tilbakemeldinger

Spørsmål i spørreundersøkelsen Svarandel
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Oversikt over de største fagmiljøer som markerte 
seg ved vår spørreundersøkelse

Universitetssykehuset Nord-Norge UiT – Norges arktiske universitet

Mikrobiologi (MK) Translasjonell kreftforskning (IMB, HF)

Gastomedisin (MK) Eksperimentell og klinisk farmakologi (IMB, HF)

Geriatri (MK) Tumorbiologisk forskningsgruppe (IMB, HF)

Nukleærmedisin (DK) Forskningsgruppe for vert-mikrobe interaksjoner (IMB, HF)

Immunologi/transfusjonsmedisin/blodsykdommer (DK) Forskningsgruppe for gastroenterologi og ernæring (IKM, HF)

Klinisk farmakologi (DK) Nevrokirurgisk fagenhet (IKM, HF)

Klinisk patologi (DK) Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi (IKM, HF)

Revmatologi (NOR) Kjernefasilitet for preklinisk PET (IKM, HF)

Onkologi (K3K) Kjernefasilitet for genomics, support center Tromsø (IKM, HF)

Gastrokirurgi (K3K) Drug, transport and delivery research group (IFA, HF) 

Psykiatri/rus (PHRK) Forskningsgruppe for cellesignalering og målrettet terapi (IFA, HF)

Medisinsk genetikk (BUK) Allmennmedisin (ISM, HF)

Habilitering for barn og unge (BUK) Kjemisk syntese og analyse (IK, NT)

E-helse (Nasjonale senter for e-helseforskning) Health data lab (IF, NT)

Oversikt over de største behovene
Behov Kommentar

Håndtering av store datamengder IKT-systemer, datakraft, lagringsplass, skytjenester, dataintegrasjon

Kunstig intelligens/maskinlæring Gode miljøer eksisterer ved UiT, men må integreres tettere til helsetjenesten

Bioinformatikere og statistikere Etterspurt gruppe som det ikke finnes mange av i dag, aktiv rekruttering, mangelfull 
utdanningstilbud i regionen

Standardisering og harmonisering Regional standardisering og harmonisering av pasientforløp, lik tilgang for alle 
pasienter uansett bosted, lik tilgang til utprøvende behandling

Implementering Styrt vurdering av nye metoder og implementering og funksjonsfordeling av nye 
undersøkelser og om disse erstatter eksisterende undersøkelser som evt. kan tas bort

Personvern Avklaring og tilrettelegging for sømløs overføring av personlig data mellom sektorer, 
foretak og regioner, viktig ved inkludering av pasienter til utprøvende studier

Vitenskapelig personell Ekstrem kunnskaps økning, kompetanse for tolkning, behov for kontinuerlig 
kompetanseoverføring, knytte forskning og helsetjeneste sammen

Utdanning/studietilbud Behov for PM i grunnutdanning til eksisterende utdanninger samt egne kurs i PM, 
overføring av kunnskap fra store sykehus til mindre

Analyseutstyr Farmakogenetisk, massespektrometri, legemiddel/rus, mikrobiom, immun, storskala 
sekvensering, NGS, nanopartikkel karakterisering

Økonomi Aktivt arbeide med refusjonstakster, finansierings- og betalings -ordning som 
inkluderer sykehus som ikke utfører testing selv
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Behov for særskilt organisering av PM

Argumenter for organisering Kommentarer

Overordnet strategi Omforent regional strategi med forankring i fagmiljøene

Beslutningsprosess Råd og anbefalinger til beslutningstaker som kan styre utviklingen med finansiering

Kjernefasiliteter Implementering og styring av kjernefasiliteter som har regionalt ansvar

Multisenter studier Sikre at nordnorske pasienter blir inkludert i internasjonale studier

Koordinering Sentral enhet som kan koordinere pasientforløp og datahåndtering

Standardisering Sammenslåing av databaser i regionen, standard indikasjoner, prosedyrer og 
oppfølging

Utdanning, kompetanseoverføring Overordnet enhet som evner å se hele fagfeltet og styrke kompetansen der det er 
behov, spesielt ivareta kunnskapsoverføring til de mindre foretakene

Felles treffpunkt Faglig kompetanseheving og etablering av samarbeid med felles prosjekter

Tverrfaglige samarbeid, prosjekter Bedre samhandling mellom fagområdene, samhandling mellom forskning og klinikk, 
krav i utlysninger om at flere fagmiljøer må samarbeide 

Fagdykk
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Fagområde Ansvar

Onkologi Egil Blix

Nevrokirurgi Roar Kloster

Nevrologi Kjell Arne Arntzen

Revmatologi Gunnstein Bakland

Psykisk helse og rus Hedda Soløy-Nilsen

Mikrobiologi Arnfinn Sundsfjord

Klinisk patologi Sonja Steigen

Molekylærpatologisk lab Thomas Berg

Kjernefasilitet genomikk Ruth Paulssen

Medisinsk genetikk Toril Fagerheim

Radiologi Olav Thomassen

Nukleærmedisin Rune Sundset

Kirurgi Ida Bukholm

Basal/molekylær farmakologi Ole Morten Seternes

Klinisk farmakologi Lena Aronsen

Farmasi/apotek Elenaz Naderkhani

Maskinlæring Robert Jenssen

Bioinformatikk Lars Ailo Bongo

IKT Gisle Mjaatvedt

Samiske pasienter Amund Peder Teigmo

E-helse/allmennmedisin Gro Rosvold Berntsen

1. Status i din enhet (beskriv med eksempel hvordan PM 
benyttes klinisk i dag og/eller hvordan PM kan sies å 
inneha forskningsfokus i dag ved din enhet).

2. Status i ditt fagområde (beskriv den internasjonal klinisk 
beste praksis og/eller dagens forskningsfront, referer til 
litteratur).

3. Fremtidig utvikling i ditt fagområde (beskriv hvordan 
fagmiljøet du representerer, internasjonalt, vil bidra til PM 
de neste 5 årene. Referer gjerne til pågående kliniske 
studier eller pågående sentrale forskningsprosjekter, 
referer til litteratur).

4. Fremtidig utvikling i din enhet (beskriv behov for 
tilstrekkelig bemanning, lokaler og utstyr som er 
nødvendig for at din enhet de neste 5 årene skal være i 
stand til å implementere internasjonal god standard for 
utøvelse av PM, det være seg klinisk diagnostikk/terapi 
og/eller egne forskningsprosjekter).

Pasientforløp som inkluderer utprøvende 
behandling for pasienter med høy risiko
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1) Tumor
primær diagnostikk:
- Histologi
- Immunhistokjemi 

(IHC) (protein)
2) Kreft type
spesifikk diagnostikk:
Tumor biopsi (spesial analyse):
- mikroskopi: 

- EM, IHC, Fluorescense
- molekylær:

- DNA, RNA

Sentralt i utredning:
- Klinisk undersøkelse
- Bildeanalyse
- Biokjemiske tester
- Tumor biopsi

?

God 
prognose
(kurativt 
forløp)

Primær behandling
- Kirurgi
- Medikamentell
- Stråling

Progressiv sykdom/høy risiko sykdom
Mer målrettet behandling, utprøvende behandling

3) Utvidet molekylær 
diagnostikk:
- Brede DNA, RNA, (protein) 

undersøkelser
- Utprøvende diagnostikk

Utprøvende behandling i klinisk studie

Etablert behandling for avansert sykdom

Workshop – status i andre regioner
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Nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin.

Styringsgruppe
Det interregionale 
fagdirektørmøtet 

Nasjonal koordineringsgruppe for 
persontilpasset medisin –

presisjonsmedisin

Eier
AD-ene i RHF-ene

Nettverksleder

Regionalt 
fagnettverk 

Helse Sør-Øst RHF

Regionalt 
fagnettverk 

Helse Midt-Norge RHF

Regionalt 
fagnettverk 

Helse Vest RHF

Regionalt 
fagnettverk 

Helse Nord RHF

Administrativ enhet
Oslo Universitetssykehus HF

Nasjonalt kompetansenettverk

Fokusgrupper – kafedialog – organisering i HN
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Fagråd Fagnettverk Kjernefasilitet

Fordeler - Direkte kommunikasjon med RHFet
- Regionale strategier
- Alle HF er representert

- Styres av ildsjeler (engasjerte 
fagfolk)

- Ingen begrensninger på antall 
medlemmer (både universitet og 
sykehus)

- Årlige møter, fellesskap, nettverk

- Kan bli operativ, være en 
motor

- Fast grunnbemanning med 
basiskompetanse, robust 
bemanning

- Støtte til mange fagmiljøer
- Mindre byråkratisk

Ulemper - Byråkratisk, lite operativ og 
handlekraftig

- Flere eksisterende fagråd med 
tilhørende virksomhet kan medføre at 
man går i beina på hverandre

- Ingen styringslinjer, ingen reel 
påvirkning

- Årlig søknad, vanskelig med 
kontinuitet, 

- Få ildsjeler for såpass tverrfaglig 
fagnettverk

- Mindre regional forankring
- Ressurskrevende, 

kostnadskrevende
- Urealistiske forventninger
- Finansieringsordninger

Andre kommentarer - Modellen med styringslinje til 
UNN/UiT er å foretrekke da det er her 
kompetansen i all hovedsak sitter

- Kan kombinere med kjernefasilitet og 
fagnettverk

- Er fagfeltet PM modent nok til å 
etablere et fagnettverk basert på 
faglig entusiasme?

-

- Bør kalles kompetansesenter 
da kjernefasilitet gir inntrykk 
av kun å være en 
servicefunksjon

Foretrukken løsning - Fagrådsmodell med styringslinje til 
UNN/UiT  (+ fagdirektør)

- Ikke alene, men sammen med 
kjernefasilitet (og evt fagnettverk)

- Kan fungere i kombinasjon med 
de to øvrige

- Ikke å anbefale som eneste 
løsning

- Denne løsningen foretrekkes 
evt sammen med et fagråd 
med styringslinje til UNN/UiT 
(+ fagdirektør)

Foretrukken organisatorisk løsning av PM i 
Helse Nord
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PM

Fastlege
Radiologi

Nukleær-
medisin

Onkologi

Nevrologi

Patologi

Genetikk

Farma-
kologiPsykisk 

helse Rus

IT

Biobank

Kunstig 
intel-
ligens

Bio-
informa-

tikk 
Statistikk

Adm
støtte

Ut-
danning

Mikro-
biologi 

Infeksjon

Felles kjernefasilitet for PM 
UNN/UiT

Felles kjernefasilitet for PM 
UNN/UiT

kompetansesenter PM

Fastlege
Radiologi

Nukleær-
medisin

Onkologi

Nevrologi

Patologi

Genetikk

Farma-
kologiPsykisk 

helse Rus

IT

Biobank

Kunstig 
intel-
ligens

Bio-
informa-

tikk 
Statistikk

Adm
støtte

Ut-
danning

Mikro-
biologi 

Infeksjon
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Felles ledermøte UNN/UIT
+ Fagdirektør

Lokalt/regional fagråd for PM

• Leder
• Sekretær
• Medlemmer i hoveddsak fra UNN HF og UiT, og

ved behov medlemmer fra øvrige HF
• Medlemmer fra aktuelle eksisterende

fagdisipliner
• Brukerrepresentanter

Felles forskningsutvalg
FFU (rådgivende)

Felles utdanningsutvalg
FUU (rådgivende)

Felles styreseminar

Anbefaling fra prosjektgruppa

+

Kompetansesenter Fagråd
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Anbefalt organisatorisk modell av PM i Helse Nord. 

HN Fagråd og Regionalt kompetansesenter er 
foreslåtte nye elementer i organisasjonsstrukturen.

Direktør UNN

Regionalt 
kompetansesenter 

PM
… …

Felles ledermøte  
UNN/UiT

HN Fagråd 
PM

Styringsgruppe
Det interregionale 
fagdirektørmøtet 

Nasjonal koordineringsgruppe

Eier
AD-ene i RHF-ene

Nettverksleder

Regionalt 
fagnettverk 

Helse Sør-Øst RHF

Regionalt 
fagnettverk 

Helse Midt-Norge RHF

Regionalt 
fagnettverk 

Helse Vest RHF

Regionalt 
fagnettverk 

Helse Nord RHF

Administrativ enhet
Oslo Universitetssykehus HF

Nasjonalt kompetansenettverk
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Mandatspunkter for arbeidet med PM vedtatt 
av Direktørmøtet i Helse Nord 11. mars 2020.
• Kartlegge ressursene i Helse Nord med utgangspunkt i tidligere rapport fra UiT og UNN.

• Kartlegge hvordan arbeidet med persontilpasset medisin foregår i andre helseregioner og 
mulighet for samarbeid.

• Avklare og prioritere hvilken infrastruktur som er nødvendig for å tilby persontilpasset medisin.

• Avklare og prioritere hvordan vi kan sikre god klinisk praksis for persontilpasset medisin i 
fagområdene kreftsykdommer, medisinsk genetikk og infeksjonssykdommer.

• Utarbeide en tiltaksplan for å nå de høyest prioriterte innsatsområdene. Tiltaksplanen må være 
fleksibel og kunne justeres i tråd med medisinskteknologisk utvikling og nasjonale føringer. 
Planen må legge til rette for kunnskapsoverføring mellom spesialiteter og klinisk arbeid i 
grenseland mellom forskning, diagnostikk og innovasjon.

• Utarbeide forslag til en opptrappingsplan over fem år.

Oversikt over de største behovene
Behov Kommentar

Håndtering av store datamengder IKT-systemer, datakraft, lagringsplass, skytjenester, dataintegrasjon

Kunstig intelligens/maskinlæring Gode miljøer eksisterer ved UiT, men må integreres tettere til helsetjenesten

Bioinformatikere og statistikere Etterspurt gruppe som det ikke finnes mange av i dag, aktiv rekruttering, mangelfull 
utdanningstilbud i regionen

Standardisering og harmonisering Regional standardisering og harmonisering av pasientforløp, lik tilgang for alle 
pasienter uansett bosted, lik tilgang til utprøvende behandling

Implementering Styrt vurdering av nye metoder og implementering og funksjonsfordeling av nye 
undersøkelser og om disse erstatter eksisterende undersøkelser som evt. kan tas bort

Personvern Avklaring og tilrettelegging for sømløs overføring av personlig data mellom sektorer, 
foretak og regioner, viktig ved inkludering av pasienter til utprøvende studier

Vitenskapelig personell Ekstrem kunnskaps økning, kompetanse for tolkning, behov for kontinuerlig 
kompetanseoverføring, knytte forskning og helsetjeneste sammen

Utdanning/studietilbud Behov for PM i grunnutdanning til eksisterende utdanninger samt egne kurs i PM, 
overføring av kunnskap fra store sykehus til mindre

Analyseutstyr Farmakogenetisk, massespektrometri, legemiddel/rus, mikrobiom, immun, storskala 
sekvensering, NGS, nanopartikkel karakterisering

Økonomi Aktivt arbeide med refusjonstakster, finansierings- og betalings -ordning som 
inkluderer sykehus som ikke utfører testing selv
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Videre arbeid i undergrupper
Behov Undergrupper ledes av

Håndtering av store datamengder Gisle Mjaatvedt (HN-IKT) + …

Kunstig intelligens/maskinlæring Lars Ailo Bongo (UiT) + …

Bioinformatikere og statistikere

Standardisering og harmonisering Toril Fagerheim (UNN)

Analyseutstyr

Implementering

Vitenskapelig personell Ole Morten Seternes (UiT) + …

Utdanning/studietilbud

Personvern Gro Rosvold Berntsen (UNN) + …

Forskningsstøtte til kliniske studier Egil Blix (UNN) + …

• Utarbeide en tiltaksplan for kreft, sjeldne sykdommer og infeksjon. Planen må legge til rette for 
kunnskapsoverføring mellom spesialiteter og klinisk arbeid i grenseland mellom forskning, diagnostikk og 
innovasjon.

• Utarbeide forslag til en opptrappingsplan over fem år.

Presentasjon i USAM

Presentasjon i Felles ledermøte, 
UNN/UiT

Styringsgruppemøte #2, Fagsjefmøtet i Helse Nord

Presentasjon i Direktørens 
ledergruppe, UNN
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Høst 2020

Høring av rapportutkast

Styringsgruppemøte #3, Fagsjefmøtet i Helse Nord

Innlevering av rapport vs 1.0

1
8.

 d
es

 -
2

0
Prosjektgruppemøte #5,
Tiltaksplan/Opptrappingsplan

7
. s

e
p

t
-2

0

Prosjektgruppemøte #6, 
Rapportutkast vs 0.8

1
4.

 o
kt

-2
0

Prosjektgruppemøte #7, 
Rapportutkast vs 0.9

1
8.

 n
o

v 
-2

0

Presentasjon i Regionalt 
brukerutvalg, UNN

17
. n

o
v

-2
0

Presentasjon i Regionalt 
brukerutvalg, UNN

1
7.

 s
e

p
t

-2
0

Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 71 av 236 



 

 

 

Møtedato: 17. september 2020   
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/986                 I.M Dokmo    Bodø, 10 september 2020 

 

RBU-sak 56–2020 Oppdragsdokumentet 2021 

 
Formål 
Avklare regionalt brukerutvalg sin medvirkning i arbeidet med oppdragsdokument 
(OD) 2021 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. 
 
Bakgrunn 
Prosessen i forkant av et endelig oppdragsdokument til helseforetakene er todelt.  
 

1. Oppdragsdokument fra HOD til de regionale helseforetakene 
Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) gir et oppdragsdokument til de regionale 
helseforetakene. Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og 
hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene. Oppdragsdokumentet gis 
formelt til de regionale helseforetakene i midten av januar, like etter beslutningen om 
årets statsbudsjett foreligger i Stortinget.  
 
Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale 
helseforetakene har to formål: 

• Det blir stilt styringskrav til de regionale helseforetakene. 

• Midlene i Stortingets budsjettvedtak blir formelt stilt til deres disposisjon. 

Alle krav rapporteres til HOD i årlig melding.  

Regionalt brukerutvalg er invitert til å gi innspill direkte til HOD gjennom interregionalt 
brukerutvalg (IRBU). Leder av RBU deltar på innspillsmøte med HOD i oktober. 
 

2. Oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til Helseforetakene 
På bakgrunn av oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Nord RHF, utarbeider RHF-et et 
oppdragsdokument til alle helseforetakene i Helse Nord. Her videreføres noen av 
kravene fra HOD, men det stilles også nye krav fra RHF-et til helseforetakene.  
 
RBU inviteres til å komme med innspill til oppdragsdokumentet 2021. Innspillene skal 
synliggjøre viktige områder for RBU, og bør være så konkrete og målbare som mulig.  
Arbeidet med OD 2021 i Helse Nord RHF starter i september/oktober.  
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Formålet med behandling i RBU 17. september er at RBU kan diskutere på et tidlig 
tidspunkt hvordan hvilke områder det er viktig å komme med innspill til, både til HOD 
og til Helse Nords interne prosess. Også prosess mht hvordan RBU skal prioritere sine 
forslag til Oppdragsdokumentet 2021 diskuteres. 
 
Tidsplan for arbeidet med OD 2021 i Helse Nord RHF vil bli presentert i oktober- møtet.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar orienteringen om Oppdragsdokumentet 2021 til orientering  
 
 
Bodø, 10.  september 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  

Oppdragsdokumentet 2020 fra Helse Nord RHF til helseforetakene.  
 
 
 
 

Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 73 av 236 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oppdragsdokument 
2020 

 
Fra Helse Nord RHF til helseforetakene 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 

       
 

 
 

 
 
 

Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 5. februar 2020  

Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 74 av 236 



Oppdragsdokument 2020 

Side 2 

 

Innhold  
Innledning .......................................................................................................................................................... 3 

Mål og føringer ................................................................................................................................................. 4 

3.0 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder ...................................................... 7 

3.1 Sikre god pasient- og brukermedvirkning ....................................................................... 8 

3.2 Somatikk ........................................................................................................................................ 8 

3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ....................... 9 

3.4 Samhandling med leverandører av private helsetjenester ........................................ 9 

4.0 Kvalitet i pasientbehandlingen ........................................................................................................... 9 

4.1 Kvalitetsutvikling .................................................................................................................... 10 

4.3 Pasientsikkerhet ...................................................................................................................... 11 

4.4 Smittevern.................................................................................................................................. 11 

4.5 Personvern og informasjonssikkerhet ............................................................................ 11 

4.8 Beredskap .................................................................................................................................. 11 

5.0 Samhandling med primærhelsetjenesten .................................................................................... 12 

7.0 Bemanning og kompetanse ............................................................................................................... 12 

7.1 Sikre gode arbeidsforhold ................................................................................................... 12 

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell ..................................................................................... 12 

7.4 Helse- miljø og sikkerhet ...................................................................................................... 13 

8.0 Forskning og innovasjon .................................................................................................................... 14 

9.0 Økonomi - behov for kontinuerlig forbedring og omstilling ................................................ 15 

9.1 Resultatkrav .............................................................................................................................. 15 

9.2 Anskaffelsesområdet ............................................................................................................. 15 

10.0 Teknologi ............................................................................................................................................... 15 

11.0 Bygg og kapasitet ................................................................................................................................ 16 

12 Styringsparametere 2020 ................................................................................................................... 17 

13 Oppfølging og rapportering ............................................................................................................... 19 

14 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering ......................................................................... 19 

 

  

Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 75 av 236 



Oppdragsdokument 2020 

Side 3 

 

 

Innledning 
 
Helse Nord RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til 
spesialisthelsetjenester. Oppdragsdokumentet inneholder de prioriterte kravene for 
2020 og er viktig for å utvikle helsetjenesten til befolkningen.  
 
Helse Nord RHFs virksomhetsstyring skal være sammenhengende, forutsigbar og tydelig 
på kort og lang sikt. Våre planer skal oppfylle våre lovpålagte hovedoppgaver: 
pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, 
forskning og innovasjon, og utvikling av medisinsk praksis, pleie og 
kompetanseutvikling.  
 

  

 
Figur 1 Helse Nord planlegger og styrer helhetlig og forutsigbart. Sammenhengende virksomhetsstyring 
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Mål og føringer 
 
For å innfri de nasjonale styringsmålene fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og 
fortsette oppfølgingen av regional utviklingsplan 2035, innretter vi de regionale 
styringsmålene i samsvar med nasjonale:  
  

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

 
Oppdragsdokumentet er bygd opp rundt områdene i regional utviklingsplan 2035.  
 
Bærekraftig økonomi skal betraktes som en forutsetning for virksomheten på lik linje 
med styringsmålene. Det forutsettes at målene innfris innenfor rammen av tildelte 
midler.  
 
Nasjonal helse- og sykehusplan vektlegger viktige områder og drivere som er vesentlige 
for å lykkes med utvikling og forbedring av helsetjenesten:  
 

A. Sikre nok helsepersonell med riktig kompetanse 
B. Forbedre systemer, strukturer og arbeidsprosesser som understøtter mål om 

bedre kvalitet 
C. Forbedre samhandling 
D. Styrke pasient, pårørende og brukere 
E. Styrke og utvikle en ledelseskultur som lykkes med åpenhet og forbedring 
F. Mer tjenesteutviklende forskning og innovasjon av høy kvalitet og nytte 

 
Andre overordnede føringer er Helse Nords regionale utviklingsplan, økonomisk 
langtidsplan og investeringsplan, jf. figur 1. Disse planene beskriver utfordringene på 
lang sikt og hvordan målene skal nås. 
 
Dagens struktur på spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, som kombinerer desentrale 
tilbud med høyspesialiserte tilbud i hovedsak ved Universitetssykehuset Nord-Norge og 
et bredt tilbud ved Nordlandssykehuset, er tjenlig for landsdel og befolkning. Vår 
strategi forutsetter at foretaksgruppen evner å utvikle seg, styrke samarbeidet i 
forpliktende faglige nettverk mellom enheter og fagmiljø og endre seg for å sikre 
kvaliteten på tilbudet.  
 
Det viktigste arbeidet for å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet skjer lokalt. Et 
systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til beste 
for pasientene, skal være målet for virksomhetenes arbeid. Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er et viktig verktøy og skal 
implementeres på alle nivåer.  
 
Det skjer endringer i måten helsetjenestene kan ytes på. Det gir store muligheter i nord 
og Helse Nords ambisjon er å være i front når det gjelder medisinsk avstandsoppfølging. 
Dette gjøres ved å ta i bruk teknologi som kan kompensere for våre store avstander og 
bedre samhandlingen mellom helsetjeneste og pasient og mellom ulike nivå i 
helsetjenesten.  
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For å utvikle gode helhetlige pasientforløp til pasientene, styrke kvaliteten og bruke 
ressursene på en god måte må samhandlingen med den kommunale helsetjenesten 
forbedres. 
 
Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Dette 
betyr bruk av tolketjenester ved behov. Samiske pasienters rett til og behov for 
tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom 
utredningsfasen og når beslutninger tas.  
 
Helseforetakene er store samfunnsaktører som det forventes tar samfunnsansvar. Det 
gjelder fire kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstaker-
rettigheter og antikorrupsjon. 
 
Prinsippene for prioritering1 skal ligge til grunn for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder nye legemidler, teknologi og endring i arbeids-
prosesser. Der beslutningssituasjonens tema/karakter tilsier det, skal prioriterings-
kriteriene inngå i grunnlaget for beslutninger sammen med andre relevante hensyn.   
 
Helse Nord RHF og helseforetak har samarbeidsavtaler med regioner i Nordvest-
Russland, Finland og Sverige. Helseforetakene skal bidra til å følge opp regjeringens mål 
for utviklingen i nordområdene og legge til rette for god beredskap, øvelser og helse-
samarbeid mellom helseforetak i regionen og samarbeidspartnere i Barentsregionen. 
 
Følgende nye dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet skal legges til grunn for 
utvikling av tjenesten: 
 

 Meld. St. 7 (2019 -2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 -2023 
 Meld. St. 9 (2019 -2020) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018 
 Meld. St. 18 (2018 -2019) Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre 

tjenester 
 Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019 -2022 
 Handlingsplan for bedre smittevern 2019 -2023  
 Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019 -2023  
 Utprøvende behandling – nasjonale prinsipper. Nasjonal veileder 

(Helsedirektoratet, 2019)  
 Overordet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren 

 NSM grunnprinsipper for IKT- sikkerhet 
 HelseCERTs anbefalte sikkerhetstiltak 
 Nasjonal strategi for digital sikkerhet  

 

Det kan komme supplerende eller nye krav fra HOD. Disse vil bli gitt i foretaksmøter 
eller i form av egne brev, men vil ikke medføre at dette dokumentet blir revidert.  
 
Krav gitt i tidligere oppdragsdokument gjelder fortsatt selv om de ikke gjentas årlig. 
 

                                                        
 
1 Spesialisthelsetjenesteloven og prioriteringsforskriften 
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Vedtatt styringsmodell innenfor IKT- området, jf. styresak 70-2002, vedtakspunkt 2 -5 
gjelder. Helse Nord IKT og helseforetakene skal innen 1.12.2020 i fellesskap utrede en 
hensiktsmessig modell for tjenesteprising der eventuelt prinsippene for avkortning 
(styresak 97-2015), som eneste sanksjonsmiddel ved sviktende leveranser, skal gå frem. 
Det skal for 2020 ikke brukes økonomiske sanksjoner mellom Helse Nord IKT og andre 
helseforetak i regionen. 
  
Helseforetakene skal aktivt arbeide for å redusere risikoen på 
informasjonssikkerhetsområdet, jf. tidligere års oppdragsdokument.  Ved ulike 
vurderinger av nivået for akseptabel risiko i regionale fellesløsninger kan Helse Nord 
RHF gjennom eierstyringen, pålegge helseforetakene til å legge høyeste nivå til grunn.  
 
Helseforetakene skal bidra med faglige ressurser i regionale og nasjonale prosjekter og 
arbeidsgrupper. Utgiftene dekkes av det enkelte helseforetak.  
 
Det legges til grunn at foretakene iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i 
oppdragsdokumentet innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene 
som gjelder for helseforetaket. 
 
Alle helseforetakene får samme oppdragsdokument, og det er spesifisert hvilke foretak 
kravene gjelder for. 
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3.0 Pasientens helsetjeneste – felles for alle 
tjenesteområder 
 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Pasientene må gis god informasjon om kontaktlegeordningen, med særlig fokus 
på fagområder hvor behovet for kontaktlege er særlig stort, for eksempel kreft og 
habilitering. 

2. Gjennomføre tiltak med mål om å styrke helsepersonells kompetanse i 
involvering og opplæring av voksne pårørende. 

3. Gjennomføre tiltak med mål om å styrke helsepersonells kompetanse i samisk 

språk og kulturforståelse. 

4. Utvikle rutiner for gode overganger fra barn til voksen i sykehus innenfor minst 
tre fagområder. Ungdomsrådene skal involveres i dette arbeidet.  «Prinsipper for 
gode overganger» utviklet av ungdomsrådene i Helse Nord, bør tas hensyn til i 
utarbeidelsen av rutinene. 

5. Ta i bruk samvalgsverktøyene som er publisert på helsenorge.no i klinisk praksis. 
UNN skal lede arbeidet med å utvikle en mal for evaluering av samvalgsverktøy i 
samarbeid med de andre helseforetakene. 

6. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2019. 
Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen utgangen av 2021. 

7. Frem mot publisering av nasjonal, faglig retningslinje i april 2020 etablere et 
helhetlig behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens. 
Helsedirektoratets foreslåtte anbefalinger (sendt på høring 27. november 2019) 
skal legges til grunn ved etableringen, sammen med internasjonal fagkunnskap 
og erfaringer fra andre lands tjenester på området. Når endelig retningslinje er 
publisert må det regionale helseforetaket vurdere om det er behov for justeringer 
i tilbudet. Det skal etableres en regional arbeidsgruppe for å lage et forslag til 
behandlingstilbud. UNN skal lede arbeidsgruppen. Frist for å ferdigstille en 
beskrivelse av det regionale behandlingstilbudet for personer med 
kjønnsinkongruens er 1. september 2020. 

8. Vurdere utvikling i bruk av behandlingshjelpemidler for å korrigere uønsket 
variasjon og definere ønsket utvikling med økt hjemmebehandling. Vurdere 
behov for kompetanse og eventuelle organisatoriske endringer. 

9. Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2019 (passert 
planlagt tid). Overholde minst 95 pst. av avtalene innen utgangen av 2021. 

10. Øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder 
sammenliknet med 2019, målt ved indikatoren planleggingshorisont. Det vises til 
tidligere oppdrag om en planleggingshorisont for bemanning og timetildeling ved 
poliklinikkene på minst 6 måneder. 

11. Det skal være høyere vekst i aktivitet og kostnader innen psykisk helsevern og 
TSB enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Innen 2021 
skal gjennomsnittlig ventetid være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern 
voksne, lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 30 
dager for TSB. 

12. Ikke ha korridorpasienter. 
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13. Innføre, i samarbeid med kommunene, bedre rutiner for avklaring av 
hjelpebehov hos barn og unge. Disse rutinene skal innrettes i tråd med 
anbefalinger fra Helsedirektoratet, som tentativt vil foreligge våren 2020. 

 
 
Krav til NLSH og UNN: 

14. Innføre og delta i ParkinsonNet. Det skal opprettes en lokal koordinator for 
arbeidet. 

 
Krav til SANO og HSYK: 

15. Planlegge oppstart av legemiddelleveranser til Helgelandssykehuset. 
 
Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 

16. Utvikle mal for å evaluere bruk av samvalgsverktøy i samarbeid med de andre 
helseforetakene. 

17. Utvikle en informasjonsstrategi for å formidle hvilke tjenester som ytes til 
befolkningen og tilreisende ved Longyearbyen sykehus, herunder også 
betalingsordningene for de ulike tjenestemottakerne. 

 

3.1 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Minimum 150 nye behandlingsbeskrivelser skal publiseres på foretakets 
nettside. 

 

3.2 Somatikk 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 
kreftformene skal være minst 70 pst. Variasjonen mellom helseforetakene skal 
reduseres. 

2. Innføre pakkeforløp for hjerneslag del 2. 
3. Registrere fødselsnummer på alle nyfødte før utskrivelse. 
4. Forberede innføring av screening for tarmkreft i henhold til føringer i regionalt 

prosjekt. 
5. Minst 70 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk 

helsetjeneste. 
 

Krav til FIN, UNN og HSYK: 
6. Andel av meniskopererte over 50 år ved skal være lavere enn 35%. 

 
Krav til NLSH og FIN: 

7. Antall acromionreseksjoner i 2020 skal være lavere enn 50 per 100 000 
innbyggere i opptaksområdet. 
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3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 
 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk 
helsevern barn og unge og psykisk helsevern voksne skal være minst 80 pst. 

2. Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for 
psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og TSB skal være 
minst 80 pst. 

3. Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid fra avsluttet avrusning til 
påbegynt behandling TSB i døgnenhet skal være minst 60 pst. 

4. Minst 50 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk 
helsevern for voksne og TSB.  

5. Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) 
skal reduseres i 2020. 

6. Implementere tverrfaglige oppsøkende behandlingsteam innen psykisk 
helsevern der det er befolkningsmessig grunnlag for det. 

7. Legge til rette for at flere metoder innen psykisk helsevern og TSB blir vurdert i 
systemet for Nye metoder. 

 

3.4 Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
 
Krav til alle sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Rapportere på innhold og samhandling på inngåtte samarbeidsavtaler med 
avtalespesialister tertialvis. 

 
 

4.0 Kvalitet i pasientbehandlingen 
Krav til alle sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Sørge for at eldre pasienter og pasienter med hjelpebehov sikres 
ambulansetjeneste/pasienttransport på dag- og ettermiddagstid slik at de ikke 
sendes hjem om natten. Dette kan innebære å øke transportkapasitet på dag- og 
ettermiddagstid. Unntak kan gjøres hvis pasienten selv ønsker å reise hjem, et 
slikt ønske skal dokumenteres. 

2. Påse at sykehusene ikke bruker fastlegene til administrativt arbeid som naturlig 
bør tilligge sykehusene. Dette gjelder blant annet følgende administrative 
oppgaver:  

 Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og 
vurderinger gjort av spesialisthelsetjenesten.  

 Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i 
sykehusets vurderinger.  

 Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus. 
Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til 
neste kontroll hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er 
indikasjon for det.  

 Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler. 
 Vanskelig tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de 

første dagene.  
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Legeforeningens "Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus" bør 
legges til grunn for samarbeidet med fastlegene. 

3. Alle akuttsykehus skal ha breddekompetanse innenfor behandling av eldre, og 
alle store akuttsykehus skal ha spesialist i geriatri. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 

4. Etablere et regionalt barnepalliativt team som skal veilede de lokale 
barneavdelingene og ha ansvar for helseregionens kompetanse, tilbud og kvalitet 
innen barnepalliasjon, i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon 
til barn og unge. Helse Nord sitt barnepalliative team må ha tilgang til samisk 
språk og kulturkompetanse og skal bistå de andre helseregionenes 
barnepalliative team ved behov for samisk språk og kulturkompetanse. 
 

4.1 Kvalitetsutvikling 
Krav til alle: 

1. Innføre nye rutiner for risikostyring i tråd med oppdaterte regionale 
retningslinjer. 

 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK) og SANO: 

2. I samsvar med Regional utviklingsplan 2035 delta i arbeidet med utviklingen av 
en strategi for legemiddelforsyningen i regionen. 

3. I samarbeid med helseforetakene gjennomføre planlagt ressursopptrapping i 
henhold til opprinnelig opptrappingsplan for klinisk farmasi vedtatt i Helse Nord 
RHFs styre 15.6.2016.  

4. I samsvar med Regional utviklingsplan etablere lokale ressursgrupper for samisk 

språk og kultur. Ressursgruppene skal være en ressurs for samiske pasienter og 

ansatte. 

 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

5. Øke bruken av simulering for kompetanseheving og samarbeide med andre 
helseforetak om utvikling og deling av opplegg for simulering. 

6. Samarbeide med Folkehelseinstituttet om gjennomføring av kontinuerlige 
PasOppundersøkelser blant pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern og 
TSB. 

 
Krav til FIN og HSYK: 

7. Delta i QI Nord - Forbedringsutdanning med 10 deltakere per kull, totalt 20 per år. 
 
Foretaksspesifikke krav: 
Nordlandssykehuset: 

8. Tilby 10 plasser per kull på QI Nord - Forbedringsutdanning, til 
Helgelandssykehuset. 
 

Universitetssykehuset Nord- Norge: 
9. Tilby 10 plasser per kull på QI Nord - Forbedringsutdanning, til 

Finnmarkssykehuset. 
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Sykehusapotek Nord: 
10. I samarbeid med de regionale sykehusapotekforetakene etablere en 

hensiktsmessig styrings-/samarbeidsmodell for å nå felles strategiske mål for 
apotekutsalgene. 
 

 

4.3 Pasientsikkerhet 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal 
reduseres sammenliknet med året før.  

2. Andel legemiddellister som er samstemt inn (i DIPS medikamentmodul) skal 
være mer enn 90 %. 

 

4.4 Smittevern 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i 2020 
sammenliknet med 2012. 2020 er siste året for Handlingsplan mot 
antibiotikaresistens i helsetjenesten og målepunkt for planperioden. 

 

4.5 Personvern og informasjonssikkerhet 
Krav til alle: 

1. Utarbeide en tiltaksplan, og iverksette nødvendig tiltak, som sikrer at 
helseforetakenes IKT-systemene og teknologiske sikkerhetstiltak bidrar til å 
forebygge og avdekke dataangrep. 

2. Styrebehandle status på risiko- og sårbarhetsanalyser om informasjonssikkerhet 
innen 1. juni.  

3. Dataansvarlig skal etablere rask og sikker pålogging i form av to-faktor 
autentisering for tilgang til helseopplysninger/personopplysninger.  
Datatilsynets anbefalinger skal legges til grunn.   

4. Etablere formelle rutiner og prosedyrer som sikrer at dataansvarlig godkjenner 
endringer i infrastrukturen som påvirker dataansvarliges ansvarsområde.  

 
Helse Nord IKT: 

5. I samarbeid med Norsk Helsenett SF/HelseCERT, inngå samarbeidsavtaler med 
NSM/NorCERT knyttet til VDI-nettverket. 
 

4.8 Beredskap 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Årlig rapportere oppdatert oversikt over antall pasientsenger, enerom med eget 
bad/WC og kontakt- og luftsmitteisolater. Kompetansesenter i smittevern Helse 
Nord har utarbeidet en regional mal for dette. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 

2. Utvikle planverk for systematiske samhandlingsøvelser med samtlige 
beredskaps- og redningsaktører i Longyearbyen og å prioritere å trene eget 
personell og øve dette planverket ved Longyearbyen sykehus. 

 

Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 84 av 236 



Oppdragsdokument 2020 

Side 12 

 

 

5.0 Samhandling med primærhelsetjenesten 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Innrette samarbeid med kommunene i tråd med mål og rammer fastsatt i NHSP2 
og i tråd med avtale mellom regjeringen og KS av 23. oktober 2019 om innføring 
av helsefellesskap. SANO skal involveres i arbeidet der det er relevant. 

2. Sette konkrete mål for kompetansedeling sammen med kommunene i 
helsefellesskapene. 

3. Gi innspill til neste nasjonale helse- og sykehusplan sammen med kommunene i 
helsefellesskapet. 

4. Gjennomføre tiltak for å ivareta samhandling om samiske pasienter i 
helsefellesskapene.  

5. I samarbeid med kommunene få på plass følgetjeneste for gravide og fødende, i 
tråd med Helsedirektoratets nasjonale veileder Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav 
til fødselsomsorgen. Veilederen legger til grunn et behov for en døgnkontinuerlig 
vaktberedskap og følgetjeneste der det er halvannen times reisevei til fødestedet. 
Dette er en veiledende grense og må beregnes ut fra faktisk bosettingsmønster, 
ikke beliggenhet av kommunesenteret. Det vises til Helsedirektoratets oppdrag 
om å belyse hva endringer i kompleksitet i fødselsomsorgen betyr for bemanning 
og finansieringssystem med frist 1. mars 2020.  

6. Implementere minst ett felles tiltak for medisinsk avstandsoppfølgning som 
tidligere har vært pilotert med gode resultater i samarbeid med kommunene og 
med støtte av Helse Nord IKT og de andre helseforetakene i regionen. 
Nordlandssykehuset HF skal koordinere arbeidet. 

7. Videreutvikle tjenestetilbudet til stormottakere av helsetjenester (somatikk, 
psykisk helsevern og rus) i samarbeid med kommunene og andre helseforetak. 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF skal koordinere arbeidet. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
Finnmarkssykehuset: 

8. Nedsette en arbeidsgruppe med kommunene på Varangerhalvøya og Tana 
kommune for å utrede hvilke ytterligere spesialisthelsetjenestetilbud som kan 
tilbys i Vadsø, herunder røntgen/ultralyd. Utredningen skal gjennomføres innen 
juni 2020. 

 

7.0 Bemanning og kompetanse 
 

7.1 Sikre gode arbeidsforhold 
Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 

1. Etablere regionalt nettverk for ledelse og lederutvikling. 
 

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell 
Krav til alle: 

                                                        
 
2 Nasjonal helse- og sykehusplan  

Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 85 av 236 



Oppdragsdokument 2020 

Side 13 

 

1. Vurdere å ta i bruk traineeordninger i sitt arbeid for å nå målene i 
inkluderingsdugnaden. 

2. Antall lærlinger både i helsefag og i andre lærefag som er relevante i sykehus 
økes i løpet av planperioden 2020–2023. Arbeidet med å øke antallet 
helsefagarbeiderlærlinger med minimum 20% innen utgangen av 2023 skal 
prioriteres. 

3. Rapportere status i foretakets arbeid med å nå målsettingene i 
inkluderingdugnaden. 

4. Utarbeide og styrebehandle handlingsplan for Inkluderingsdugnaden. 
5. Etablere tverrfaglig team for bemanningsplanlegging og framskriving av 

kompetansebehov. 
6. Delta i arbeidet med revidering av strategisk kompetanseplan. 
7. I samsvar med Regional utviklingsplan 2035 utrede strategier for å beholde og 

rekruttere ansatte med samisk språk og kulturforståelse. 
 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

8. Etablere en ordning for ALIS' (leger i spesialisering i allmennmedisin) 
sykehuspraksis for å oppnå fastsatte læringsmål. Det forutsettes ikke opprettelse 
av egne stillinger, og det bes om at tilgjengelige ressurser benyttes. Avvikling av 
sykehuspraksis skal avtales med samarbeidende kommuner. 

9. Lage en handlingsplan for oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse 
"Utfordringer med bemanningen av sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere 
i sykehus". 

10. Gjennomføre oppgavedeling mellom nivåer og yrkesgrupper for å nå kravet om 
over 5% andel helsefagarbeidere innen 2021. 

 
Krav til NLSH og UNN: 

11. Etablere Akutt- og mottaksmedisin som spesialitet. 
 
Krav til UNN og HSYK: 

12. Opprette et opplæringskontor for helsefaglærlinger og andre relevante lærefag. 
Helseforetak kan samarbeide om opplæringskontorene der det er 
hensiktsmessig. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 

13. Etablere regional koordineringsenhet for helsefaglig simulering og 
ferdighetstrening. 

 
7.4 Helse- miljø og sikkerhet 
Krav til alle: 

1. Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75 pst. 
innen utgangen av 2023. 

2. Delta i utarbeidelse og implementering av felles retningslinjer for varsling i Helse 
Nord under ledelse av RHF-et. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
Helgelandssykehuset: 
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3. Etablere regionalt nettverk for sykefraværsoppfølging. 
 
 
 

8.0 Forskning og innovasjon 
Krav til alle: 

1. Inngå eller revidere avtaler med universitetene i regionen, i tråd med ny 
rammeavtale som Helse Nord RHF har inngått i oktober 2019. 

 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK) og SANO: 

2. Samarbeide med næringslivet om innovative løsninger. 
3. Legge til rette for at alle vitenskapelige artikler som utgår fra forskningsmidler 

utlyst i det regionale helseforetaket fra og med 1.1.2021 skal være åpent 
tilgjengelige. 

4. Bruke innovasjonsverktøyet Induct for å registrere og utvikle 
innovasjonsprosjekter. Det skal rapporteres på innovasjonsindikatorene definert 
av HOD. 

 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH, og HSYK): 

5. Antall nye kliniske behandlingsstudier skal økes med 5 pst. i 2020 sammenliknet 
med 2018.  

6. Stimulere til tjenesteinnovasjon. Medisinsk avstandsoppfølging er et aktuelt felt 
for å utvikle og ta i bruk nye løsninger. 

 
Krav til SANO, FIN, NLSH og HSYK: 

7. Prioritere en økt andel egne midler til forskning i 2021, for å bidra til å innfri at 
ressursbruken til forskning skal økes. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 

8. UNN skal øke sin ressursbruk til forskning i 2021, for å bidra til å komme på nivå 
med sammenlignbare universitetssykehus (jf NIFUs statistikk). 
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9.0 Økonomi - behov for kontinuerlig forbedring og     
omstilling 

 

9.1 Resultatkrav 
Helseforetakene skal i 2020 basere sin virksomhet på de tildelte midler med følgende 
resultatkrav: 
 

Finnmarkssykehuset: Overskudd kr 24 mill 
UNN: Overskudd kr 40 mill 
Nordlandssykehuset: Overskudd kr 5 mill 
Helgelandssykehuset: Overskudd kr 20 mil 
Sykehusapotek Nord: Overskudd kr 1 mill3  
Helse Nord IKT: Økonomisk balanse 

 

9.2 Anskaffelsesområdet 
Krav til alle: 

1. Med utgangspunkt i UNNs artikkelregister utvikle rutiner for forvaltning av felles 
regionalt avtaleregister på lagerført sortiment. 

2. Ved utgangen av 2020 skal andel omsetning av definerte varegrupper gjennom 
innkjøpssystemet ClockWork være: Varekjøp 90% og tjenestekjøp 50%. 

3. Delta med klinisk, teknisk eller merkantilt personell i alle relevante nasjonale og 
regionale anskaffelsesprosjekt, eller aktivt gi fullmakt til andre foretak å ivareta 
deres interesser. 

4. Utarbeide en ansvars-/interessematrise i tråd med kategoristrukturen, som 
synliggjør ansvarsfordeling og beslutningsstuktur på anskaffelsesområdet. 
Arbeidet skal utføres i samarbeid med Sykehusinnkjøp og helseforetakene. 

5. Planlegge mottak og implementeing av alle nasjonale og regionale avtaler; i 
samarbeid med Sykehusinnkjøp HF. 

6. Utarbeide oversikt over foretakets samlede avtaleportefølje innen 1.9.2020 
Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF.   

Foretaksspesifikke krav: 
Nordlandssykehuset: 

7. Redusere omfang diverseordrer i innkjøpssystemet. 
 
 

10.0 Teknologi 
Krav til alle: 

1. Leveranser inkl. SLA mellom helseforetakene og Helse Nord IKT HF skal være 
formalisert skriftlig og signert av begge parter. 

2. Delta i innføringen av produksjonsstøttesystem for medikamentell 
kreftbehandling.             

3. Helseforetakene skal delta i arbeidet med utarbeidelse av teknologiplan for Helse 
Nord.  Arbeidet ledes av Helse Nord RHF. 

                                                        
 
3 Overskudd i publikumsavdelingen 
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4. Betalingsforpliktelser må skille mellom kostnader besluttet av eier og kostnader 
for tjenester og bestillinger direkte fra helseforetakene. 

5. Innenfor rammen av digitale innbyggertjenester skal dokumentdeling via 
kjernejournal realiseres i Helse Nord. Helseforetakene skal aktivt prioritere og 
delta i arbeidet. 

6. Helse Nord IKT HF og helseforetakene skal innen 1.12.2020 i fellesskap utrede en 
hensiktsmessig modell for tjenesteprising der eventuelt prinsippene for 
avkortning, som eneste sanksjonsmiddel ved sviktende leveranser, skal gå frem. 
Det skal for 2020 ikke brukes økonomiske sanksjoner mellom Helse Nord IKT og 
andre helseforetak i regionen. 

 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH, og HSYK): 

7. Sette egne mål med gradvis opptrapping mot 2023 for andel konsultasjoner som 
skal gjennomføres pr video, innen 1. tertial.  

8. Øke bruk av skjermtolking. 
 

11.0 Bygg og kapasitet 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH, og HSYK): 

1. Oppdatere tilstand på hele bygningsmassen ved bruk av Multimap. I tillegg til 
teknisk tilstand skal tomt- og områdeforhold, funksjonell egnethet og strukturelle 
egenskaper vurderes. Frist for gjennomføring 1.6.2020. 

 
Krav til FIN:  

2. Engasjere ekstern revisor til å gjennomgå kontrollrutiner knyttet til Nye 
Hammerfest sykehus i tråd med brev av 10.7.2018. 
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12 Styringsparametere 2020 
 
Helse Nord RHF vil i oppfølgingsmøtene med helseforetakene følge opp de valgte 
styringsparametere samt andre kvalitetsindikatorer ved behov.  
 
Styret og ledelsen i foretakene har et ansvar for oppfølging av kvalitetsindikatorene som 
Helsedirektoratet publiserer og iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene.  
 
Indikatorene i tabellen under rapporteres som beskrevet i tabellen og i mal for 
tertialrapport og årlig melding.  
 
Tabell 1 Mål 2020. Datakilder og publiseringsfrekvens. 

Mål 2020 Mål Datakilde Publiserings

frekvens 

 

1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Gjennomsnittlig ventetid. Redusert i regionen 

sammenliknet med 2019. 

Skal være under 50 dager i 

regionen innen utgangen 

av 2021. Måles som årlig 

gjennomsnitt. 

Helsedirektoratet Månedlig 

Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid av 

totalt antall planlagte pasientkontakter. Må måles med 

samme uttrekksdato som året før.  

Redusert i regionen 

sammenliknet med 2019. 

Skal overholde minst 95 % 

av avtalene innen utgangen 

av 2021. 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft 

(samlet for 26 krefttyper) innen maksimal anbefalt 

forløpstid4. 

Minst 70 %. 

Variasjonen i 

måloppnåelse på 

helseforetaksnivå skal 

reduseres. 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 

måneder målt ved indikatoren planleggingshorisont.  

Økt i regionen 

sammenliknet med 2019. 

Under utvikling 

og publisering 

Under 

utvikling og 

publisering 

 

2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling. Distriktspsykiatriske sentre og 

psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen 

psykisk helsevern. Veksten måles i gjennomsnittlig 

ventetid for avviklede, kostnader (kostnader til 

avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 

holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).  

 

 

Innen 2021 skal 

gjennomsnittlig ventetid 

være lavere enn 40 dager 

for psykisk helsevern 

voksne, lavere enn 35 

dager for psykisk 

helsevern barn og unge og 

lavere enn 30 dager for 

TSB. Gjennomsnittlig 

ventetid måles som årlig 

gjennomsnitt. 

Gjennomsnittlig 

ventetid: 

Helsedirektoratet 

Kostnader: de 

regionale 

helseforetakenes 

regnskap  

Polikliniske 

opphold: 

Helsedirektoratet 

(ISF) 

 

                                                        
 
4 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 

strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, 

kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, 

nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk 

lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, 

eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom.  
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Mål 2020 Mål Datakilde Publiserings

frekvens 

 

Prosentvis større økning i 

kostnader og aktivitet.  

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge 

og psykisk helsevern voksne 

Minst 80 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, 

psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne 

og TSB 

Minst 80 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Forløpstid fra avsluttet avrusning til påbegynt TSB i 

døgnenhet 

Minst 60 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra 

psykisk helsevern for voksne. Andel epikriser sendt innen 

1 dag etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. 

Minst 50 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern med 

minst ett tvangsmiddelvedtak 

Redusert sammenliknet 

med 2019. 

Helsedirektoratet Årlig 

 

3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt 

med metoden GTT, skal reduseres på regionalt nivå 

sammenliknet med året før.  

 

Redusert sammenliknet 

med året før. 

GTT-

undersøkelsene 

Helsedirektoratet 

Årlig 

Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak 

skal være minst 75 pst. innen utgangen av 2023.  

 

"Godt" sikkerhetsklima 

innebærer at minst 60 % 

av medarbeiderne i 

enheten skårer 75 eller 

høyere på faktoren for 

sikkerhetsklima.  

Målt gjennom 

undersøkelsen 

Forbedring og 

beregnet med 

Helsedirektoratets 

definisjon på 

indikatoren  

Årlig 

Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 

2020 sammenliknet med 2012.  

(Målt som disse fem bredspektrede midlene: 

Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, 

penicillin med enzymhemmer og kinoloner). 

30 % reduksjon i samlet 

bruk i 2020 sammenliknet 

med 2012. 

Sykehusenes 

legemiddelstatisti

kk 

Tertialvis 

Andel korridorpasienter på sykehus. 0 % Helsedirektoratet  Tertialvis  

Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra 

somatisk helsetjeneste. 

Minst 70 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt. Økt med 5 % i 2020 

sammenliknet med 2018. 

CRIStin Årlig 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 91 av 236 



Oppdragsdokument 2020 

Side 19 

 

13 Oppfølging og rapportering 
 
Alle krav for 2020 skal rapporteres i tråd med egen mal for tertialrapport og årlig 
melding. Styringsparametere rapporteres som beskrevet i tabell 1. 
 
I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2020, 
foretaksspesifikke mål 2020 og styringsparametere 2020.  
 
Der det er mulig skal data til rapportering hentes fra virksomhetsportalen Helse Nord 
LIS.  
 
Enkelte krav i oppdragsdokumentet inngår i Helse Nords risikostyring. Disse kravene 
skal følge metodikk og oppfølging i risikostyringen. Det blir sendt ut egen informasjon til 
helseforetakene om dette. 
 
Viser til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren, og det 
forutsettes at «Ledelsens gjennomgang» følger som en del av tertialrapportering nr. 2-
2020. 
 
Tabell 2 Oversikt over rapporteringsrutiner og frister: 

Rapportering Innhold Frister 

Månedlig Månedsrapport i tråd med mal. Månedsregnskap skal være avsluttet innen fem 
virkedager i påfølgende måned.   
ØBAK og virksomhetsrapport skal oversendes 
RHF senest fire virkedager etter 
regnskapsavslutning. 

Tertialrapport  
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes. 
 
 

Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
15. mai 2020 
25. september 2020 
NB: Fullstendig ØBAK og virksomhetsrapport 
sendes fire virkedager etter 
regnskapsavslutning.  
 
Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak): 
6. juni 2020 
8. oktober 2020 

Årlig melding 
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes. 
 
Økonomidelen tas ut av årlig melding, 
leveres som ordinær virksomhetsrapport. 

Administrativt behandlet årlig melding: 
5. februar 2021. 
 
Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 
Mars 2021. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av 
saksfremlegg for styrebehandling av 
årsregnskap, sendes fullstendig 
årsregnskap med noter og styrets 
årsberetning (ikke ordinær årsmelding) 
til Helse Nord RHF for gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap for 2020:  
Mars 2021.  
 

 

14 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering 
Kunnskapsdepartementets kandidatmål for praksisplasser finnes på 

www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/Tildelingsbrev/id753324/. 
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Møtedato: 17. september 2020 
Arkivnr.:   Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/999    Hilde Normann777757811  Bodø, 10. september 2020 

 

RBU-sak 57-2020 Oppnevning av brukerrepresentanter til 

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord 2020-2022 

 
Innledning/bakgrunn  
I henhold til instruksen for Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF består utvalget av 
representanter fra brukerutvalgene i de fire sykehusforetakene samt det regionale 
brukerutvalget i Helse Nord. 
 
 
Problemstillinger  
Sykehusapotek Nord HF (SANO) ber om at RBU foreslår to representanter fra det 
nyutnevnte Regionale brukerutvalget til å sitte i brukerutvalget for Sykehusapoteket 
Nord HF. SANO ønsker fortrinnsvis representanter som har erfaring med bruk av 
Sykehusapotek Nord, eller jevnlig er i kontakt med andre apotek.  
 
Med utgangspunkt i innkommende forslag vil styret i SANO oppnevne en fast 
representant og en personlig vararepresentant fra hvert HF i styremøte 24 september 
2020. SANO hadde opprinnelig bedt om tilbakemelding innen 1 september 2020, men 
saken blir behandlet i det første ordinære regionale brukerutvalgsmøtet i perioden.. 
 
 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner NN og NN som brukerrepresentanter til 
Brukeutvalget i Sykehusapotek Nord HF i perioden 2020-22 
 
Bodø, 10.  september 2020 
 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Vedtekter for sykehusapoteket 
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Telefon: 77 62 62 56 | Organisasjonsnummer: 983 974 937 

 

 :

«REF» 2020/132-2 24.06.20
20

Margaret Aarag Antonsen

 
 
 
Postmottak 
Helseforetakene i Helse Nord 
 
 
 
   Deres ref:     Vår ref:     Dato:     Saksbehandler:    
 
 
 
 
Oppnevning av brukerrepresentanter til Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord 2020-2022 
 
 
 

I henhold til instruksen for Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF består brukerutvalget av 
av representanter fra brukerutvalgene i de fire sykehusforetakene samt det regionale 
brukerutvalget i Helse Nord.  
 
Vi ber om at det foreslås to representanter fra det nyutnevnte Brukerutvalget i deres HF/RHF 
innen 1. september 2020. Vi ønsker fortrinnsvis brukerrepresentanter som har erfaring med 
bruk av Sykehusapotek Nord eller jevnlig er i kontakt med andre apotek. Med utgangspunkt i 
innkommende forslag vil styret til Sykehusapotek Nord HF oppnevne en fast representant og 
en personlig vararepresentant fra hvert HF i styremøte 24. september 2020. 
 
Vi ber om at svar på denne henvendelsen sendes fagsjef Margaret A. Antonsen, 
margaret.aarag.antonsen@sykehusapotek-nord.no, innen 1. september 2018. 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Margaret Aarag Antonsen 
Fagsjef 
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Instruks for Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF 

 

 
Sammensetning: 

 

Brukerutvalget består av representanter valgt fra brukerutvalgene i de fire sykehusforetakene 

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

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

 

1 medlem fra Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset 

1 medlem fra Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset 

1 medlem fra Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

1 medlem fra Brukerutvalget i Helse Finnmark. 

1 medlem fra Regionalt brukerutvalg 

 

Brukerutvalget konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder. 

 

Møteplikt, tale og forslagsrett: 

Administrerende direktør i Sykehusapotek Nord 

1 apoteker eller avdelingsleder fra Sykehusapotek Nord 

 

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

Nord. 

 

Fagsjef i Sykehusapotek Nord er sekretær for utvalget. 

 

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

 

Representasjon i styret: 

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

Nord HF. 
 

Valgperiode: 

2 år, velges i løpet av 2. kvartal. 
 

 

Mandat 

Brukerutvalget skal være: 

• Et etablert samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene 

• Et rådgivende organ slik at brukerkompetansen benyttes som et grunnlag for 

tjenesteutforming og gjennomføring 

• Et forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring med apotektjenestene 

 

 

Hovedmål 

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

• Være pådriver i prosessen for å identifisere behov hos helseforetakene 

• Opprette kommunikasjon med andre brukerutvalg for gjensidig informasjonsutveksling 
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Arbeidsutvalget 

 

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

       Brukerutvalget.   

 

2. Arbeidsutvalget skal forberede saker til møtene i Brukerutvalget.  

   

3. Arbeidsutvalget skal lage saksliste til møtene i Brukerutvalget. 

 

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

 

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

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

 

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

Honorering 

I henhold til vedtak i foretaksmøte 2. mai 2018: 

 

Honorering av arbeidsutvalget 

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

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

 

Møtehonorar 

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

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

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

 

Rapportering 

 

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

brukerutvalgene i Helse Nord til orientering 
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Møtedato: 17. september 2020 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Kari Bøckmann    Bodø, 09.september 2020 

 

RBU-sak 58-2019 Årsmeldinger 2019 fra Pasient- og 

brukerombudene i Nord-Norge  

 
 
Formål: 
Orientering om årsmeldingene 2019 til Pasient- og brukerombudene i Nord-Norge. 
 
Bakgrunn 
Pasient- og brukerombudene i nord vil presentere sentrale problemstillinger fra 
årsmeldingene 2019. Presentasjonen vil omhandle hovedtemaer som kan gjelde for hele 
Helse Nord RHF og temaer som er på tvers av HF-nivå.  
 
Orienteringen gis av Runar Finvåg, Pasient- og brukerombudet i Nordland.  
Hovedtema i orienteringen vil være  

• Opplevelse av for dårlig kvalitet i utredning, behandling og oppfølging  
• Utfordringer med kommunikasjon og samhandling på tvers i helse- og 

omsorgstjenestene herunder: Kontaktlegeordning og koordinatorordning som 
må forbedres. 

• Pasientrettigheter som rett til informasjon og medvirkning blir ikke tilstrekkelig 
ivaretatt. Herunder problemer med kommunikasjon mellom pasient – 
helsetjeneste. 

• Pasientreiser – opplevelse av for streng og rigid regelverk og praksis for å få 
tilpasset pasienttransport.  

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg takker for orienteringen og tar årsmeldingene fra pasient- og 
brukerombudene i Nord-Norge til etterretning 
 
 
Bodø, 10.  september 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
Vedlegg: 
Årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Nordland 
Årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Troms 
Årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Finnmark 
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Norsk og samisk versjon 
 
 

 
 
 

 

         Årsmelding 2019  

      Finnmark 
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Forord: årsmelding 2019 

 
Årsmeldingen fra Pasient- og brukerombudet skal gi en oppsummering av hva  

ombudet har arbeidet med i 2019. Tilbakemeldinger fra pasienter, 

pårørende, brukerorganisasjoner og helsetjenesten selv, er det vi som 

ombudskontor jobber med til daglig. Utfordringer i både den kommunale 

helsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten er absolutt tilstede fortsatt. 

Samhandlingsreformen som førte til en endring av pasientbehandling og 

oppfølging er fortsatt en stor utfordring. Det å ha pasienter kortere tid inne 

på sykehus både i psykiatrien og somatikken gir selvsagt kommunene store 

utfordringer i forhold til å skaffe/bygge institusjonsplasser, boliger med 

heldøgnsomsorg og andre tilbud. Dette må bygges opp og det tar tid.  

 

Finnmark har hatt et fortrinn fra tidligere med at vi har hatt sykestuene i 

distriktene som har vært vant til å stabilisere pasientene før transport til 

sykehus, og også vært mottak etter at behandling er avsluttet på sykehus. Vi 

ser at de små kommunene klarer å ta imot sine pasienter når de er 

utskrivningsklare, mens de store kommunene har større utfordringer med 

dette. For pasientene er det ofte bra å få komme hjem der de bor, i stedet 

for å bli liggende i en sykehusseng langt hjemmefra i påvente av en plass i 

kommunen. Dette må oppleves som trygt, og oppfølgingen fra kommunen må 

være god. Ombudet vet at en del kommuner sliter med å få dette godt nok 

til. Nok kvalifiserte folk og kompetanse på ulike områder må hele tiden være 

i fokus og utvikles. Ombudet er ofte i kontakt med kommunene i Finnmark og 

kjenner til at mange jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid.  

Finnmarks pasientene er mye på reisefot for å kunne få helsehjelp. Lang 

reisevei, lange vintre med mye dårlig vær gjør dette i perioder til en stor 

utfordring. Dette krever god planlegging og koordinering av transport, 

pasientbehandling og oppfølging av pasientene mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette må det fortsatt jobbes mye 

med framover.   

 

Ombudet har laget statistikk over henvendelsene der vi har kategorisert 

sakene. Dette vil bli presentert i årsmeldingen. Vi vil også komme med en del 

eksempler på hva pasienter og pårørende tar opp med oss. Deres fortellinger 
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er viktig å formidle videre til helsetjenesten slik at de aktivt kan brukes i 

kvalitetsforbedringsarbeidet.  

God lesning. 

 

Med vennlig hilsen Pasient- og brukerombud i Finnmark 
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1.0 Pasient- og brukerombudets oppgaver   
Pasient- og brukerombudet i Finnmark skal dekke et fylke med et areal på 

48 637 km2, med spredt befolkning på større og mindre steder. Fylket 

består av 19 kommuner, hvor 6 av kommunene er byer. Den største byen er 

Alta, deretter Hammerfest, Kirkenes, Vadsø, Vardø og Honningsvåg. Til 

sammen bor vel 75 000 mennesker i fylket. Ombudet i Finnmark skal ivareta 

norsk, samisk, kvensk og fremmedspråklig befolkning. 

 

Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om Pasient- og 

brukerrettigheter av 2. juli 1999, kapittel 8. Ombudet skal arbeide for å 

ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettsikkerhet overfor 

den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Unntatt fra 

arbeidsområdet er miljørettet helsevern og økonomisk sosialhjelp. 

 

Pasient- og brukerombudene er administrativt knyttet til Helsedirektoratet, 

som har det formelle arbeidsgiveransvaret for ombudsordningen. Ombudet 

utøver sitt faglige virke selvstendig og uavhengig. Tilbudet er gratis og 

klientene har anledning til å være anonyme. Tilbudet er et lavterskeltilbud og 

klienter kan ta kontakt både ved direkte oppmøte, på telefon eller mail. 

 

I år har ombudet hatt 385 problemstillinger til behandling. Dette er en 

økning fra 2018. Ombudet har i 2019 jobbet med hele sitt mandat. Dette 

innebærer både individuell saksbehandling hvor den enkelte pasient, bruker 

eller pårørende får bistand fra vårt kontor. Dette bidrar til at 

helsetjenesten får tilbakemeldinger på områder i tjenesten som ikke 

fungerer godt nok. Hver og en sak som blir synliggjort er med på å bedre 

kvaliteten i helsetjenesten. Pasient- og brukerombudet har også hatt møter 

med både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjeneste for å 

reise problemstillinger som pasienter står ovenfor. Også landets pasient- og 

brukerombud har samarbeidet med hverandre og overordnede myndigheter i 

landet. Vi melder fra om de tilbakemeldinger og problemstillinger vi får fra 

befolkningen. Dette er møter som skal sikre at pasientenes stemme fremmes 

og blir hørt. 
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Vi håper at årsmeldingen kan bli et viktig bidrag til en stadig forbedring av 

kvaliteten både i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Finnmark. 

Årsmeldingen avgis til alle instanser i helsetjenesten, samt 

Helsedirektoratet som har det administrative ansvaret for ombudsordningen. 

 

Ombudet tar imot alle saker for behandling som ligger innenfor vårt mandat. 

Enkeltsaker behandles individuelt og er taushetsbelagt. Vi har et 

saksbehandlingssystem hvor vi registrerer alle saker, skanner alle 

dokumenter og dokumenterer vårt arbeid. Ut fra dette systemet utarbeides 

statistikk fylkesvis og nasjonalt. 

Vi prøver å være minst mulig byråkratisk med rask saksgang. Av og til er en 

sak løst ved hjelp av en telefonsamtale. Ombudet må ha det formelle på plass 

ved at pasient eller pårørende gir oss fullmakt til å gå inn i saken. Dette for 

at tjenestested eller yter skal kunne gi oss de opplysninger vi trenger for å 

opplyse saken og kunne behandle denne videre. 

I de mer alvorlige sakene bruker vi lengre tid med ulike tilnærminger Dette 

gjøres alltid i samråd med pasient eller pårørende. Dersom det foreligger 

spørsmål om svikt eller uforsvarlighet ved helsehjelpen, sendes klagen for 

videre behandling og avklaring til Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen har 

tilsynsmyndighet med all helsehjelp i Finnmark og ombudet har varslingsplikt 

ved hendelser der det stilles spørsmål ved forsvarligheten i behandlingen.  

Ved pasientskader oversendes saken Norsk Pasientskadeerstatning for 

vurdering, hvor vi kan bistå eller være kopimottaker.  

Vi arrangerer også møter mellom pasient/pårørende og helsetjenesten hvor 

det har oppstått hendelser eller konflikter som best kan løses på en slik 

måte. Det å møtes for å få snakket ut om uheldige situasjoner kan være til 

god hjelp både for pasient, pårørende og etterlatte.  

Ved systemsvikt kan vi løfte de aktuelle sakene opp på et høyere nivå hvor de 

blir behandlet på et generelt grunnlag. Pasient- og brukerombudet skal på en 

god måte forsøke å være konfliktløsende, og hjelpe pasientene til å få et 

best mulig forhold/ gjenskape tillit til helsetjenesten. 

Å møte både pasienter og helsetjenesten med respekt er en viktig del av vår 

jobb. I tillegg har ombudet møter med interesseorganisasjoner, 

brukerorganisasjoner, undervisning, og foredrag ved helseinstitusjonene. Her 

løftes problemstillinger opp som er av prinsipiell karakter og viktig for 

mange.  
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1.2 Driftsforhold 

Pasient- og brukerombudskontoret er lokalisert i sentrum av Hammerfest. Vi 

har kontorlokaler i Boreal transports bygg i Hamnegata 3, ved hurtigrutekaia 

og bussterminal. Kontoret har tre ansatte i 100 % stilling pr. 01.01.19, og er 

bemannet med pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen, rådgiver 

Irene Skjeldnes og seniorrådgiver Odd Oskarsen. Kompetansen ved kontoret 

er både innenfor helse og jus. Vi håper og mener at denne fagkompetansen 

skal dekke det mandat Ombudet er gitt etter pasient- og bruker 

rettighetsloven.  

 

Kontoret er åpent for personlig oppmøte fra kl. 08.00 - 15.45 på vintertid, og 

08.00-15.00 på sommertid. Klientene kan ringe oss alle hverdager fra kl. 

09.00-15.00 på vintertid og 09.00 til 14.30 på sommeren. Vi kan også nås på 

mail.   

 

1.3 Budsjett 3 siste år 

Budsjett og regnskap for de tre siste årene:                        

 

         2017       2018        2019 

Budsjett    2.307.319   2.302.636 2.011.107 

Regnskap    2.307.365   2.346.349 2.054.214 

    

 

 

 

2.0 Antall henvendelser og forespørsler fra og med 2017 til 

og med 2019 
 

2017  394 

2018        358 

2019           385 
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Primærsted henvendelser 

64 % av henvendelsene omhandler spesialisthelsetjenesten  

36% av henvendelsene omhandler kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

 

Årsak til henvendelser er som følger:  

70% omhandler tjenesteytelse  

19% omhandler system- og saksbehandling  

11% omhandler rettigheter. 

 

2.1 Fordeling av saker, hovedkategori 

 

Spesialisthelsetjenesten 206 saker 

Kommunale helse- og sosialtjenester 116 saker 

Forespørsler  65 saker 

 

 

2.2 Henvendelser fordelt på de ulike sykehus gjennom de tre 

siste år (2017,2018,2019) 
 

 2017 2018 2019 

Helse Finnmark, klinikk 

Hammerfest 

72 75 79 

Helse Finnmark, klinikk Kirkenes 27 27 24 

Universitetssykehuset Nord-Norge 47 29 50 

Andre sykehus   5 16 10 

    

 

 

3.0 Hovedspesialitet kategori spesialisthelsetjenesten (over 5) 

Kirurgi        87 

Psykisk helsevern       28 

Indremedisin       25 

Generelle tjenester      23 

Nevrologi         7 

Fødselshjelp/kvinnesykdommer      7 

Øre/nese/halssykdommer                        5 
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3.1 Underkategorier spesialisthelsetjeneste (over 5): 

Ortopedisk kirurgi       36 

Psykisk helsevern voksne      22 

Syketransport       18 

Generell kirurgi       15 

Gastroenterologisk kirurgi     13 

Nevrokirurgi       11 

Fordøyelsessykdommer       8 

Nevrologi         7 

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)    6 

Øre-nese-halssykdommer      5 

Infeksjonsmedisin        5 

Karkirurgi         5 

 

Kategori kirurgi: 

I 2019 hadde kirurgi 87 henvendelser. Kategorien omhandler bl.a ortopedisk 

kirurgi, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, nevrokirurgi, 

plastikkirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi, kjeve- og ansiktskirurgi og 

barnekirurgi. 

Klagegrunnene omfatter behandlingstiltak, manglende helsehjelp, manglende 

informasjon, ventetid, manglende henvisning, svikt/feil i behandling, rutiner, 

brudd på taushetsplikt, utenlandsbehandling, komplikasjoner etter kirurgi og 

manglende oppfølging. 

 

 

Eksempel kirurgi: 

1) Pasient ramlet ned fra stige og skadet skulder. Oppsøkte lege, sendt på røntgen. 

Fant ikke brudd og ble sendt hjem. Fortsatt ikke bra etter lang tid. Leste epikrise 

som viste at det faktisk var oppstått skade, noe pasienten ikke var informert om. 

Anbefalt å bestille time hos fastlege og be om ny røntgen. 

 

2) Pasient var hofteoperert og plaget med smerter i ettertid. Vært til flere 

undersøkelser uten at årsak ble funnet. Tok selv kontakt med annet sykehus for 

second opinion og det viste seg at pasienten var påført en skade. Ble operert for 

dette med godt resultat. Da pasienten fortsatt halter ønsker denne å sende sin sak 

til Norsk Pasientskadeerstatning hvor saken fortsatt er til behandling. 
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Kategori psykisk helsevern:  

I 2019 hadde psykisk helsevern 28 henvendelser. Kategorien omhandler 

psykisk helsevern for barn og voksne. 

Klagegrunnene omfatter klager på medisinering, diagnostisering, ventetid, 

avslag på henvisninger, vurderinger og manglende medvirkning. 

 

Eksempler saker/henvendelser psykisk helsevern: 

1) Pårørende tok kontakt på bakgrunn av avslag fra institusjon om å delta på møte 

mellom pasient og institusjonen, selv om den som var innlagt ønsket dette. Fikk 

råd/veiledning fra vårt kontor i forhold til saken. Pårørende etterspurte 

lovhjemmel og fikk da tillatelse fra institusjonen å delta på møtet.  

 

2) Pasient innlagt på institusjon kommet i konflikt med behandler. Vi tok opp saken 

med behandler som etter vår samtale kom til enighet med pasienten.  

 

Kategori Indremedisin:  

I 2019 hadde indremedisin 25 henvendelser. Kategorien omhandler 

blodsykdommer, dialyse, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, 

hjertesykdommer, infeksjonsmedisin og lungesykdommer.  

Klagegrunnene omfatter manglende informasjon, klage på utskriving, klage på 

oppfølging/koordinering, ventetid, avslag om medisinering og manglende 

helsehjelp. 

 

Eksempler indremedisin: 

1) Pasient ringer hit grunnet manglende svar på blodprøver i forbindelse med sykdom. Vi 

kontaktet UNN angående saken og prøvesvarene ble sendt pasienten. 

 

2) Pårørende ringer på vegne av slektning som var innlagt på sykehus med alvorlig 

sykdom. Ble lagt på 4-sengsstue og andre pasienter klaget over lyder m.m. Pårørende 

måtte selv be om enerom som den syke fikk etter store overtalelser. Vi tok dette 

opp med ledelsen og fikk til svar at terskelen for å få enerom er høy, men dårlige 

pasienter skal prioriteres. 

 

3) Pasient hadde oppdaget at helsepersonell i et gitt tidsrom, hadde foretatt flere 

uautoriserte innsyn i klagers journal.  Ombudet tok opp saken med den aktuelle 

helseinstitusjonen, men fikk ikke tilfredsstillende svar. Saken ble sendt 

fylkesmannen i Troms og Finnmark med anmodning om å åpne tilsynssak, noe som ble 

gjort. Ifølge Fylkesmannens avgjørelse var det ikke foretatt lovbrudd. 
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Kategori Generelle tjenester/transport:  

I 2019 har det vært store utfordringer i forhold til luftambulansetransport i nord. 

Nytt selskap fikk anbudet og mange problemer oppstod både med forsinkelser pga 

trening av mannskap, fly som ikke kunne lande på kortbanenettet, tekniske feil på 

flyene og sykdom hos ansatte. Dette ble monitorert kontinuerlig av Helse Nord og 

ekstra ressurser med helikopter ble satt inn. Likevel har pasienter opplevelser som 

tilsier at beredskapen ikke har vært god nok og Fylkesmannen har opprettet flere 

tilsynssaker på bakgrunn av dette. Også ombudet har fått tilbakemeldinger fra 

pårørende om hendelser som er kritikkverdige. Tilgang til behandling og helsehjelp 

ved sykdom er livsviktig. Retten til helsehjelp har vi uansett hvor vi bor i landet. 

Beredskapen med lufttransport i et stort fylke som Finnmark må være på plass. 

Stabilitet og forutsigbarhet for våre pasienter må være tilstede. For mange har 

problemene denne høsten skapt engstelse og uro. Slik kan vi ikke ha det. Ombudet 

følger med og rapporterer også til Fylkesmannen i Troms og Finnmark om dette 

temaet.  

 

I 2019 hadde generelle tjenester/transport 23 henvendelser. Kategorien 

omhandler syketransport (Pasientreiser), AMK/ambulanse og AMK-sentral. 

Klagegrunnene omfatter klager på pasientreiser, nektelse av helsehjelp, 

manglende transport, manglende refusjon, avslag og egenandeler. 

 

Eksempel Generelle tjenester/transport: 

1) Pårørende ringer angående pasient innlagt på institusjon som var utskrivningsklar og 

ventet på flytransport. Stadige utsettelser på transport, tok over 2 uker. Satte også 

institusjonen i en vanskelig situasjon da de trengte plass til andre ventende 

pasienter. Vi kontaktet AMK, men fikk til svar at dette er institusjonens ansvar og 

pårørende måtte forholde seg til dem. Vi ga tilbakemelding til pårørende som skulle 

ta dette videre med institusjonen. 

 

2) Ombudet bisto pasient med å fremme en klage på delvis avslått reiseregning 

foretatt i forbindelse med nødvendig helsehjelp. Underveis i klagebehandling og 

etter at Ombudet hadde avsendt klagen, mottar klager ett nytt vedtak om samme 

forhold hvor klager gis delvis medhold. Når ombudet tar opp denne noe uryddige 

saksbehandling, kommer det frem at Pasientreiser har innført automatisk 

saksbehandling. I saken hadde også Pasientreiser anført at det er de som har 

enerett til å bestille drosje, noe vi ikke var enig i og etterspurte lovhjemmel. Så 

lenge det er medisinsk begrunnet kan ikke Pasientreiser overprøve helsepersonellet. 
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Kategori Nevrologi: 

I 2019 hadde nevrologi 7 henvendelser. Kategorien omhandler nevrologiske 

lidelser/smerter og kirurgiske inngrep. 

Klagegrunnene omfatter forsinket diagnose/behandling, manglende 

behandling, feil behandling og egenandeler. 

 

Eksempler Nevrologi: 

1) Pasient tok kontakt grunnet forsinket diagnose. Vært i kontakt med helsevesenet 

fra pasienten var barn og først nå i voksen alder fikk sin diagnose. Pasientens 

tilstand har forverret seg og ønsker å nå søke erstatning gjennom Norsk 

Pasientskadeerstatning. Saken er til behandling der. 

 

2) Pasient ringte hit angående time hos nevrolog. Møtte opp og ventet over en time, tok 

kontakt med resepsjonen. Fikk beskjed at det var skjedd en feil og pasienten skulle 

få ny time flere måneder etter. Pasienten godtok ikke dette, kunne da få time 

senere på dagen. Pasienten møtte til timen, men stilte spørsmål ved om man må 

betale i slike situasjoner. Vi informerte pasienten om rett til fritak dersom man må 

vente over en time. Pasienten slapp å betale for timen. 

 

Kategori Fødselshjelp/kvinnesykdommer 

I 2019 hadde fødselshjelp/kvinnesykdommer 7 henvendelser. Kategorien 

omhandler assistert befruktning, fostermedisin, generell gynekologi, 

gynekologisk onkologi og obstetrikk.  

Klagegrunnene omfatter manglende informasjon, manglende helsehjelp, 

dokumentasjon, oppførsel og brudd på taushetsplikt. 

 

Eksempel Fødselshjelp/kvinnesykdommer: 

1) Pasient tok kontakt grunnet komplikasjoner etter gynekologisk undersøkelse. Gikk 

med disse komplikasjonene over lang tid, ble tatt røntgen uten resultat. Gikk 2 år før 

pasienten ble undersøkt på nytt og måtte opereres med godt resultat. Vi skrev klage 

for pasienten og sykehuset beklaget hendelsen. 

 

Kategori øre-nese-halssykdommer 

I 2019 hadde øre-nese-halssykdommer 5 henvendelser. Kategorien 

omhandler sykdommer/plager med øre/nese eller hals. 

Klagegrunnene omfatter ventetid, manglende veiledning og manglende 

helsehjelp. 
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Eksempel øre-nese-halssykdommer: 

1) Pasient tok kontakt grunnet lang ventetid for utredning av øreplager. Fikk beskjed 

om time nesten 1 år frem i tid. Vi kontaktet sykehuset på hans hjemplass som sa han 

kunne få time hos dem på kort varsel dersom pasientens fastlege sendte henvisning 

dit. Vi ringte fastlegekontoret som ordnet dette og pasienten fikk time uken etter. 

 

 

4.0 Hovedspesialitet kommunal helse- og omsorgstjeneste  

     (over 5) 

Utredning, diagnostisering og behandling   68 

Andre helse- og omsorgstjenester    42  

Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner    5 

 

4.1 Underkategorier kommunal helse- og omsorgstjeneste (over 5) 

Fastlege        66 

Helsetjenester i hjemmet     12 

Sykehjem        10 

Psykisk helsevern i kommunen      9 

Legevakt         5 

 

Kategori Utredning, diagnostisering og behandling:  

I 2019 hadde denne kategorien 68 henvendelse (i hovedsak klager på 

fastlege.) Kategorien omhandler fastlege, legevakt, fengselshelsetjeneste og 

syketransport.  

Klagene omfatter behandlingstiltak, bortfall/reduksjon av tjeneste, 

diagnostisering, egenandeler, henvisning, medisinering, omsorgsfull hjelp, 

oppførsel, rutiner, utredning, forsinket diagnose, oppfølging/koordinering, 

manglende prøvesvar, samhandling og rettighetsspørsmål.  

 

Eksempler utredning, diagnostisering og behandling:  

1) Pasient ringte hit grunnet manglende prøvesvar på røntgen og blodprøver. Fastlegen i 

permisjon og stadig nye vikarer for denne. Vi skrev klage for pasienten og fikk 

tilbakemelding om at de ville forbedre rutinene rundt dette. 

2) Pårørende tok kontakt på vegne av ektefelle. Fikk skade i arm etter blodprøvetaking, 

pleier stakk feil og traff nerve. Mistet førlighet i armen og viste seg at det var 

oppstått nerveskade. Nevrolog anbefalt pasient å søke erstatning gjennom NPE og vi 

sendte skademeldingsskjema til dem. Saken er fortsatt til behandling hos NPE. 
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3) Pasient ringte hit grunnet manglende legeerklæring fra fastlege, hadde ventet i 

månedsvis uten resultat. Vi skrev klage for pasienten og vi fikk heller ikke 

tilbakemelding. Vi oversendte saken til Fylkesmannen i Troms og Finnmark og legen 

sendte omsider erklæringen pasienten ventet på.  

 

Kategori andre helse- og omsorgstjenester:  

I 2019 hadde denne kategorien 42 henvendelser. Kategorien omhandler 

avlasting, barnebolig, bolig til vanskeligstilte, brukerstyrt personlig 

assistanse, dagtilbud, heldøgns omsorgsinstitusjon rusmiddelavhengige, 

helsetjenester i hjemmet, omsorgsbolig, omsorgslønn, praktisk bistand og 

opplæring og råd/veiledning, støttekontakt, sykehjem og tidsbegrenset 

opphold i institusjon.  

Klagene omfatter manglende helsetjenester i hjemmet, utskrivelse, 

egenandeler, behandling på sykehjem, manglende helsehjelp, oppfølging, svikt 

i behandling, oppførsel, ventetid og manglende medvirkning/informasjon. 

 

Eksempler andre helse- og omsorgstjenester: 

1) Pårørende tok kontakt på vegne av dement far som bor i omsorgsleilighet. 

Hjemmetjenesten fulgte ikke opp i forhold til væske/ernæring selv om dette ble 

tatt opp mange ganger. Ble avholdt møte mellom ombud, pårørende og tjenesten og 

situasjonen bedret seg betraktelig. 

 

2) Pasient ringte hit da denne hadde gått gjennom en stor operasjon og 

hjemmesykepleie var jevnlig innom og skiftet på såret. Fikk plutselig beskjed at for 

ettertiden måtte pasienten selv gjøre dette. Pasienten ble utrygg og usikker, følte 

stort ubehag ved å skulle gjøre dette selv. Vi tok kontakt med leder for 

hjemmesykepleie og pasienten skulle fortsatt få den hjelpen denne hadde behov for. 

 

3) Pasientens pårørende søker om helsehjelp fra en kommune. I vedtaket treffer 

kommunen flere vilkår. Vedtaket blir påklaget. Kommunen opphever vedtaket med 

bakgrunn i at vilkårene er ugyldige, og oppgir samtidig at rutinene er blitt endret, 

samt at det skal treffes nytt vedtak. Imidlertid har kommunen unnlatt å treffe nytt 

vedtak, tross gjentatte purringer. Enhver har etter lovverket rett til innen å få 

avgjort sin sak innen rimelig tid. Saken følges opp her ved ombudskontoret. 
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Kategori hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner 

I 2019 hadde denne kategorien 5 henvendelser. Kategorien omhandler 

legevakt og øyeblikkelig hjelp-døgnopphold. 

Klagegrunnene omfatter manglende helsehjelp, manglende behandling og 

legevakt/AMK. 

 

Eksempel ulykker og andre akutte situasjoner: 

1) Pårørende tok kontakt på vegne av slektning som hadde kontaktet 113 på grunn av 

smerter og ble sendt på legevakten. Legen undersøkte pasienten og sendte denne 

hjem med drosje uten videre oppfølging. Noen dager senere var pasienten fortsatt i 

dårlig form og måtte på nytt ta kontakt med legevakten, pasienten var da så dårlig at 

legen kom hjem til dem. Ble sendt rett på sykehus og viste seg å være alvorlig 

sykdom. Vi skrev klage og fikk tilbakemelding med beklagelse. 

 

Kategori psykisk helsearbeid i kommunene 

I 2019 hadde denne kategorien 9 henvendelser. Kategorien omhandler 

psykisk helsearbeid og rus. 

Klagegrunnene omfatter fastlege, transport, manglende helsehjelp, 

bekymringsmelding, manglene oppfølging og manglende samhandling mellom 

kommune og spesialisthelsetjeneste. 

 

Psykisk helsearbeid i kommunene: 

1) Pårørende tok kontakt på vegne av slektning som mente at denne ikke fikk nødvendig 

helsehjelp fra psykiatrien i spesialisthelsetjenesten. Ombudet dro på hjemmebesøk 

og kontaktet også spesialisthelsetjenesten. Konkluderte med at det var kommunens 

ansvar og det ble tatt kontakt med kommunen som skulle følge dette opp. 

 

5.0 Psykisk helsearbeid i kommunene – fokusområde 2019 

Landets Pasient- og brukerombud har i perioden 2018-2019 hatt psykisk 

helsevern som fokusområde. Ombudene i hele landet har utført en 

kartlegging i noen utvalgte kommuner, for å se hvordan samarbeidet mellom 

dem og spesialisthelsetjenesten fungerer. Tilbakemeldingene vi har fått 

tyder på at dette fungerer bedre i de små kommunene enn i de større. Når 

det gjelder systematisk kontakt med spesialisthelsetjenesten som møter via 

telefon/skype synes det som de større kommunene har innarbeidet dette 

bedre enn de mindre kommunene. De nye lovpålagte oppgavene kommunene 
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har fått i forhold til å ha kommunale institusjonsplasser også for psykisk 

syke, er en utfordring for flere av kommunene.   

I 2019 har ombudet gjennomført møter og holdt foredrag for 

brukerorganisasjoner som jobber med psykisk helse, noe som har vært 

lærerikt for oss alle. Vi har deltatt på verdensdagen for psykisk helse på 

stand sammen med Mental helse Hammerfest, folkehelsekoordinator og 

frisklivssentralen. Dette vil ombudet fortsette med i 2020. 

 

6.0 Samiske utfordringer  

Pasient- og brukerombudet i Finnmark har i samarbeid med vår ledelse i 

Helsedirektoratet og Sametinget besluttet å ansette en samisk rådgiver i en 

pilotstilling som skal gå over 2 år. Dette skal bidra til å styrke 

ombudsordningen for den samiske befolkningen i landet. Språk og 

kulturforståelse i helsetjenesten er vesentlig for å kunne gi den samiske 

pasienten riktig behandling og omsorg.  

Vi hos ombudet i Finnmark følger opp samiske pasienter innen 

helsehjelpsspørsmål, rettigheter og behov og er i dialog med de samiske 

kommunene i Finnmark. I år har vi deltatt på kommunemøter både i 

Kautokeino og Karasjok. Her har vi orientert om erfaringer vi får fra 

pasienter og pårørende og ikke minst diskutert hva som kan gjøres bedre fra 

kommunenes side.  Det å blir forstått på sitt eget språk er svært viktig når 

man er syk. Utfordringene med å få dette til kan være svært vanskelig. 

Manglende samisk personell gjør at helsepersonell må være flinke å bruke 

tolk for å sikre at de forstår den samiske pasienten, dette blir ikke alltid 

gjort selv om ombudet erfarer at det er en økt bevissthet på dette området. 

En del eldre samer ønsker å ha med sine pårørende når de innlegges på 

sykehus, selv om Finnmarkssykehuset har samiske tolker fysisk tilgjengelig 

på dagtid, og på telefon/skype på kveldstid. Dette fordi det oppleves som 

trygt å ha noen av sine egne der hele tiden når man er syk og har et annet 

morsmål. Kommunikasjon foregår jo hele tiden, og ikke bare når det er visitt 

eller andre planlagte møter. Sykehuset er ikke alltid enig med ombudet i 

disse sakene når vi tar de opp. Ombudet vil i 2020 jobbe videre med å styrke 

den samiske befolkningens rettigheter i helsetjenesten.  Pilot 

rådgiverstillingen håper vi vil være på plass i løpet av 2020.  
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7.0 Forespørsler og henvendelser utenfor mandat 

I 2019 mottok vi 65 forespørsler. Dette er henvendelser som ikke blir 

registrert som sak, men hvor pasienter/pårørende kun får råd/veiledning om 

det de etterspør. Noen forespørsler er utenfor vårt mandat som bl.a NAV, 

tannhelsetjeneste og hjelpemidler gjennom Hjelpemiddelsentral. Noen 

eksempler på forespørsler kan være at de ber om telefonnummer til 

sykehus/pasientreiser etc., spørsmål om klageordninger, dekning av advokat, 

fri rettshjelp, dekning av reiseutgifter, fritt sykehusvalg, 

pasientrettigheter, bytte av fastlege og andre rettighetsspørsmål. De som 

ringer oss kan fritt velge om de vil være anonyme da alle kan ta kontakt med 

oss. 

 

8.0 Pasientskade/komplikasjoner/Norsk 

pasientskadeerstatning/Fylkesmannen  

I møte med helsetjenesten forventer pasientene at de møter høyt 

kvalifiserte og flinke fagfolk som gir gode råd og kyndig god behandling. 

Tanken på at noe kan gå galt eller at akkurat de kan være den ene som får 

alvorlige komplikasjoner kan være fraværende, selv om informasjon om dette 

er gitt på forhånd. De fleste behandlinger og inngrep skjer uten de store 

komplikasjonene. Likevel går ikke alle inngrep som planlagt og noen pasienter 

opplever at de får store komplikasjoner. Dette fører igjen til et langt og 

krevende sykdomsforløp. Noen ganger mener pasientene at behandlingen ikke 

har vært god nok eller at den har vært direkte feil, samt at de ikke har 

vært godt nok informert på forhånd om komplikasjonsfarene. En del av disse 

pasientene kommer til oss, og vi bistår de klagesaker til Norsk 

pasientskadeerstatning (NPE). Å få sin sak behandlet hos NPE er gratis, og 

pasientene får en objektiv sakkyndig bedømming av behandlingen som er gitt. 

Mange er fornøyde med akkurat dette selv om de ikke alltid får utbetalt 

erstatning. 

Pasientene bestemmer selv om de vil sende sin sak til NPE.  Vi er behjelpelig 

ved utforming av skadebeskrivelser, innspill til sakkyndige erklæringer og til 

uttalelse fra behandlingssted. I noen tilfeller bistår vi også ved klage på 

avslag fra NPE. I 2019 bisto vi 15 pasienter i forhold til å sende sin sak inn 

til NPE. I tillegg anbefaler vi mange gjennom råd og veiledning å sende sin sak 

inn selv. Dette er relativt enkelt gjennom et elektronisk skjema som man 
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finner på NPEs nettsider. Vi veileder alle de som ønsker hjelp til å fylle ut 

dette skjemaet. 

 

I de tilfeller hvor det har oppstått hendelser hvor alvorlighetsgraden tilsier 

at Fylkesmannen bør vurdere sakene, oversender vi disse videre til dem. Vi 

oversender i tillegg de saker hvor påklaget instans ikke svarer ombudet på de 

brev vi har sendt. Ifølge lovverket er de pliktig å svare ombudet i klagesaker. 

I 2019 var vi i kontakt med Fylkesmannen vedrørende 15 saker som 

omhandlet svikt i helsetjeneste og manglende svar fra påklagede instanser.  

 

9.0 Pasient- og brukerombudets anbefalinger til 

helsetjenesten  

 
1) Fortsette å arbeide med "gode pasientforløp" mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene 

2) Lytte til de tilbakemeldingene som kommer både direkte fra 

pasientene og fra pasient- og brukerombudet, og bruke de aktivt i 

kvalitetsarbeidet 

3) Sikre rask og effektiv transport av pasienter til sykehus, og skape 

trygghet ved stadig å gi informasjon til befolkningen 

4) Sikre at pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus, har et trygt 

og forsvarlig tilbud i kommunen før de sendes hjem 

5) At spesialisthelsetjenesten tar godt grep for å avklare hva som feiler 

pasientene slik at de får en diagnose, og dertil korrekt behandling. De 

pasientene som forblir uavklart, må ha en plan for hva som skal skje 

videre ved utskrivelse 

6)  Fastlegen må ha tid til den enkelte pasient, slik at pasientens rett til 

å bli hørt og medvirke blir en realitet, og ikke minst at sykdom 

oppdages tidligst mulig 

7) Kommunene må ta grep for å sikre at pasienter for kontinuitet både i 

fastlegeordningen og ellers innenfor pleie og omsorg 

8) At samiske pasienter får anledning til å bruke sitt eget språk ved at 

det aktivt brukes tolketjenester i helsetjenesten, og at det gis 

opplæring i samisk kulturforståelse og språk til ansatte 

9) Kommunene må fortsette å bygge heldøgnsomsorgboliger slik at 

pasienter får en trygg bosituasjon som er forsvarlig 

10)  

Det kommunale psykiatri tilbudet må styrkes med flere 

omsorgsboliger som har heldøgns bemanning  
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Vedlegg 

 
Pasient- og brukerrettighets lovens kapittel 8 

Kapittel 8. Pasient- og brukerombud  

Overskriften endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
 

§ 8-1. Formål  

       Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og 
brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å 
bedre kvaliteten i disse tjenestene.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
 

§ 8-2. Arbeidsområde og ansvar for ordningen  

       Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. 
Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige 
spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester. Med 
kommunale helse- og sosialtjenester menes i dette kapittelet helsetjenester etter 
lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, med unntak av 
lovens kapittel 4a, og sosialtjenester etter lov 13. desember 1991 nr. 81 om 
sosiale tjenester m.v.  

       Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig.  

Endret ved lover 15 juni 2001 nr. 93 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1417), 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 
2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102), 18 des 2009 nr. 131 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1584).  
 

§ 8-3. Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet  

       Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, opp til 
behandling enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av 
eget tiltak.  

       Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak 
tas opp til behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har 
rett til å være anonym.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
 

§ 8-4. Behandling av henvendelser  

       Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig 
grunn til å ta en sak opp til behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke 
tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og 
en kort begrunnelse for dette.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
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§ 8-5. Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger  

       Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for 
forvaltningen, skal gi ombudet de opplysninger som trengs for å utføre ombudets 
oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende anvendelse for 
ombudets rett til å kreve opplysninger.  

Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 
3, 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
 

§ 8-6. Pasient- og brukerombudets adgang til helsetjenestens lokaler  

       Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes 
statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
 

§ 8-7. Pasient- og brukerombudets oppgaver  

       Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det 
informasjon, råd og veileding om forhold som hører under ombudets 
arbeidsområde.  

       Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, 
underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse 
for resultatet.  

       Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som 
hører under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til 
forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal 
rettes til. Uttalelsene er ikke bindende.  

       Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om 
tilstander som det er påkrevet at disse følger opp.  

       Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
 

§ 8-8. Forskrifter  

       Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av 
bestemmelsene om pasient- og brukerombud.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
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Veršuvdna dárogillii ja sámegillii 

         Jahkedieđáhus 2019  

      Finnmárku 
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Ovdasátni: 2019 jahkedieđáhus 

 
Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji jahkedieđáhus galgá 

čoahkkáigeassit maid  

áittardeaddji lea dahkan 2019:s. Máhcaheamit pasieanttain, oapmahaččain, 

geavaheddjiidorganisašuvnnain ja dearvvašvuođabálvalusain, lea dat mainna 

mii bargat beaivválaččat áittardeaddjikantuvran. Lea čielggas ahte leat 

hástalusat sihke gielddalaš dearvvašvuođabálvalusas ja 

spesialistadearvvašvuođabálvalusas. Ovttasdoaibmanreforbma mii rievdadii 

pasieantadivššu ja čuovvuleami lea ain stuorra hástalus. Ahte pasieanttat eai 

leat seamma guhká buohcciviesus sihke psykiatriijas ja somáhtalaš divššus 

dagaha dieđusge gielddaide stuorrá hástalusaid háhkat/hukset 

institušuvdnasajiid, ásodagaid gos lea birrajándor fuolahus ja eará 

fálaldagaid. Dán ferte hukset, ja dan ádjána.  

 

Finnmárkkus lea ovdalis ovdamunnin ahte mis ledje buhcciidsiiddat 

boaittobeale báikkiin gos ledje hárjánan stabiliseret pasieanttaid ovdal 

fievrriduvvo buohccivissui, ja maiddá leamaš vuostáváldin maŋŋágo dikšu lea 

loahpahuvvon buohcciviesus. Mii oaidnit ahte unnit gielddat nagodit váldit 

vuostá iežaset pasieanttaid go leat gergosat čálihuvvot olggos, stuorát 

gielddain leat stuorát hástalusat nagodit dan. Pasieanttaide lea dávjá buorre 

beassat ruoktut ruovttubáikái, ovdal go šaddat veallát buohcciviessoseaŋggas 

guhkkin eret ruovttus vuorddedettiin saji gielddas. Ferte dovdat 

oadjebasvuođa, ja gieldda čuovvuleapmi ferte leat buorre. Áittardeaddji 

diehtá ahte muhttin ráje gielddain rahčet, eai ge nagot doarvái bures čoavdit 

dan. Doarvái olbmot geain lea gelbbolašvuohta ja gelbbolašvuohta iešguđetge 

surgiin ferte álo leat guovddážis ja ovdánahttot. Áittardeaddjis lea dávjá 

oktavuohta gielddaiguin Finnmárkkus ja diehtá ahte olusat álelassii barget 

buoridandoaimmaiguin.  

Finnmárkku pasieanttat mátkkoštit ollu oažžun dihte dearvvašvuođaveahki. 

Guhkes gaskkas, guhkes dálvvit ja ollu neavrresdálkkit dagahit dán stuorra 

hástalussan muhttin áigodagaid. Gáibiduvvo ahte fievrrideapmi, 

pasieantadikšu ja pasieanttaid čuovvuleapmi plánejuvvo ja koordinerejuvvo 

bures gaskal spesialistadearvvašvuođabálvalusa ja gielddaid. Dáinna ferte ain 

ollu bargat ovddas guvlui.   
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Áittardeaddji lea ráhkadan kategoriserejuvvon statistihka mii čájeha makkár 

áššiid oktavuođas minguin lea váldon oktavuohta. Dát ovdanbuktojuvvojit 

jahkedieđáhusas. Mii čájehat maiddá muhttin ovdamearkkaid makkár áššiiguin 

pasieanttat ja oapmahaččat váldet minguin oktavuođa. Lea dehálaš muitalit 

sin muitalusaid viidásat dearvvašvuođabálvalussii nu ahte sii sáhttet geavahit 

daid aktiivvalaččat barggus buoridit kvaliteahta.  

Návddaš lohkama. 

 

Dearvvuođat Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddjis Finnmárkkus 
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1.0 Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji doaimmat   
Finnmárkku Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji galgá gokčat fylkka mii 

lea 48 637 km2 stuoru, ja gos olbmot orrut bieđgguid stuorát ja unnit 

báikkiin. Fylkkas leat 19 gieldda, 6 dain gielddain leat gávpogat. Stuorámus 

gávpot lea Áltá, dasto Hámmárfeasta, Girkonjárga, Čáhcesuolu, Várggát ja 

Honnesváhki. Oktiibuot orrot sullii 75 000 olbmo fylkkas. Áittardeaddji 

Finnmárkkus galgá áimmahuššat dáru, sámi, kvena ja amasgielat álbmoga. 

 

Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji doaibma lea vuođđuduvvon láhkii 

Pasieantavuoigatvuođaid birra suoidnemánu 2. b. 1999 rájes, kapihtal 8. 

Áittardeaddji bargu lea áimmahuššat pasieanttaid ja geavaheddjiid dárbbuid, 

beroštumiid ja riektesihkkarvuođa stáhtalaš 

spesialistadearvvašvuođabálvalusa ja gielddalaš dearvvašvuođa- ja 

fuolahusbálvalusa ektui, ja buoridan dihte dáid bálvalusaid kvaliteahta. 

Birasguvllot dearvvašvuođasuddjen ja ekonomalaš sosiálaveahkki ii gula 

doibmii. 

 

Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji lea hálddahuslaččat čadnon 

Dearvvašvuođadirektoráhtii, mas lea áittardeaddjiortnega formála 

bargoaddiovddasvástádus. Áittardeaddji doaimmaha doaimmastis 

iešheanalaččat ja sorjjasmeahttumit. Fálaldat lea nuvttá ja klieanttain lea 

vejolašvuohta leat anonyma. Lea vuosttašceahkkefálaldat ja klieanttat 

sáhttet váldit oktavuođa sihke dan bokte ahte fitnet kantuvrras, riŋgejit 

dahje sáddejit e-poastta. 

 

Dán jagi lea áittardeaddji gieđahallan 385 áššečuolmma. Áššit leat lassánan 

2018 rájes. Áittardeaddji lea 2019:s bargan olles iežas mandáhtain. Dat 

mearkkaša sihke individuála áššemeannudeapmi mas ovttaskas pasieanta, 

geavaheaddji dahje oapmahaš oažžu veahki min kantuvrras. Dát dagaha ahte 

dearvvašvuođabálvalus oažžu ruovttoluottadieđuid osiid birra bálvalusas mat 

eai doaimma doarvái bures. Juohke áidna ášši mii čalmmustahttojuvvo lea 

mielde buoridit dearvvašvuođabálvalusa kvaliteahta. Pasieanta- ja 

geavaheddjiidáittardeaddjis leat maiddá leamaš čoahkkimat sihke 

spesialistadearvvašvuođabálvalusain ja gielddalaš dearvvašvuođabálvalusain 

lokten dihte váttisvuođaid maid pasieanttat vásihit. Riikka pasieanta- ja 

geavaheddjiidáittardeddjiin lea maiddá ovttasbargu guhtet guimmiineaset ja 
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eiseválddiiguin bajit dásis riikkas. Mii dieđihat daid máhcahemiid ja 

áššečuolmmaid birra maid mii oažžut álbmogis. Dát leat čoahkkimat mat 

galget sihkkarastit ahte pasieantta jietna ovddiduvvo ja gullo. 

 

Mii sávvat ahte jahkedieđáhus sáhttá leat dehálaš oassin dasa ahte sihke 

Finnmárkku gielddalaš ja spesialistadearvvašvuođabálvalusa kvaliteahta 

álelassii buoriduvvo. 

Jahkedieđáhus addo buot instánssaide dearvvašvuođabálvalusas, ja 

Dearvvašvuođadirektoráhtii mas lea áittardeaddjiortnega hálddahuslaš 

ovddasvástádus. 

 

Áittardeaddji váldá vuostá buot áššiid gieđahallamii mat leat siskkobealde 

min mandáhta. Ovttaskasáššit gieđahallojit individuálalaččat ja leat 

jávohisvuođa geatnegahtton. Mis lea áššemeannudanvuogádat masa 

registreret buot áššiid, skánnet buot dokumeanttaid ja dokumenteret 

iežamet barggu. Dán vuogádagas ráhkaduvvo statistihkka fylkkaid mielde ja 

našunalalaččat. 

Mii geahččalat leat nu unnán byrokráhtalaččat go vejolaš ja ahte mis lea 

jođánis áššemeannudeapmi. Muhttomin čoavdit ášši telefovdnaságastallama 

bokte. Áittardeaddjis fertejit formála áššit leat ortnegis dan bokte ahte 

pasieanta dahje oapmahaš addá midjiide válddi bargat áššiin. Dat lei vai 

bálvalusbáiki dahje -doaimmaheaddji galgá sáhttit addit midjiide daid dieđuid 

maid dárbbašat čalmmustit ášši ja gieđahallat dan viidásat. 

Áššiide mat leat eanet duođalaččat bidjat eanet áiggi ja geavahat iešguđetge 

lahkonanvugiid. Dát dahkko álo ovttas pasieanttain dahje oapmahaččain. Jus 

lea jearaldat váilevašvuođas dahje juoga mii lea fuolakeahttái 

dearvvašvuođaveahkis, de sáddejuvvo váidda viidásat Finnmárkku 

Fylkkamánnii gieđahallot ja čielggaduvvot. Fylkkamánnis lea 

bearráigeahččanváldi buot dearvvašvuođaveahki ektui Finnmárkkus ja 

áittardeaddji lea geatnegahtton dieđihit oktavuođaváldimiid birra go 

jerrojuvvo lea go dikšu leamaš dohkálaš.  

Pasieantavahágiid oktavuođas sáddejuvvo ášši Norgga 

Pasieantavahátbuhtadussii árvvoštallojuvvot, mii sáhttit veahkehit dahje leat 

kopiijavuostáiváldin.  

Mii lágidat maiddá čoahkkimiid gaskal pasieantta/oapmahačča ja 

dearvvašvuođabálvalusa go leat leamaš dáhpáhusat dahje riiddut maid 
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buoremusat sáhttá čoavdit dáinna lágiin. Deaivvadit ja beassat háleštit 

unohis dilálašvuođaid birra sáhttá leat ávkin sihke pasientii, oapmahaččaide 

ja oarbásiidda.  

Go vuogádat ii doaimma nu mo galgá de sáhttit mii loktet guoskevaš áššiid alit 

dássái gos dat gieđahallojuvvojit oppalaš dásis. Pasieanta- ja 

geavaheddjiidáittardeaddji galgá buori vuogi mielde geahččalit čoavdit 

riidduid, ja veahkehit pasieanttaid nu bures go vejolaš oažžut buori 

gaskavuođa dearvvašvuođabálvalusain ja oažžut fas luohttevašvuođa 

dearvvašvuođabálvalussii. 

Deaivvadit pasieanttaiguin ja dearvvašvuođabálvalusain gudnevuollegašvuođain 

lea dehálaš oassi min barggus. Dasa lassin leat áittardeaddjis čoahkkimat 

beroštusorganisašuvnnaiguin ja geavaheddjiidorganisašuvnnaiguin, ja 

oahpahus ja logaldallamat dearvvašvuođaásahusain. Dáid oktavuođain 

loktejuvvojit áššečuolmmat mat leat prinsihpalaččat ja dehálaččat 

máŋgasiidda.  

 

1.2 Doaibmadilit 

Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji kantuvra lea Hámmárfeasta 

gávpotguovddážis. Mis leat kantuvrrat Boreal transport visttis Hamnegata 

3:s, leaktofanaskáija ja busseterminála bálddas. Kantuvrras leat golbma bargi 

100 % virggis 01.01.19, ja bargit leat pasieanta- ja 

geavaheddjiidáittardeaddji Mette Elisabeth Eriksen, ráđđeaddi Irene 

Skjeldnes ja seniorráđđeaddi Odd Oskarsen. Kantuvrras lea gelbbolašvuohta 

sihke dearvvašvuođas ja juridihkas. Mii sávvat ja oaivvildat ahte dát 

fágagelbbolašvuohta galgá gokčat dan mandáhta mii lea addon Áittardeaddjái 

pasieanta- ja geavaheddjiidlága bokte.  

 

Kantuvra lea rabas gussiide dii. 08.00-15.45 dálvet, ja 08.00-15.00 geasset. 

Klieanttat sáhttet riŋget midjiide árgabeivviid dii. 09.00-15.00 dálvet, ja 

09.00-14.30 geasset. Min sáhttá maid olahit e-poastta bokte.   
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1.3 Bušeahtta maŋimuš 3 jagi 

Golmma maŋimuš jagi bušeahtta ja rehketdoallu: 

 

         2017       2018        2019 

Bušeahtta    2.307.319   2.302.636 2.011.107 

Rehketdoallu    2.307.365   2.346.349 2.054.214 

    

 

 

2.0 Oktavuođaváldimiid ja gažaldagaid lohku 2017:s 2019 

lohppii 
 

2017  394 

2018        358 

2019           385 

 

Váldoguovllut oktavuođaváldimiidda: 

64 % oktavuođaváldimiin leat spesialistadearvvašvuođabálvalusa birra  

36 % oktavuođaváldiimiin leat gielddalaš dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusa 

birra 

 

Sivat oktavuođaváldimiidda:  

70 % oktavuođaváldimiin leat bálvalusaddosiid birra  

19 % oktavuođaváldimiin leat vuogádat- ja áššemeannudeami birra  

11 % oktavuođaváldimiin leat vuoigatvuođaid birra. 

 

2.1 Áššiid juohkkin, váldokategoriija 

 

Spesialistadearvvašvuođabálvalus 206 ášši 

Gielddalaš dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusat 116 ášši 

Gažaldagat  65 ášši 
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2.2 Oktavuođaváldimat juhkkojuvvon iešguđetge buohcciviesuide 

maŋimuš golbma jagi (2017, 2018, 2019) 
 

 2017 2018 2019 

Finnmárkku Dearvvašvuohta, 

Klinihkka Hámmárfeasta 

72 75 79 

Finnmárkku Dearvvašvuohta, 

Klinihkka Girkonjárga 

27 27 24 

Davvi-Norgga 

Universitehtabuohcciviessu 

47 29 50 

Eará buohcciviesut   5 16 10 

    

 

 

3.0 Váldoerenoamášsuorgi spesialistadearvvašvuođabálvalusa 

kategoriija (badjel 5) 

Kirurgiija          87 

Psykalaš dearvvašvuođasuddjen       28 

Sis-medisiidna         25 

Oppalaš bálvalusat         23 

Nevrologiija           7 

Riegádahttinveahkki/dissondávddat       7 

Beallje-/njunne-/čottadávddat                           5 

 

3.1 Vuollekategoriijat dearvvašvuođabálvalusas (badjel 5): 

Ortopedalaš kirurgiija        36 

Psykalaš dearvvašvuođasuddjen rávisolbmot     22 

Buhcciidfievrrideapmi        18 

Oppalaš kirurgiija         15 

Gastroenterologalaš kirurgiija       13 

Nevrokirurgiija         11 

Suolbmudandávddat         8 

Nevrologiija           7 

Psykalaš dearvvašvuođasuddjen mánáide ja nuoraide (BUP)  6 

Beallje-njunne-čottadávddat        5 

Infekšuvdnamedisiidna         5 

Varrasuotnakirurgiija         5 
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Kategoriija kirurgiija: 

2019:s ledje kirurgiijas 87 oktavuođaváldima. Kategoriijii gullet earret eará 

ortopedalaš kirurgiija, oppalaš kirurgiija, gastroenterologalaš kirurgiija, 

nevrokirurgiija, plastihkkakirurgiija, varrasuotnakirurgiija, thoraxkirurgiija, 

oalul- ja ámadadjokirurgiija ja mánáidkirurgiija. 

Sivat váidagiidda: dikšodoaibmabijut, váilevaš dearvvašvuođaveahkki, váilevaš 

diehtojuohkin, vuordináigi, váilevaš čujuheapmi buohccivissui, boasttuvuohta 

divššus, rutiinnat, jávohisvuođageaskku rihkkun, olgoriikkadikšu, váttisvuođat 

maŋŋá kirurgiija, boasttuvuođat/váilevašvuođat divššus ja váilevaš 

čuovvuleapmi. 

 

 

Kirurgiija ovdamearkkat: 

3) Pasieanta gahčai ráidalasas ja vahágahtii oalggis. Manai doaktára lusa, sáddejuvvui 

røntgenii. Iskkus ii čájehan ahte lea doddjon, ja son sáddejuvvui ruoktot. Manai 

guhkes áigi iige buorránan. Logai epikriissa mas čájehuvvui ahte vuoiga lei šaddan 

vahát, dat ii lean muitaluvvon pasientii. Ávžžuhuvvui diŋgot diimmu fástadoaktára lusa 

ja bivdit ođđa røntgeniskkadeami. 

 

4) Pasieantta spirralat ledje čuohpaduvvon ja son giksašuvai bákčasiiguin dan maŋŋá. 

Fitnan máŋgga iskkadeamis, iige gávdnon mihkkige. Válddii ieš oktavuođa eará 

buohcciviesuin oažžun dihte ođđa árvvoštallama, čájehuvvui ahte pasieanta lei 

vahágahtton. Čuohpaduvvui ja das šattai buorre boađus. Pasieanta skierbmu ain, ja 

danne háliida sáddet ášši Norgga Pasieantavahátbuhtadussii gos ášši ain gieđahallo. 

 

Kategoriija psykalaš dearvvašvuođasuddjen:  

2019:s ledje psykalaš dearvvašvuođasuddjemis 28 oktavuođaváldima. 

Kategoriijii gullá psykalaš dearvvašvuođasuddjen mánáide ja rávisolbmuide. 

Sivat váidagiidda leat dálkkasaddin, diagnosa bidjan, vuordináigi, čujuhemiid 

hilgun, árvvoštallamat ja váilevaš mielváikkuheapmi. 

 

Ovdamearkkat áššiin/oktavuođaváldimiin Psykalaš dearvvašvuođasuddjemii: 

3) Oapmahaš válddii oktavuođa go institušuvdna lei hilgun su searvat čoahkkimii 

gaskal pasieantta ja institušuvnna, vaikke vel son guhte lei sisačálihuvvon lei dan 

háliidan. Min kantuvra rávvii/bagadalai dán áššis. Oapmahaš bivddii diehtit mo 

lágas čuožžu ja institušuvdna suovai oapmahačča searvat čoahkkimii.  

 

4) Pasieanta mii lei čálihuvvon institušuvdnii lei gártan riidui dikšuin. Mii loktiimet 

ášši dikšuin, guhte maŋŋá min ságastallama šattai ovttaoaivilii pasieanttain.  
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Kategoriija Sis-medisiidna:  

2019:s ledje sis-medisiinnas 25 oktavuođaváldima. Kategoriijii gullet 

varradávddat, dialiisa, endrokrinologiija, suolbmudandávddat, geriatriija, 

váibmodávddat, infekšuvdnamedisiidna ja geahpesdávddat.  

Sivat váidagiidda leat: váilevaš diehtojuohkin, olggosčáliheami váidin, 

čuovvuleami/koordinerema váidin, vuordináigi, hilgojuvvon dálkkasaddin ja 

váilevaš dearvvašvuođaveahkki. 

 

Sis-medisiinna ovdamearkkat: 

4) Pasieanta riŋgii deike go ii lean ožžon vástádusa varraiskosiin buozalmasvuođa 

oktavuođas. Mii válddiimet oktavuođa UNN:in dán ášši hárrái ja iskkusvástádusat 

sáddejuvvo pasientii. 

 

5) Oapmahaš riŋge fuolkki ovddas guhte lei čálihuvvon buohccivissui duođalaš dávddain. 

Lei biddjon 4-olbmo latnjii ja eará pasieanttat moite go pasieanta jietnadalai ja nu 

ain. Oapmahaš fertii ieš bivdit sierra lanja, man pasieanta oaččui maŋŋágo oapmahaš 

lei guhká hálahan buohcciviesu. Mii loktiimet ášši jođiheddjiiguin ja vástádussan lei 

ahte lea alla lassá oažžut sierra lanja, muhto ahte galget vuoruhit pasieanttaid geat 

leat hui heittogat. 

 

6) Pasieanta fuomášii ahte dearvvašvuođabargit dihto áigodagas, ledje máŋgii geahččan 

váidi journála autorisašuvnna haga.  Áittardeaddji loktii ášši guoskevaš 

dearvvašvuođaásahusain, muhto eai boahtán dohkálaš vástádusat sis. Ášši sáddejuvvui 

Romssa ja Finnmárkku fylkkamánnii ávžžuhusain ásahit geahččoášši, ja dat dahkkui. 

Fylkkamánni mearrádusas boahtá ovdan ahte ii lean dahkkon láhkarihkkun. 

 

Kategoriija Oppalaš bálvalusat/fievrrideapmi:  

2019:s leat leamaš stuorra hástalusat davvin ambulánsagirdiiguin. Ođđa fitnodat 

vuittii haddefálaldagain ja šadde ollu váttisvuođat sihke maŋŋonemiiguin go 

bargoveagas leamaš hárjehallamat, girdit mat eai sáhttán seaivut 

oanehisgirdišiljuide, teknihkalaš boasttuvuođat girdiin ja buozalmasvuohta bargiid 

gaskkas. Davvi Dearvvašvuohta bearráigeahčai dán ollesáiggi ja helikopterat biddjo 

liigeresursan. Lihkká leat pasieanttain vásáhusat mat muitalit ahte ii leat leamaš 

doarvái buorre gearggusvuohta ja Fylkkamánni lea ásahan máŋga geahččoáššiid daid 

vuođul. Áittardeaddji lea maid ožžon máhcahemiid oapmahaččain dilálašvuođaid birra 

mat leamaš moaittehahtti. Ahte dikšu ja dearvvašvuođaveahkki lea olámuttos 

buozalmasvuođa oktavuođas lea heaggadehálaš. Mis lea riekti dearvvašvuođaveahkkái 

beroškeahttá gos riikkas mii orrut. Gearggusvuohta áibmofievrruiguin dákkár 

stuorra fylkkas go Finnmárku ferte leat ortnet mielde. Min pasieanttaide ferte leat 
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stáđisvuohta ja einnostahttivuohta. Váttisvuođat dán čavčča leat dagahan balu ja 

ráfehisvuođa máŋgasiidda. Mis ii sáhte leat ná. Áittardeaddji čuovvu mielde ja 

rapportere maiddá Romssa ja Finnmárkku Fylkkamánnii dán fáttá birra.  

 

2019:s ledje oppalaš bálvalusain/fievrridemiin 23 oktavuođaváldima. 

Kategoriijii gullet buhcciidfievrrideapmi (Pasieantamátkkit), AMK/ambulánsa 

ja AMK-guovddáš. 

Sivat váidagiidda leat: váidagat pasieantamátkkiide, ahte hilgojuvvo oažžut 

dearvvašvuođaveahki, váilevaš fievrrideapmi, váilevaš refušuvdna, hilgojupmi 

ja iežasoasi máksin. 

 

Oppalaš bálvalusaid/fievrrideami ovdamearkkat: 

3) Oapmahaš riŋgii pasieantta birra guhte lei sisačálihuvvon muhttin ásahusas, lei 

gearggus čálihuvvot olggos ja lei vuordimin áibmofievrrideami. Fievrrideapmi 

maŋiduvvui ahte maŋiduvvui, ádjánii badjel 2 vahkku. Maiddá ásahus šattai váttis 

dillái go sii dárbbašedje saji eará pasieanttaide geat ledje vuordimin. Mii válddiimet 

oktavuođa AMK:in, muhto oaččuimet vástádussan ahte lei ásahusa ovddasvástádus ja 

ahte oapmahaččat fertejedje singuin gulahallat. Mii celkkiimet oapmahaččaide geat 

fas galge gulahallat ásahusain. 

 

4) Áittardeaddji veahkehii pasieantta ovddidit váidaga go mátkerehket lei belohahkii 

hilgojuvvon dárbbašlaš dearvvašvuođaveahki oktavuođas. Dan botta go váiddaášši 

meannuduvvui ja maŋŋá go Áittardeaddji lei sádden váidaga, oažžu váidi ođđa 

mearrádusa seamma áššis, ja das mieđihuvvui váidis belohahkii leat riekta. Go 

áittardeaddji lokte áššin eahpečorgadis áššemeannudeami, boahtá ovdan ahte 

Pasieantamátkkit leat geavahišgoahtán automáhtalaš áššemeannudanvuogádaga. 

Pasieantamátkkit ledje čállán áššái ahte lea dušše sis geas lea vuoigatvuohta diŋgot 

drošše, mii eat lean dasa ovttaoaivilis ja bivddiimet čájehit gokko lágas dat čuožžu. 

Nu guhkká go lea dálkkaslaččat ákkastallojuvvon eai sáhte Pasieantamátkkit rievdadit 

dearvvašvuođabargiid mearrádusa. 

 

Nevrologiija kategoriija: 

2019:s ledje nevrologiijas 7 oktavuođaváldima. Kategoriijii gullet nevrologalaš 

váttut/bákčasat ja kirurgalaš čuohpadeamit. 

Sivat váidagiidda: maŋŋonan diagnosa/dikšu, váilevaš dikšu, boasttu dikšu ja 

iežasoasi máksin. 
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Nevrologiija ovdamearkkat: 

3) Pasieanta válddii oktavuođa go diagnosa lei maŋŋonan. Gulahallan 

dearvvašvuođadoaimmain dan rájes go pasieanta lei mánná, ja easkka dál 

rávisolmmožin oaččui diagnosa. Pasieantta dilli lea vearránan ja háliida dál ohcat 

buhtadusa Norgga Pasieantavahátbuhtadusas. Ášši gieđahallo doppe. 

 

4) Pasieanta riŋgii deike diimmu birra nevrologa lusa. Bođii ja vurddii badjel diimmu, 

válddii oktavuođa vuostáiváldimiin. Oaččui dieđu ahte juoga lei mannan boastut, ja 

ahte pasieantta galggai oažžut ođđa diimmu máŋga mánu maŋŋelaš. Pasieanta ii 

dohkkehan dan, ja sáhtii de oažžut diimmu maŋŋelaš seamma beaivvi. Pasieanta bođii 

diibmui, muhto gažadii ahte fertego máksit dakkár dilálašvuođain. Mii muitaleimmet 

pasientii ahte lea riekti beassat máksimin jus badjel diimmu ferte vuordit. Pasieanta 

ii dárbbašan máksit diimmu. 

 

Kategoriija Riegádahttinveahkki/dissondávddat 

2019 ledje riegádahttinveahkis/dissondávddain 7 oktavuođaváldima. 

Kategoriijii gullet goanstasahkkeheapmi, ohkemedisiidna, oppalaš 

gynekologiija, gynekologalaš onkologiija ja obstetrihkka.  

Sivat váidagiidda: váilevaš diehtojuohkin, váilevaš dearvvašvuođaveahkki, 

dokumentašuvdna, láhtten ja jávohisvuođageaskku rihkkun. 

 

Riegádahttinveahki/dissondávddaid ovdamearkkat: 

2) Pasieanta válddii oktavuođa go šadde váttisvuođat maŋŋá gynekologalaš iskkadeami. 

Sus ledje dát váttisvuođat guhkká, váldui røntgeniskkadeapmi mas ii gávdnon 

mihkkige. Vásse 2 jagi ovdal pasieanta iskojuvvui ođđasit, fertii čuohpaduvvot, 

čuohpadeapmi attii buori bohtosa. Mii čáliimet váidaga pasieantta ovddas ja 

buohcciviessu šállošii dáhpáhusa. 

 

Kategoriija Beallje-njunne-čottadávddat 

2019:s ledje beallje-njunne-čottadávddain 5 oktavuođaváldima. Kategoriijii 

gullet dávddat/givssit beljiin/njunis dahje čoddagis. 

Sivat váidagiidda: vuordináigi, váilevaš bagadallan ja váilevaš 

dearvvašvuođaveahkki. 
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Beallje-njunne-čottadávddaid ovdamearkkat: 

2) Pasieanta válddii oktavuođa go lei guhkes vuordináiggi čielggadit givssiid beljiiguin. 

Oaččui dieđu lea measta 1 jahki vuordit oažžut diimmu. Mii válddiimet oktavuođa 

buohcciviesuin su ruovttubáikkis, doppe muitaledje son sáhtii johtilit oažžut diimmu 

dohko jus pasieantta fástadoavttir sáddii čujuheami dohko. Mii riŋgiimet 

fástadoavtterkantuvrii, sii ordnejedje dan ja pasieanta fidnii diimmu vahkku maŋŋá. 

 

 

4.0 Váldoerenoamášsuorgi gielddalaš dearvvašvuođa- ja 

fuolahusbálvalus (badjel 5) 

Čielggadeapmi, diagnosa bidjan ja dikšu    68 

Eará dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusat    42  

Veahkki lihkohisvuođaid ja eará fáhkkatlaš dilálašvuođain    5 

 

4. 1 Vuollekategoriijat gielddalaš dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusas 

(badjel 5) 

Fástadoavttir        66 

Dearvvašvuođabálvalusat ruovttus     12 

Buhcciidruoktu        10 

Psykalaš dearvvašvuođasuddjen gielddas     9 

Doavttirfákta         5 

 

Kategoriija Čielggadeapmi, diagnosa bidjan ja dikšu:  

2019:s ledje dán kategoriijas 68 oktavuođaváldima (eanaš váidagat 

fástadoaktáriid ektui.) Kategoriijii gullet fástadoavttir, doavtterfákta, 

giddagasdearvvašvuođabálvalus ja buhcciidfievrrideapmi.  

Váidagat leat dáid áššiid birra: dikšodoaibmabijut, go bálvalusa massá dahje 

dat geahpeduvvo, iežasmávssut, čujuheamit, dálkkodeapmi, fuollaveahkki, 

láhtten, rutiinnat, maŋŋonan diagnosa, čuovvuleapmi/koordineren, váilevaš 

iskkusvástádusat, ovttasdoaibman ja riekteáššit.  

 

Čielggadeami, diagnosa bidjama ja divššu ovdamearkkat:  

4) Pasieanta riŋgii deike go ii lean ožžon iskkusvástádusaid røntgenis ja varraiskosiin. 

Fástadoaktáris lei virgelohpi ja ledje álelassii ođđa sadjásaččat su sajis. Mii čáliimet 

váidaga pasieantta ovddas ja oaččuimet máhcaheami ahte sii áigu buoridit rutiinnaid 

dán dáfus. 
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5) Oapmahaš válddii oktavuođa beallelačča ovddas. Giehta vahágahttui go sus váldui 

varraiskkus, divššár čuggii boastut ja deaivvai nearvva. Ii nagot lihkahit gieđa, ja 

čájehuvvui ahte nearva lei billašuvvan. Nevrologa ávžžuhii pasieantta ohcat buhtadusa 

NPE:s ja mii sáddiimet vahátdieđáhusskovi sidjiide. Ášši gieđahallo ain NPE:s. 

6) Pasieanta riŋgii deike go váillui doavttirduođaštus fástadoaktáris, lei máŋga mánu 

vuordán iige lean boahtán mihkkige. Mii čáliimet váidaga pasieantta ovddas, eatge 

miige ožžon máhcaheami. Mii sáddiimet ášši viidásat Romssa ja Finnmárkku 

Fylkkamánnii ja doavttir de viimmatge sáddii duođaštusa man pasieanta lei vuordimin.  

 

Kategoriija eará dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusat:  

2019:s ledje dán suorggis 42 oktavuođaváldima. Kategoriijii gullet dudden, 

mánáidruoktu, ruoktu sidjiide geat rahčet, iešstivrenveahkki, beaivefálaldat, 

birrajándor fuolahusásahus, gárrenmirkosorjavaš, dearvvašvuođabálvalusat 

ruovttus, fuolahusruoktu, fuolahusbálká, praktihkalaš veahkki ja oahpahallan 

ja rávven/bagadallan, doarjjaolmmoš, buhcciidruoktu, áiggi dáfus 

ráddjejuvvon orrun ásahusas.  

Sivat váidagiidda leat váilevaš dearvvašvuođabálvalusat ruovttus, 

olggosčáliheamit, iežasoasi máksimat, dikšu buhcciidruovttus, váilevaš 

dearvvašvuođaveahkki, čuovvuleapmi, boasttuvuođat divššus, láhtten, 

vuordináigi ja váilevaš mielváikkuheapmi/diehtojuohkin. 

 

Eará dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaid ovdamearkkat: 

4) Oapmahaš válddii oktavuođa iežas áhči ovddas geas lea demeansa ja orru 

fuolahusásodagas. Ruovttubálvalus ii fuolahan juhkamuša/biepmu vaikke lei ášši mii 

máŋgii loktejuvvui. Dollojuvvui čoahkkin gaskal áittardeaddji, oapmahačča ja 

bálvalusa ja dilli buorránii sakka. 

 

5) Pasieanta riŋgii deike go lei leamaš stuorra čuohpadeamis, ja ruovttudivššár 

jeavddálaččat finai dikšumin hávi. Oaččui fáhkka dieđu ahte das rájes fertii 

pasieanta dan dahkat ieš. Pasieanta ii dovdan iežas oadjebassan ja lei eahpesihkkar, 

sutnje lei hui unohas go galggai dan dahkat ieš. Mii válddiimet oktavuođa 

ruovttudivššu jođiheddjiin ja pasieanta galggai ain oažžut dan veahki masa sus lei 

dárbu. 
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6) Pasieantta oapmahaččat ohcet dearvvašvuođaveahki muhttin gielddas. Gieldda 

mearrádusas leat máŋga eavttu. Mearrádus váido. Gielda fámohuhttá mearrádusa 

dainna duogážiin ahte eavttut eai leat lobálaččat, ja cealká seammás ahte rutiinnat 

leat rievdan, ja ahte galgá dahkkot ođđa mearrádus. Dattege ii leat gielda dahkan 

ođđa mearrádusa, vaikke dat lea máŋgii ohcaluvvon. Lága mielde lea buohkain riekti 

oažžut iežas ášši mearriduvvot govttolaš áiggis. Áittardeaddjikantuvra čuovvula ášši. 

 

 

Kategoriija veahkki lihkohisvuođaid ja eará fáhkkatlaš dilálašvuođain 

2019:s ledje dán suorggis 5 oktavuođaváldima. Kategoriijii gullá doavttirfákta 

ja fáhkkatlaš veahkki -jándororrun. 

Sivat váidagiidda: váilevaš dearvvašvuođaveahkki, váilevaš dikšu ja 

doavttirfákta/AMK. 

 

Lihkohisvuođaid ja eará fáhkkatlaš dilálašvuođaid ovdamearkkat: 

2) Oapmahaš válddii oktavuođa muhttin fuolkki ovddas guhte lei váldán oktavuođa 113:in 

bákčasiid geažil ja sáddejuvvui doavttirfáktii. Doavttir iskkai pasieantta ja sáddii su 

ruoktut táksiin, iige lean šat eanet čuovvuleapmi. Moadde beaivvi maŋŋá lei pasieanta 

ain heittot ja fertii fas váldit oktavuođa doavtterfávttain, pasieanta lei dalle nu 

heittot ahte doavttir bođii ruoktot sin lusa. Sáddejuvvui njuolga buohccivissui ja 

čájehuvvui ahte lei duođalaš dávda. Mii čáliimet váidaga ja oaččuimet máhcaheami 

mas šállošedje. 

 

Kategoriija Psykalaš dearvvašvuođabargu gielddain 

2019:s ledje dán suorggis 9 oktavuođaváldima. Kategoriijii gullet psykalaš 

dearvvašvuođadoaimmat ja gárrendilledikšu. 

Sivat váidagiidda: fástadoavttir, fievrrideapmi, váilevaš 

dearvvašvuođaveahkki, vuorjašumi dieđáhus, váilevaš čuovvuleapmi ja váilevaš 

ovttasdoaibman gaskal gieldda ja spesialistadearvvašvuođabálvalusa. 

 

Psykalaš dearvvašvuođabargu gielddain: 

2) Oapmahaš válddii oktavuođa fuolkki ovddas go oaivvildii son ii ožžon dárbbašlaš 

dearvvašvuođaveahki psykiatriijas spesialistadearvvašvuođabálvalusas. Áittardeaddji 

manai ruoktot galledit su ja válddii maiddá oktavuođa 

spesialistadearvvašvuođabálvalusain. Gávnnahii ahte lei gieldda ovddasvástádus ja 

váldui oktavuohta gielddain mii galggai čuovvulit ášši. 
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5.0 Psykalaš dearvvašvuođabargu gielddain - vuoruhansuorgi 

2019:s 

Riikka Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddjis lea 2018-2019 áigodagas 

leamaš psykalaš dearvvašvuođasuddjen vuoruhansuorgin. Áittardeaddjit 

miehtá riikka leat čađahan kártema muhttin válljejuvvon gielddain, oaidnin 

dihte mo ovttasbargu gaskal sin ja spesialistadearvvašvuođabálvalusa 

doaibmá. Máhcahemiin maid mii leat ožžon vuhtto ahte dát doaibmá buoret 

unnit gielddain go daid stuorát gielddain. Mii guoská systemáhtalaš oktavuhtii 

spesialistadearvvašvuođabálvalusain, nu mo čoahkkimat skype/telefovnna 

bokte, orru leamen nu ahte stuorát gielddain lea dát buoret sajáiduvvan go 

unnit gielddain. Ođđa doaibma man gielddat leat lága bokte geatnegahtton, 

ahte sis galget leat gielddalaš institušuvdnasajit maiddá sidjiide geain lea 

psykalaš buozalmasvuohta, lea hástalussan máŋgga gildii.   

2019:s lea áittardeaddji čađahan čoahkkimiid ja doallan logaldallamiid 

geavaheddjiidorganisašuvnnaide mat barget psykalaš dearvvašvuođain, ja das 

leat mii buohkat oahppan ollu. Mii leat searvan Psykalaš dearvvašvuođa 

máilmmibeaivái ovttas Hámmarfeastta Mental helse:in, 

álbmotdearvvašvuođakoordináhtoriin ja álšaguovddážiin. Dáinna áigu 

áittardeaddji joatkit 2020:s. 

 

6.0 Sámi hástalusat  

Finnmárkku Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji lea ovttas min 

jođihemiin Dearvvašvuođadirektoráhtas ja Sámedikkiin mearridan virgádit 

sámi ráđđeaddi geahččalanvirgái mii galgá bistit badjel 2 jagi. Dát galgá leat 

veahkkin nannet áittardeaddjiortnega riikka sámi álbmogii. Giella- ja 

kulturáddejupmi dearvvašvuođabálvalusas lea mearrideaddji addin dihte sámi 

pasientii rivttes divššu ja fuolahusa.  

Mii Finnmárkku áittardeaddjis čuovvulahttit sámi pasieanttaid 

dearvvašvuođaáššiiguin, vuoigatvuođaiguin ja dárbbuiguin ja gulahallat sámi 

gielddaiguin Finnmárkkus. Dán jagi leat searvan gielddačoahkkimiin sihke 

Guovdageainnus ja Kárášjogas. Dás leat mii juohkán dieđuid vásáhusaid birra 

maid leat ožžon pasieanttain ja oapmahaččain, ja maiddá digaštallan mo 

gielddat sáhttet bargat buoret barggu.  Lea hui dehálaš gulahallat iežas gillii 

go lea buozas. Sáhttá leat hui váttis nagodit dan dahkat vejolažžan. Váilevaš 

sámi bargit dagaha ahte dearvvašvuođabargit fertejit leat čeahpit geavahit 

Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 136 av 236 



 41 

dulkka sihkkarastin dihte ahte sii áddejit sámi pasieantta, dát ii álo dahkko 

vaikke vel áittardeaddji vásiha ahte lea eanet diđolašvuohta dán hárrái. 

Muhttin ráje sámi pasieanttain háliidit ahte sin oapmahaččat leat mielde go 

čálihuvvojit buohccivissui, vaikke vel Finnmárkkubuohcciviesus leat dulkkat 

sajis beaivvi áigge, ja telefovnna/skype bokte eahkedis. Sivvan dasa lea ahte 

vásihuvvo leat eanet oadjebassan go iežas olbmot leat doppe ollesáiggi go lea 

buozas, ja go olbmos lea eará eatnigiella. Gulahallan han dáhpáhuvvá ollesáiggi, 

iige dušše dalle go lea doavttirfitnan dahje eará plánejuvvon čoahkkimat. 

Buohcciviessu ii leat álo ovttaoaivilis áittardeddjiin dáid áššiin go mii daid 

loktet. Áittardeaddji áigu 2020:s bargat viidásat sámi álbmoga 

vuoigatvuođaid nannemiin dearvvašvuođabálvalusas.  Mii sávvat mis lea 

virgáduvvon olmmoš geahččalanráđđeaddivirgái 2020 jagi mielde.  

 

7.0 Gažaldagat ja oktavuođaváldimat mat eai gula mandáhtii 

2019 oaččuimet 65 gažaldaga. Dát oktavuođaváldimat eai registrerejuvvo 

áššin, muhto pasieanttat/oapmahaččat ožžot rávvagiid/bagadallama dan birra 

man jerret. Muhttin gažaldagat eai gula min mandáhtii, nu mo omd. áššit NAV, 

bátnedearvvašvuođabálvalusa ja Veahkkeávnnasguovddáža veahkkeávdnasiid 

birra. Muhttin ovdamearkkat oktavuođaváldimiin sáhttá leat ahte sii jerret 

telefovdnanummara buohccivissui/pasientamátkkiide jna, jearaldagat 

váiddaortnegiid birra, oažžut advokáhta gokčojuvvot, friddja riekteveahkki, 

mátkegoluid gokčan, friddja buohcciviessoválljen, pasieantavuoigatvuođat, 

lonuhit fástadoaktára ja eará jearaldagat mat gusket vuoigatvuođaide. Sii 

geat riŋgejit midjiide sáhttet friddja válljet háliidit go muitalit namaset vai 

eai, nu sáhttet buohkat váldit minguin oktavuođa. 

 

8.0 Pasieantavahát/váttisvuođat/Norgga 

Pasieantavahátbuhtadus/Fylkkamánni  

Go pasieanttat deaivvadit dearvvašvuođabálvalusain de sii vurdet ahte 

deaivvadit kvalifiserejuvvon ja čeahpes fágaolbmuiguin geat addet buriid 

ráđiid ja dáiddolaččat buori divššu. Sáhttá leat ahte ii oba leat ge jurdilan 

ahte juoga sáhttá mannat funet dahje ahte sii sáhttet leat justa dat okta gii 

oažžu váttisvuođaid, vaikke vel lea ge ožžon dieđuid dan birra ovddal gihtii. 

Eanaš divššut ja čuohpadeamit dáhpáhuvvet stuorra váttisvuođaid haga. 

Goitge eai mana buot čuohpadeamit nu mo ledje plánejuvvon ja muhttin 
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pasieanttat vásihit ahte ožžot stuorra váttisvuođaid. Dát fas dagahit guhkit 

ja gáibideaddji buozalmasvuođa. Muhttomin oaivvildit pasieanttat ahte dikšu 

ii leat leamaš doarvái buorre dahje ahte leamaš njulgestaga boastut, ja ahte 

eai leat ožžon doarvái diehtojuohkima váttisvuođa váraid birra ovddal gihtii. 

Oassi dáin pasieanttain bohtet min lusa, ja mii veahkehat sin váiddaáššiiguin 

Norgga vahátbuhtadussii (NPE). Oažžut iežas ášši gieđahallot NPE:s lea 

nuvttá, ja pasieanttat ožžot áššálaš objektiiva árvvoštallama divššus mii lea 

addon. Olusat leat duđavaččat justa dáinna vaikke vel eai álo oačču ge 

ruđalaš buhtadusa. 

Pasieanttat mearridit ieža háliidit go sáddet iežaset ášši NPE:i.  Mii 

veahkehat hábmet vahátčilgehusaid, oaiviladdimiid áššečehpiid cealkámušaide 

ja cealkámušaid dikšunbáikkis. Muhttomin veahkehat mii maiddá váidit go leat 

ožžon biehttaleami NPE:s. 2019:s veahkeheimmet mii 15 pasieantta sáddet 

iežaset ášši NPE:i. Dasa lassin ávžžuhat mii máŋgasa rávvagiid ja bagadallama 

bokte ieža sáddet ášši. Lea oalle álki sáddet elektrovnnalaš skovi bokte man 

gávdná NPE neahttasiidduin. Mii bagadallat buohkaid geat bivdet veahki dán 

skovi deavdit. 

 

Daid oktavuođain gos leamaš dáhpáhusat mat ledje nu duođalaččat ahte 

Fylkkamánni berre árvvoštallat áššiid, sáddet mii daid viidásat sidjiide. Mii 

sáddet dasa lassin maid daid áššiid maidda váidojuvvon instánsa ii leat 

vástidan reive man áittardeaddji lea sádden. Lága bokte leat sii 

geatnegahtton vástidit áittardeaddjái váiddaáššiid oktavuođas. 

2019:s lei mis oktavuohta Fylkkamánniin 15 áššis mas lei sáhka ahte 

dearvvašvuođabálvalus ii lean doaibman ja masa váidojuvvon instánsa ii lean 

vástidan.  
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9.0 Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji ávžžuhusat 

dearvvašvuođabálvalussii  

 
11) Joatkit barggu “buriid pasieantageavagiiguin” gaskal 

spesialistadearvvašvuođa ja gielddaid 

12) Váldit vuhtii daid máhcahemiid mat bohtet sihke njuolga pasieanttain 

ja pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddjis, ja geavahit daid 

aktiivvalaččat kvaliteahttabarggus 

13) Sihkkarastit jođánis ja beaktilis fievrrideami pasieanttain 

buohccivissui, ja addit oadjebasvuođa dan bokte ahte áiggis áigái 

juohkit dieđuid álbmogii 

14) Sihkkarastit ahte pasieanttain, geat leat gergosat čálihuvvot olggos 

buohcciviesus, lea oadjebas ja dohkálaš fálaldat gielddas ovdal 

sáddejuvvojit ruoktot 

15) Ahte spesialistadearvvašvuođabálvalus lea doaimmalaš ja 

čielggada mainna pasieanta giksašuvvá nu ahte sii ožžot diagnosa ja nu 

maiddá rivttes divššu. Daid pasieanttain geaidda ii čielggaduvvo mii lea 

boastut, ferte leat plána mas čuožžu mii galgá dáhpáhuvvat viidásat go 

leat čálihuvvon olggos 

16)  Fástadoaktáris ferte leat áigi ovttaskas pasientii, nu ahte 

pasieantta vuoigatvuohta gullot ja mielváikkuhit duohtan dahkko, ja vai 

sáhttá fuomášit dávdda nu jođánit go vejolaš 

17) Gielddat fertejit leat doaimmalaččat ja sihkkarastit 

kontinuitehta pasieanttaide sihke fástadoavtterortnega dáfus ja 

muđui dearvvašvuođa- ja fuolahussuorggis 

18) Ahte sámi pasieanttain lea vejolašvuohta geavahit iežaset giela 

dan bokte ahte dulkonbálvalusat geavahuvvojit aktiivvalaččat 

dearvvašvuođabálvalusas, ja ahte bargit ožžot oahpahusa sámi 

kulturáddejumis ja gielas 

19) Gielddat fertejit joatkit hukset birrajándorfuolahusásodagaid 

nu ahte pasieanttain lea oadjebas ja dohkálaš orrundilálašvuohta 

20)  

Gielddalaš psykiatriijafálaldat ferte nannejuvvot eanet 

fuolahusásodagaiguin gos leat bargit birrajándora  
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Mildosat 

 
Divššohas- ja geavaheaddjivuoigatvuođalága 8. kapihtal 

Kapihttal 8. Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji  

Bajilčála rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 
1102 res.mielde).  
 

§ 8-1. Ulbmil  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá bargat divššohasaid ja 
geavaheddjiid dárbbuid, fuolaid ja riektesihkarvuođa áimmahuššamiin stáhta  
spesialistadearvvasvuođabálvalusa ja gieldda dearvvasvuođa- ja 
sosiálabálvalusa ektui, ja dáid bálvalusaid kvalitehta buoridemiin.  

Rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 
res.mielde).  
 

§ 8-2. Bargoviidodat ja ortnega ovddasvástádus  

       Stáhta galgá fuolahit ahte juohke fylkkas lea divššohas- ja 
geavaheaddjiáittardeaddji. Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji 
bargoviidodahkii gullet stáhta spesialistadearvvasvuođabálvalusat ja gieldda 
dearvvasvuođa- ja sosiálabálvalusat. Gieldda dearvvasvuođa- ja 
sosiálabálvalusain oaivvilduvvo dán kapihttalis dearvvasvuođabálvalusat lága 
skábmam 19.b. 1982 nr. 66 mielde dearvvasvuođabálvalusa birra gielddain, 
earret lága 4a kapihtal, ja sosiálabálvalusaid lága juovlamánu 13.b. 1991 nr. 81 
mielde sosiála bálvalusaid jna. birra.  

       Áittardeaddji galgá čađahit doaimmas iehčanasat ja sorjjakeahttá.  

Rievdaduvvon lágas geassemánu 15.b.2001 nr. 93 (fámus ođđajagimánu 1.b. 2002 juovlamánu 14.b.2001 nr. 1417 
res.mielde), borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 res.mielde), 
juovlamánu 18.b.2009 nr. 131 (fámus ođđajagimánu 1.b. 2010 juovlamánu 18.b.2009 nr 1584 res.mielde).  
 

§ 8-3. Vuoigatvuohta váldit oktavuođa divššohas- ja geavaheaddjiáittardeddjiin  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji sáhttá váldit meannudeapmái áššiid 
mat gusket diliide stáhta spesialistadearvvasvuođabálvalusas ja gieldda 
dearvvasvuođa- ja sosiálabálvalusas, juogo go soames lea suinna njálmmálaččat 
dahje čálalaččat váldán oktavuođa dahje ieš dan ovddida.  

       Juohkehaš sáhttá váldit oktavuođa divššohas- ja geavaheaddjiáittardeddjiin 
ja bivdit ášši ovddidit meannudeapmái. Guhte váldá oktavuođa divššohas- ja 
geavaheaddjiáittardeddjiin, lea vuoigatvuohta leat anonyma.  

Rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 
res.mielde).  
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§ 8-4. Oktavuođaváldimiid meannudeapmi  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji mearrida ieš leago dat man geažil 
lea váldán oktavuođa doarvái bidjat ášši meannudeapmái. Jus divššohas- ja 
geavaheaddjiáittardeaddji ii bija ášši meannudeapmái, de galgá sutnje guhte lea 
váldán oktavuođa dieđihuvvot dan birra ja oanehaččat vuođuštit manne.  

Rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 
res.mielde).  
 

§ 8-5. Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji vuoigatvuohta oažžut dieđuid  

       Almmolaš eiseválddit ja eará orgánat mat hálddahusa bálvalit, galget 
áittardeaddjái addit daid dieđuid mat dárbbašuvvojit čađahit áittardeaddji 
doaimmaid. Riidolága 22 kapihttala regelat geavahuvvojit vástideaddji 
áittardeaddji vuoigatvuođa ektui gáibidit dieđuid.  

Rievdaduvvon lágas geassemánu 17.b.2005 nr. 90 (fámus ođđajagimánu 1.b. 2008 Ođđajagimánu 26.b.2007 nr. 
88 res. mielde) mii rievdaduvvui lágas ođđajagimánu 26.b. 2007 nr. 3, borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus 
čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 res.mielde).  
 

§ 8-6. Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji beassan dearvvasvuođabálvalusa 
lanjaide  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá beassat visot lanjaide gos 
almmolaš spesialistadearvvasvuođabálvalusat ja gieldda dearvvasvuođa- ja 
sosiálabálvalusat doaimmahuvvojit.  

Rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 
res.mielde).  
 

§ 8-7. Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji barggut  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá sutnje guhte dan bivdá 
govttolaš duhkodagas addit dieđuid, rávvagiid ja oaivadeami dakkár diliid birra 
mat gullet áittardeaddji bargoviidodahkii.  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá sutnje guhte lea jearran 
áittardeaddjis, muitalit makkár boađus lea su meannudeamis muhtin áššis ja 
oanehaččat vuođuštit dán bohtosa.  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddjis lea vuoigatvuohta cealkit oaivilis 
dakkár diliid birra mat gullet áittardeaddji bargoviidodahkii, ja evttohit konkrehta 
doaimmaid buorideapmái. Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji mearrida ieš 
geasa cealkámušat galget leat. Cealkámušat eai leat čadni.  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá dieđihit 
bearráigeahččoeiseválddiide dakkár diliid birra mat gáibidit ahte sii daid čuovvolit.  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá fuolahit ahte ortnet boahtá 
dihtovassii.  

Rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 
res.mielde).  
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§ 8-8. Láhkaásahusat  

       Departemeanta sáhttá addit láhkaásahusaid čađahit ja deavdit mearrádusaid 
divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji hárrái.  

Rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 
res.mielde).  
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FORORD 
  
Pasienter, brukere og pårørendes tilbakemeldinger om hvordan de opplever helse- og 
omsorgstjenestene, er en viktig kilde til læring og forbedring av tjenestene. En del av disse 
tilbakemeldingene kommer til pasient- og brukerombudet. Tilbakemeldingene formidles tilbake til 
helse- og omsorgstjenestene i enkeltsaker, men noen generelle erfaringer beskriver vi i denne 
årsmeldingen. 
 
Ansatte i helse- og omsorgstjenestene har en veldig viktig men også krevende jobb. Det stilles høye 
krav til kompetanse, kvalitet, pasientsikkerhet, ivaretakelse av pasienter og pårørende – ofte 
innenfor begrensede rammer med hensyn til både tid og økonomi. De fleste pasienter og brukere får 
den behandling og tjenester de har behov for, og er fornøyd.  
 
Noen av de som ikke har hatt en positiv opplevelse tar kontakt med pasient- og brukerombudet. 
Årsak til kontakt kan skyldes ulike forhold eks. at forventninger ikke er imøtekommet, dårlig 
oppførsel hos personell, rot og sommel, avvisning eller avslag på behandling, lang ventetid, feil 
behandling og i verste fall at pasienter har blitt påført alvorlig skade eller død under behandlingen. 
Det er viktig at disse opplevelsene både blir bearbeidet av pasient og pårørende, i tillegg til at helse- 
og omsorgstjenestene får tilbakemelding om disse hendelsene for bruk i sitt arbeid med utvikling av 
kvaliteten i tjenestene.  
 
Vi ser ofte at direkte kontakt mellom partene etter slike hendelser er den beste måten å løse saken 
på. Direkte dialog og samtaler mellom partene kan bidra til å klargjøre hendelsene, oppklare 
eventuelle misforståelser og bidra til læring. Hvis det er gjort feil kan en beklagelse bidra til å 
gjenopprette tillit til tjenesten.  
 
 
 
 
 
 
Bodø 03.03.2020 

 
Runar Finvåg 
pasient- og brukerombud 
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1. Innledning 
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og 
rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Helsedirektoratet administrerer 
ombudsordningen, men ombudene er faglig uavhengig og selvstendig. Det er i utgangspunktet et 
pasient- og brukerombud i hvert fylke. 
 

2. Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse 

2.1 Om Nordland 
Nordland fylke er et langstrakt fylke med 44 kommuner (41 fra 2020), 2 helseforetak med 6 sykehus, 
ca. 243 000 innbyggere og et areal på 38 456 km2. Dette medfører ofte lange reiseavstander til og fra 
behandling for pasienter, brukere og pårørende. 

2.2 Arbeidsområde 
Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Selv om arbeidsområdet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven er 
avgrenset til offentlige helse- og omsorgstjenester, så mottar ombudet også henvendelser på andre 
områder som for eksempel privat helsetjeneste, tannbehandling, NAV og vergemål. Fra 2020 ble også 
offentlig tannhelsetjenesten en del av ombudets arbeidsområde. 

2.3 Arbeid med enkeltsaker og å bidra til økt kvalitet i tjenestene 
Ombudet er en viktig mottaker og formidler av pasient- og brukeropplevelser. Alle kan henvende seg 
til ombudet. De som tar kontakt er pasienter, brukere, pårørende eller ansatte i helse- og 
omsorgstjenesten. Det er mulig å ta kontakt anonymt, og tjenesten er gratis.  
 
Ombudet skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud for de som har spørsmål, tilbakemeldinger eller 
klager til helse- og omsorgstjenestetilbudene. Hjelpen går ofte ut på å lytte, stille spørsmål, gi 
informasjon om muligheter, hjelpe til å sortere og gi råd. Dersom det er grunnlag for å gå videre med 
en sak, skjer det i samarbeid med pasienten. Alternativene vil ofte være ett eller flere av disse:  

• ta opp saken direkte med tjenestestedet, gi tilbakemelding eller be om et dialogmøte  

• klage til fylkesmannen  

• søke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning  
 
Ombudets videreformidling av erfaringer og opplevelser fra pasienter, brukere og pårørende, kan 
bidra til økt kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Dette skjer i enkeltsaker, i dialog med 
helsepersonell, tjenestene og tilsynsmyndighetene, og ikke minst i gjennom årlig melding til 
Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. 
 

3. Økonomi og drift 
Pasient- og brukerombudskontoret i Nordland ligger i Bodø og har 5 ansatte (4,5 årsverk):  
pasient- og brukerombud Runar Finvåg, seniorrådgiver Kjersti Syversen (nestleder), seniorrådgiver 
Børge Wågø Albertsen, seniorrådgiver Nina Adelsten Iversen og sekretær Monica Amundsen. 
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3.1 Resultat regnskap i forhold til budsjett 
Budsjett og regnskap for de tre siste årene (tall i hele tusen): 

 2017 2018 2019 

Budsjett 3 654 3 606 3 786 

Regnskap 3 815 3 612 3 953 

 

Regnskapet viser et merforbruk i forhold til budsjett og skyldes økte lønnsutgifter i løpet av året. 
 

3.2 Utadrettet informasjonsvirksomhet 
At pasient- og brukerombudsordningen er kjent i befolkningen er en viktig forutsetning for at 
ombudsordningen skal bli benyttet av de som trenger den. Arbeidet med å gjøre ordningen kjent 
skjer i hovedsak gjennom kontakt med den enkelte pasient, bruker og pårørende, helsetjenestene og 
foredragsvirksomhet. 
 
Sosiale medier er en viktig informasjonskanal til befolkningen. Pasient- og brukerombudet i Nordland 
har egen profil på Facebook der vi formidler lokale og nasjonale nyheter innen helse- og 
omsorgstjenesten. I tillegg har Pasient- og brukerombudet nasjonalt egen Facebook profil i tillegg til 
nettside på https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. 
 

4. Statistikk - nye henvendelser og problemstillinger 2019 
 
Alle henvendelser til pasient- og brukerombudene registreres og kodes for å analysere hvilke 
problemstillinger pasienter, brukere og pårørende opplever i ulike deler av tjenestene. Det er viktig å 
presisere at denne statistikken er av svært lite omfang både i forhold til antall pasienter, brukere og 
pårørende i fylket, og i forhold til totalt antall kontakter og behandlinger som finner sted i helse- og 
omsorgstjenestene i fylket i løpet av et år. Tallene er derfor ikke egnet til å si noe om bl.a. kvaliteten 
på helse- og omsorgstjenestene generelt. Hensikten med statistikken er å belyse hva pasienter, 
bruker og pårørende tar opp av problemstillinger med pasient- og brukerombudet og i hvilke 
tjenester disse gjelder.  
 
Nye henvendelser og problemstillinger for 2017, 2018 og 2019: 

 2017 2018 2019 

Nye henvendelser* 647 631 641 

Problemstillinger** 562 542 616 

* Nye henvendelser består av nye saker, enkle forespørsler og henvendelser med spørsmål utenfor ombudets mandat.  
** I nye saker registreres problemstillinger som pasienter, bruker og pårørende tar opp med ombudet. Tallet er lavere enn 
antall nye henvendelser og skyldes at det ikke registreres problemstillinger i henvendelser som gjelder forespørsler og 
utenfor ombudets mandat. 

 
Tabellen viser et stabilt tilfang av nye henvendelser til Pasient- og brukerombudet i Nordland de tre 
siste årene. På landsbasis mottok pasient- og brukerombudene over 15 000 nye henvendelser i 2019. 

4.1 Hvilke tjenester gjelder problemstillingene.  
De fleste henvendelser til pasient- og brukerombudet omhandler at pasienter, brukere og pårørende 
ikke er fornøyd med opplevelser de har hatt i helse- og omsorgstjenestene. Som figuren under viser 
det fortsatt flest henvendelser angående spesialisthelsetjenesten. 
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Figuren under viser fordeling av henvendelser på hvilke tjenester i 2019 (i prosent). 
 

 
 
Oversikten viser at 65% av problemstillingene gjaldt spesialisthelsetjenesten og 35 % omhandlet 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Sakene som omhandler kommunale helse- og 
omsorgstjenester er ofte tid- og ressurskrevende der saksbehandler har mer omfattende kontakt og 
oppfølging med klager og tjenestested, enn saker som gjelder spesialisthelsetjenesten.  
 
I tillegg mottar pasient- og brukerombudet også henvendelser som ikke er klage på 
behandling/tjenester, men er generelle forespørsler med bl.a. spørsmål om rettigheter og spørsmål 
som er utenfor ombudets arbeidsområde. 
 

4.2 Problemstillinger angående spesialisthelsetjenesten 
I 2019 ble det hos Pasient- og brukerombudet i Nordland registrert 390 nye problemstillinger 
angående spesialisthelsetjenesten*. Diagrammet under viser fordeling av antall problemstillinger 
fordelt på helseforetakene i fylket i tillegg til UNN. I tillegg var det 65 problemstillinger som 
omhandlet andre sykehus/spesialisthelsetjeneste i andre deler av landet.  

 
*Det registreres også nye problemstillinger hos andre pasient- og brukerombud på disse helseforetakene, men disse tallene 
er ikke tatt med her. 
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Figuren under viser de 5 kategorier/spesialiteter det fremmes flest problemstillinger om. 

 
 
Det er flest problemstillinger om kirurgiske inngrep der det ofte stilles spørsmål om mulig svikt og 
eventuell feilbehandling. I disse sakene er det ikke uvanlig at pasienten ikke har fått forventet positiv 
effekt av operasjon eller at operasjonen har medført en opplevd forverring eller skade. Den nest 
største kategoriene omhandler pasienter som opplever problemer i behandling av psykiske lidelser. 
Problemstillingene innen psykisk helsevern omhandler ofte mangel på informasjon og reell 
medvirkning i behandlingen, i tillegg til klage på tvang, medisinering og feil i journal. 
 
Deretter følger kategoriene indremedisin, onkologi og nevrologi. Ofte er det spørsmål om pasienten 
har fått forsinket eller feil diagnose, og problemstillinger angående venting på å få behandling. 
Spesielt innen kreftbehandling blir vi kontaktet av pasienter som opplever at de må vente lenge 
mellom utredning, diagnostisering og gjennomføring av ulike behandlingstiltak. En del av disse 
pasientene opplyser at de ikke har fått oppnevnt koordinator eller kontaktlege. 
 

4.3 Problemstillinger fordelt på tjenester i kommunene  
I 2019 var ble det registrert 217 nye problemstillinger fordelt på alle kommunene. Diagrammet under 
viser antall problemstillinger fordelt på kommuner med lik eller mer enn 10 problemstillinger. 
Fordelingen viser at det var flest henvendelser angående Bodø kommune, deretter Narvik, Rana, 
Meløy, Vestvågøy og Vågan. 
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Figuren under viser de kommunale tjenester det var flest registreringer på – fastlege, sykehjem, 
helsetjenester i hjemmet og legevakt. 
 

 
 
Fastlege 
Det er flest henvendelser angående fastlege og dette bør sees i sammenheng med at det er stor 
aktivitet i fastlegeordningen med mange pasienter og mange konsultasjoner. Pasienter tar opp 
problemer med manglende og forsinkede henvisninger, diagnostisering, medisinering, og uenighet 
om behandlingstiltak. Fastlegen er et viktig kontakt- og knutepunkt for pasienten i helsevesenet og 
dermed en viktig samarbeidsaktør for pasienten til å komme videre til andre behandlingstilbud ved 
behov. 
  
Sykehjem og helsetjenester i hjemmet 
Det var totalt 60 problemstillinger knyttet til korttids- og langtidsopphold i sykehjem og 
helsetjenester i hjemmet i henvendelsene til ombudet i 2019. Det er i hovedsak pårørende som tar 
kontakt i disse sakene. Årsaken til kontakt omhandler i hovedsak lang saksbehandlingstid på 
søknader, avslag på tjenester, manglende informasjon og medvirkning i utforming av tjenestetilbudet 
og klage på kvalitet i tjenestetilbudet. 
 
Legevakt 
Det var 10 problemstillinger knyttet til legevaktstjenesten i 2019. Dette omhandler i hovedsak at 
pasientene har opplevd å ikke blitt "tatt på alvor" og tatt inn til tilstrekkelig behandling. Ikke uvanlig 
omhandler problemstillingene her at pasienter opplever at legen har for liten tid og at pasienten er 
misfornøyd med å bli sendt hjem med informasjon om å ta kontakt med fastlege neste dag eller over 
helgen. For liten tid til pasienten kan innebære en risiko for at riktig diagnose og behandling ikke blir 
gitt til riktig tid. 
 
Andre kommunale helse- og omsorgstjenester 
Pasient- og brukerombudet får også noen henvendelser angående andre kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Dette gjelder blant annet fysioterapi, støttekontakt, brukerstyrt personlig 
assistanse og avlastning. Problemstillinger knyttet til disse tjenestene omhandler ofte at 
pasient/bruker ikke får tilstrekkelige tjenester eller at kvaliteten i tjenesten ikke er god nok. 
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5. Utvalgte tema 
Vi har valgt noen tema som vi spesielt ønsker å belyse i denne årsmeldingen. Temaene som 
omhandler informasjon og medvirkning, pårørende som ressurs og Brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) er hentet fra pasient- og brukerombudenes felles årsmelding. De er like aktuelle for våre 
erfaringer i Nordland som det er for resten av landet. I tillegg har vi skrevet om et spennende 
prosjekt vi har i samarbeid med ungdomsrådet på Nordlandssykehuset HF, Bodø og om temaet 
psykisk helsehjelp og ungdom. Under pkt 5.4 omtaler vi en sak vi har bistått pasient og pårørende i 
en klage angående manglende trippeldiagnostikk med mistanke om brystkreft. Klagesaken har 
bidratt til endret behandlingspraksis. 
 

5.1 Prosjekt - Hvordan komme i kontakt med ungdom – samarbeid 
med ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF, Bodø   

 
Pasient- og brukerombudet i Nordland innledet høsten 2019 et samarbeid med ungdomsrådet ved 
Nordlandssykehuset som førte til oppstarten av et prosjekt med økonomisk støtte fra 
helsedirektoratet. 
 
Bakgrunn for prosjektet var følgende:  

1. Pasient- og brukerombudet i Nordland trenger bedre kompetanse om ungdoms 
kommunikasjons- og informasjonskilder for å finne ut hvilke arenaer vi kan nå dem med våre 
tjenester. 

2. Vi vet for lite om hvor ungdommenes utfordringer ligger i møte med helse- og 
omsorgstjenesten, og hvordan pasient- og brukerombudet kan bistå dem.  

3. Vi ønsker å utvikle gode arbeidsmodeller sammen med brukerne av helse- og 
omsorgstjenestene. Brukerne er her ungdom i alderen 16-24 år.   

4. Vi ønsker i større grad å jobbe systemisk for denne gruppen.  
 
Målsettingen i prosjektet: 
Pasient- og brukerombudet i Nordland ønsker å gjøre ombudsordningen bedre kjent for ungdom i 
alderen 16-24 år og legge til rette for at de på en bedre måte enn i dag kan ivareta pasient- og 
brukerrollen og få informasjon om sine rettigheter. 
 
Funn så langt:  
Samarbeidet med deltakerne fra ungdomsrådet har vært inspirerende og lærerikt. Vi skjønte tidlig at 
vår bruk av informasjon og kommunikasjonsløsninger ut til befolkningen i liten grad treffer ungdom.  
Dette har flere årsaker: 

• Ungdom bruker i stor grad sosiale medier for å innhente kunnskap. Vi er ikke på de arenaene 
som ungdom bruker.  

• Vår kommunikasjon med pasienter og brukere foregår i hovedsak pr. telefon. E-post, brev, 
oppmøte. Dette er kommunikasjonskanaler som mange ungdommer ikke benytter. 

• Ungdom ønsker ofte å være anonyme når de første gang tar kontakt. De kanaler vi 
kommuniserer på, ivaretar dette ønsket i for liten grad.  

• Ungdom ønsker raskt svar, dvs. i løpet av noen timer. Dette kan vi ikke imøtekomme i dag.  

• Ungdom leser sjelden brosjyrer. Språket i våre brosjyrer er vanskelig å forstå og lite 
gjenkjennbart for ungdom. Bildene på brosjyrene er med middelaldrende og eldre 
mennesker.  

 
Resultatene så langt i prosjektet har medført at vi er nå i gang med å utarbeide informasjonsmateriell 
som er mer tilpasset ungdom. Vi har også fått mer kunnskap om hvordan og hvilke arenaer ungdom 
søker etter informasjon om sykdom, helsetjenester m.m. En av arenaene er ung.no der vi vil få lagt ut 
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mer tilpasset informasjon om pasient- og brukerombudet rettet mot ungdom. I 2020 vil vi  utvide 
prosjektet til et samarbeid med Pasient- og brukerombudene i Troms og Finnmark. 
 

5.2 Psykisk helsehjelp og ungdom 
 

Under punkt 5.1 i årsmeldingen beskriver vi vårt "ungdomsprosjekt" der vi har fokus på å få mer 

informasjon om hvor ungdom henter informasjon om bl.a. helse og behandling, og hvordan vi som 

ombudsordning kan bli bedre kjent blant ungdom. Dette er basert på at vi registrerer få 

henvendelser i aldersgruppen 18 – 25 år. De henvendelser vi får angående ungdom med 

helseutfordringer kommer som regel fra foreldre, og ikke ungdommene selv. Vi har av de 

henvendelser vi får sett noen felles trekk. Dette er i forhold til området psykisk helsevern. De ønsker 

først og fremst å formidle sine erfaringer. Ikke alle ønsker å få hjelp til å klage. De formidler mangel 

på medvirkning og informasjon. De stiller spørsmål knyttet til medisinering, behandling og diagnoser. 

Der hvor de forsøker å ta dette opp erfarer de mer et forsvar av systemer og behandling ,- mer enn 

en dialog. De formidler at det er vanskelig når ikke der er god kjemi med behandler.  

Dette er for så vidt ikke utfordringer knyttet til bare ungdom. Det er spørsmål som går igjen i mange 

henvendelser til oss. Dette begrunner at vi må se på hvilken informasjon vi gir ungdom, om våre 

arbeidsformer gjennom mail, telefon og  oppmøte begrenser dem i å ta kontakt. Henvendelser vi har, 

viser at de inntar en aktiv rolle i samarbeidet med oss. Dette er i tråd med den mer aktive 

pasient/brukerrollen og utfordrer tradisjonell forståelse om hvem som er eksperten. Helse- og 

omsorgstjenester blir oppfordret til et samarbeid. Det samme gjelder for ombudsordningen. For 

noen er det snakk om hjelp i et langt livsløp, og kontroll over egne livsbetingelser er viktig.      

5.3 Informasjon og medvirkning 
 

Mangelfull eller dårlig informasjon og kommunikasjon er et element i svært mange av henvendelsene 

til pasient- og brukerombudet. Det gjelder både i møte med spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

Pasienter og brukere har lovfestet rett til medvirkning både ved planlegging og gjennomføring av 

helse- og omsorgstjenestene. Dette forutsetter at pasienten/brukeren får tilstrekkelig og tilrettelagt 

informasjon.   

Informasjon er også nødvendig før du faktisk er blitt pasient. Mange kommuner sender ut brosjyrer i 

posten til sine innbyggere med oversikt over hva de kan kreve av standard fra kommunen når det 

gjelder tekniske tjenester som brøyting, vann og avløp. Kommunene bør på samme måte informere 

sine innbyggere om helse- og omsorgstjenestene.  

Språk og språkforståelse er avgjørende for forsvarlig behandling. Pasient- og brukerombudet er kjent 

med at anstrengt økonomi kan brukes som argument for ikke å bruke tolk. Likevel skal tolk brukes 

der det er behov, og det er viktig at helse- og omsorgstjenestene bruker "profesjonell" tolketjeneste 

og ikke eksempelvis bruker familiemedlemmer som tolk.  

Tilstrekkelig informasjon til pasient og pårørende når noe går galt, er fortsatt en mangelvare mange 

steder. Vi møter pasienter og pårørende som står tilbake i uvisshet og med ubesvarte spørsmål. 

Dette skaper unødvendige belastninger. En god samtale mellom behandler og pasient/pårørende kan 

gi nødvendige forklaringer og vise at tjenesten tar det som har skjedd på alvor og arbeider for å 
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hindre at det skjer igjen. I samtalen kan tjenestene også gi lovpålagt informasjon om rett til å varsle 

til Helsetilsynet, klage til fylkesmannen, kontakte pasient- og brukerombudet og til å søke erstatning. 

Vår erfaring er at slike samtaler også er viktig for helsepersonellet, da ingen går upåvirket fra 

uønskede alvorlige hendelser. 

5.4 Trippeldiagnostikk brystkreft Nordlandssykehuset HF. 
 
Pasient- og brukerombudet i Nordland bistod klient i klagesak angående diagnostisering og 
behandling av brystkreft.  
 
Pasient ble i 2013 henvist til Nordlandssykehuset etter at hun hadde kjent en øm «motstand» i 
venstre bryst. Hun ble først undersøkt med mammografi og deretter fysisk undersøkt (palpasjon) av 
lege som i likhet med pasienten fant et fastere parti i venstre bryst. Pasienten ble så undersøkt med 
ultralyd som viste normalt kjertelvev uten tegn til mistanke om kreft eller annen patologi. Det ble 
ikke tatt vevsprøve. Begrunnelsen fra røntgenavdelingen var at de ikke tok vevsprøve når det ikke ble 
sett noe unormalt verken ved mammografi eller ultralyd, og henviste derfor ikke pasienten videre til 
kirurg for vurdering. 
 
I 2016 fikk pasienten smerter i rygg og hofte, og ved undersøkelse i MR røntgen fant man tegn til 
kreft med spredning. Etter nærmere utredning viste det seg at pasienten hadde fått brystkreft i 
samme område som ble undersøkt i 2013, og kreftsykdommen hadde spredd seg. Pasienten døde 
som følge av kreftsykdommen i januar 2019. 
 
Saken ble sendt til Fylkesmannen i Nordland for vurdering av mulig pliktbrudd. Fylkesmannen fant at 
Nordlandssykehuset ikke hadde gitt pasienten forsvarlig behandling. Fylkesmannen viser i sin 
avgjørelse til at den helsefaglige normen er at kvinner over 35 år som oppdager kul i brystet, skal 
utredes inntil kreft er bekreftet eller avkreftet. Trippeldiagnostikk er standard utredning og består av 
klinisk undersøkelse, bildeundersøkelser (mammografi og eventuelt ultralyd) og biopsi/histologi 
(vevsprøve). Det burde derfor vært tatt vevsprøve av kulen i brystet. 
 
Nordlandssykehuset var ikke enig i fylkesmannens vurdering og fylkesmannen innhentet flere 
sakkyndige vurderinger i saken. Disse støttet Fylkesmannens avgjørelse. Nordlandssykehuset har nå 
endret sine rutiner med bakgrunn i saken. 
 
Etter avgjørelsen fra Fylkesmannen stilte vi spørsmål til Nordlandssykehuset: "Hva med de kvinnene 
som "bare" hadde fått bildeundersøkelse og klinisk undersøkelse – og som eventuelt burde hatt 
trippeldiagnostikk med uttak av vevsprøve?", slik som kvinnen vi hadde hjulpet med klage til 
Fylkesmannen.  Vi sendte brev til Nordlandssykehuset i august 2018 og spurte om hvilken oppfølging 
de ville gi til tidligere pasienter som ble vurdert etter den "gamle" praksisen som Fylkesmannen 
hadde vurdert som uforsvarlig. Følgende spørsmål ble stilt: 
 

1. Vil Nordlandssykehuset gjøre undersøkelser for å kartlegge om det er andre pasienter som 
har gått glipp av standard primærbehandling for brystkreft ved Nordlandssykehuset? 

2. Hvis svaret er ja, hva gjør dere i forhold til disse pasientene? 
 
Nordlandssykehuset ønsket ikke å svare før saken var ferdigbehandlet hos Fylkesmannen og svarte 
derfor i brev datert 16.10.2019 at de jobber systematisk for å forbedre sine tjenester for pasientene. 
De har endret sine prosedyrer etter ovennevnte klagesak og innført en lavere terskel for biopsi samt 
forbedret informasjonen til pasientene om å ta ny kontakt med fastlege ved fortsatte plager.  
 
Som svar på våre spørsmål har de vurdert om de skal eller kan vurdere mulige oversette maligne 
funn bakover i tid. De kunne gjøre dette ved å gå gjennom alle kliniske henvisninger og reinnkalt alle 
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henvist for kul i brystet uten funn ved mammografi/ultralyd og som ikke har gått videre til screening. 
De har også vurdert å systematisk gå gjennom alle bildene som har blitt vurdert som benigne. Ut fra 
at dette vil ta store ressurser bort fra behandlingen av dagens pasienter, og at dette vil ha liten 
nytteverdi, har de bestemt å ikke sette i gang ytterligere tiltak overfor denne pasientgruppen. 
Nordlandssykehuset antar at kvinner med forverrede plager har tatt ny kontakt og derfor allerede 
blir fulgt opp med behandling. 
 
Pasient- og brukerombudet har forståelse for at en nærmere granskning vil være så ressurskrevende 
at det kan gå ut over dagens kapasitet for behandling av denne pasientgruppen. Saken viser at en 
klage kan bidra til en grundig gjennomgang av behandlingspraksis – og i dette tilfellet til å endre 
praksis. 
 

5.5 Pårørende – en uvurderlig ressurs, men med manglende klagerettigheter 
 
Ofte er henvendelsene til pasient- og brukerombudet fra pårørende til pasienter og brukere. Enkelte 
har kun spørsmål rundt sin egen rolle og sine selvstendige rettigheter som pårørende.  
 
Pårørende er en svært viktig, og helt nødvendig ressurs, både for den enkelte som har behov for 
hjelp, og for samfunnet som sådan. Pårørende har ofte svært nyttig informasjon som kan være et 
gode for pasienten og som kan forebygge uønskede hendelser.  
 
Kommunene har ansvar for å tilby opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad til personer 
med særlig tyngende omsorgsarbeid. Ombudet erfarer at både helse- og omsorgstjenestene og 
pårørende selv har mangelfull kunnskap om dette, og dermed får ikke alle pårørende den 
informasjon og hjelp de har krav på og trenger. 
 
Pårørende er opptatt av: 

• God informasjon og mulighet for medvirkning,  

• Avlastningsmuligheter 

• Å bli lyttet til. 
 
Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal faglig veileder om pårørende i helse- og 
omsorgstjenestene, https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder 
Denne veilederen bør bli bedre kjent for helsepersonell og følges. 
 
I de senere år har pårørendes rettigheter blitt styrket, og de generelle reglene er inntatt i pasient- og 
brukerrettighetsloven. Dette gjelder også rettigheter til barn som pårørende. Mange av rettighetene 
er relativt sammenfallende med pasientens og brukerens rettigheter i helsetjenesten, med mindre 
pasienten eller brukeren ikke ønsker at pårørende skal involveres. Der pasienten ikke er 
samtykkekompetent kan det likevel oppstå utfordringer for pårørende å bistå med klage på vegne av 
pasienten. 
 
Høsten 2019 var det en rettssak i Møre og Romsdal der blant annet pårørendes rett til å klage på 
vegne av myndig pasient som ikke var samtykkekompetent et tema. Reglene i pasient- og 
brukerrettighetsloven viser til at pårørende ikke har selvstendig klagerett på vegne av pasient uten 
samtykkekompetanse med mindre det foreligger fullmakt fra pasient. Dette kan være problematisk 
der pasienten ikke har vært i stand til å gi fullmakt og der det ikke er oppnevnt verge. Da er det i 
praksis "ingen" som kan ivareta klageretten for pasienten. Pårørende gikk i denne saken så langt som 
å ta saken til retten og fikk innvilget partsrettigheter gjennom tvisteloven – og fikk fremmet klage på 
vegne av pasienten. Etter erfaringene fra denne saken sendte pasient- og brukerombudet et brev til 
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Helsedirektoratet med forespørsel om ny lovfortolkning av pårørendes klagerettigheter etter 
avgjørelsen i rettssaken. Vi har foreløpig ikke fått svar på denne henvendelsen.  

5.6 Brukerstyrt personlig assistanse - BPA 
 
Formålet med BPA-ordningen, er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre 
tjenestene og hverdagen selv, og å kunne ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Siden 2015 har 
BPA-ordningen vært en individuell lovfestet rettighet for personer med langvarig og stort behov for 
personlig assistanse. Denne ordningen handler om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser 
mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker. 
 
Sakene pasient- og brukerombudet mottar om BPA-ordningen omhandler både avslag på retten til 
BPA og omfang av antall timer. Det dreier seg om vurdering av behov, spørsmål i tilknytning til det å 
være arbeidsleder og kontroll med antall timer. I flere saker ser vi at det er store sprik mellom det 
behov brukeren melder og det tilbudet kommunen vurderer er tilstrekkelig. 
  
Noen vedtak er kompliserte å forstå. Enkelte vedtak er så detaljerte at de teller på minuttet hvor lang 
tid en aktivitet er beregnet å skulle ta, uten hensyn til brukerens varierende dagsform eller 
uforutsette hendelser. Vår erfaring er at ordningen med BPA har uønskede variasjoner mellom 
kommuner når det gjelder tildeling av tjeneste, både i omfang og hvordan BPA-ordningen sees i 
sammenheng med andre tjenester. 
 
BPA omhandler praktisk bistand. En del av brukerne har også fått helsetjenester inn i ordningen. Her 
har vi sett en del utfordringer i forhold til å sikre forsvarlighet, da vedtakene har vært mangelfulle. 
Ombudet minner om at det er kommunens ansvar å sikre at ordningen og innholdet i tjenestene er 
forsvarlig. 
 
Vi er kjent med tilfeller der brukere har valgt å flytte til kommuner som har bedre tilbud. Dette kan 
ha sammenheng med hvilken tjenesteleverandør som kommunen har inngått avtale med, men også i 
hvilken grad kommunene ser BPA-ordningen i et likestillingsperspektiv. 
 
BPA-ordningen er av vesentlig betydning for mange personer med stort hjelpebehov. Erfaringene 
våre er at ordningen ikke i tilstrekkelig grad sikrer formålet om uavhengig liv, likeverd og frihet. 
Formålet med BPA-ordningen må oppfylles uavhengig av brukerens bostedskommune. 
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Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8. Pasient- og brukerombud  
§ 8-1.Formål 

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og 
rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. 

 
§ 8-2.Arbeidsområde og ansvar for ordningen 

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets 
arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester, fylkeskommunale tannhelsetjenester og kommunale 
helse- og omsorgstjenester. 

Ett av pasient- og brukerombudene skal ha en koordinerende rolle for alle ombudene. Dette ombudet 
skal bidra til å utvikle felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige ombudene med systematisk kompetanseutvikling 
og veiledning, gi råd i enkeltsaker, bidra til felles løsning og forståelse av prinsipielle saker og følge med på 
hvordan ulike grupper av pasienter og brukere prioriteres ved tildeling av tjenester. 

Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig. 

 
§ 8-3.Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet 

Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten, den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, opp til behandling enten 
på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak. 
 

Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den 
som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym. 

 
§ 8-4.Behandling av henvendelser 

Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til 
behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt 
seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette. 

 
§ 8-5.Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger 

Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de 
opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende 
anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger. 
 

§ 8-6.Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og omsorgstjenestens lokaler 
Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige 

spesialisthelsetjenester, fylkeskommunale tannhelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 

§ 8-7.Pasient- og brukerombudets oppgaver 
Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og 

veiledning om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. 
Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet 

av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. 
Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets 

arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv 
hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. 

Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at 
disse følger opp. 

Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent. 
 

§ 8-8.Forskrifter 
Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene om pasient- og 

brukerombud. 
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Pasient- og brukerombudsordningen 

Pasient- og brukerombudets mandat følger av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8. 

Ombudet skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet 

overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Ombudet skal også arbeide for å bedre kvaliteten i tjenestene. 

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudene 

er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet. Ombudene utøver sin faglige virksomhet selvstendig og 

uavhengig. 

Fra 1.1.2020 er ombudenes mandat utvidet til å gjelde den offentlige tannhelsetjenesten. 

 

Pasient- og brukerombudet i Troms 

Pasient- og brukerombudskontoret er lokalisert i Fylkeshuset i Tromsø.  
Kontoret har 4 ansatte: 
 
Kristin Jenssen, seniorrådgiver 
Hege Pedersen, seniorrådgiver 
Eli Åsgård, seniorrådgiver 
Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud 

 

Troms 

Troms hadde per 31.12.2019 166 000 innbyggere fordelt på 24 kommuner.  

Spesialisthelsetjenestene i fylket dekkes fortrinnsvis av Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN 

HF), som har avdelinger i Tromsø, Harstad og Narvik, samt i Longyearbyen. Helseforetaket har fire 

distriktspsykiatriske sentra. UNN HF er universitetssykehus og har i tillegg funksjon som lokalsykehus. 

Det er etablert distriktsmedisinske sentra i Nordreisa og Lenvik, med både kommunale helsetjenester 

og spesialisthelsetjenester. 
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FORORD 

Årsmeldingen formidler brukererfaringer, pasientopplevelser og utviklingstrekk i helse- og 

omsorgstjenesten som vi har merket oss gjennom året som har gått. Den skal tydeliggjøre svakheter 

og forbedringspotensial, men kan ikke leses som en generell tilstandsrapport. Vårt siktemål er at 

årsmeldingen kan bidra i arbeidet med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene og medvirke 

til at pasientenes og brukernes rettigheter blir ivaretatt. 

2019 var preget av ombudsordningens arbeid med å utvikle organisasjonen. Det er gjort endringer i 

pasient- og brukerrettighetsloven som berører ombudsordningen: For å styrke ordningen skal det 

tilsettes et ombud med koordinerende funksjon, blant annet for å bidra til felles faglig utvikling. Det 

er også bestemt at vårt mandat utvides til å gjelde den offentlige tannhelsetjenesten fra 1.1.2020. 

Den foreliggende årsmeldingen innledes med et sammendrag av hovedinntrykk og anbefalinger til 

forbedringstiltak. Deretter gir vi en en beskrivelse av generelle utviklingstrekk i tjenestene og en 

grundigere gjennomgang av enkelte problemstillinger. I tillegg presenterer vi nøkkeltall, med 

kommentarer. Avslutningsvis følger en oversikt over vår utadrettede virksomhet i 2019. 

Landets Pasient- og brukerombud leverer felles årsmelding med et nasjonalt persepktiv. Felles 
årsmelding for 2019 og årsmeldinger fra de fylkesvise kontorene finner du her: 
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/arsrapporter. 
 
 
 

Tromsø, 28. februar 2020 

 
Odd Arvid Ryan 

pasient- og brukerombud i Troms 
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1. SAMMENDRAG 
 

 

 

 

 

 

Kommunene får stadig større ansvar for pasienter med komplekse behov for helsehjelp. Dette er en 

politisk ønsket utvikling som også medfører at deler av spesialisthelsetjenesten bygges ned. 

Samhandlingen mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, 

med økt utskrivningstakt, inngår i disse prosessene. På områder som rehabilitering er tilbudet i 

spesialisthelsetjenesten tatt ned i betydelig grad. Det er kommunene som skal imøtekomme 

befolkningens behov. "Velferdsstaten" er erstattet av "velferdskommuner" på mange områder.  

Kommunene må med andre ord prioriteres. Ikke bare får kommunene et større ansvar for helse- og 

omsorgstjenesten, men de konkurrerer også med andre - blant annet spesialisthelsetjenesten - om 

arbeidskraften. Spesialiseringskravene, og konkurransemomentet, kan for eksempel bli tydeliggjort 

gjennom kommunenes plikt til å ha tilbud om psykolog fra 2020. Samtidig ser vi at kommunene 

innleder samarbeid seg imellom for å sikre nødvendig kompetanse og et mer helhetlig fagmiljø. 

Kommunene gjør også tilpasninger for å styrke fastlegeordningen, som er under press. Med andre 

ord skjer det endringer i kommunene for å møte nye – og gamle - utfordringer. 

Vi har registrert at trenden som har pågått de siste årene i kommunene, med dreining fra tilbud om 

tjenester i institusjon til hjembaserte tjenester, fortsetter. I den forbindelse må ikke kommunene 

glemme at de skal ha et fleksibelt og variert tilbud til innbyggerne. Prioriteringen av hjembaserte 

tjenester til pasienter og brukere med et omfattende hjelpebehov stiller dessuten store krav til 

kvalitet, stabilitet og forutsigbarhet i tjenesteutøvelsen. Vi registrerer at noen pasienter og brukere 

ikke har et hjem å motta tjenester i. Mange av dem som trenger psykiske helsetjenester i 

kommunene er helt avhengige av tilrettelagt bolig for at det øvrige tjenestetilbudet skal fungere. 

Det er viktig at pasienter, brukere og pårørende ivaretas i forbindelse med endringer som skjer i 

helse- og omsorgstjenesten. Det blir de ikke alltid. Samhandlingsreformen skal for eksempel bidra til 

at pasienter opplever bedre samhandling mellom sektorene og gode overganger. Ikke alle pasienter 

opplever gode overganger, og det er mange avvik. Det er en ledelsesutfordring at man ikke får løst 

samhandlingsproblemer, og det gjelder både spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene. 

Pasienter og brukere skal være beskyttet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven. Klageretten 

skal være et sikkerhetsnett. Men klageretten er uten innhold hvis tjenestestedet og klageinstansen 

ikke behandler klagen i tråd med loven, eller når saksbehandlingstiden blir urimelig lang. Mange 

pasienter og brukere har erfart at klagen er blitt borte i systemet eller at behandlingstiden har tatt 

opptil to år. God og rask saksbehandling må være et prioritert område for alle aktuelle instanser. 

Når det gjelder UNN HF går de samme utfordringene og problemstillingene igjen på vesentlige 

områder. Gjengangerne er informasjon og medvirkning, kommunikasjon med pasienter og 

pårørende, oppfølging av pasienter, samarbeid mellom avdelinger og koordinering av tjenestene. 

Vi har de siste fem årene hatt en jevn økning i antall henvendelser. I 2019 mottok vi for første 

gang mer enn 500 henvendelser (507, mot 463 i 2018)). Økningen omfattet både den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi så de mest markante økningene på 

områdene psykisk helsevern og helsetjenester i hjemmet. 

Nøkkeltall og tabeller, samt kommentarer, finnes under punkt 6 i denne meldingen. 
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2. ANBEFALINGER 
 

Kommunale helse- og omsorgstjenester: 

 Det må utpekes koordinator for pasienter og brukere med behov for komplekse, langvarige 

og koordinerte tjenester. 

 Det kommunale botilbudet til pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet må styrkes. 

Det må legges vekt på tilrettelagte boliger med døgnbemanning. 

 Kommunene bør utarbeide praktiske rutiner for å ivareta pårørendes informasjonsbehov. 

Pårørende er opptatt av god informasjon, medvirkning og avlastningsmuligheter. 

 Kommunene må sørge for at klager blir behandlet innen rimelig tid. 

 

Spesialisthelsetjenesten/UNN HF: 

 Kommunikasjon, medvirkning og informasjon må inngå som en sentral del av kvalitets- og 

forbedringsarbeidet ved UNN. 

 UNN HF må sørge for at kontaktlegeordning og koordinatorfunksjon blir iverksatt. 

 UNN HF må etablere effektive systemer for klagebehandling. 

 

Fra Pasient- og brukerombudenes felles årsmelding vil vi fremheve følgende: 

 Manglende samhandling er en trussel mot pasientsikkerheten, med kostbare konsekvenser. 

 Tilbudet til psykisk syke og rusavhengige – gjør vi nok og gjør vi det riktige? 

 Økt kompetanse på saksbehandling og klagesaksbehandling etterlyses. 

 

3. KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER – UTVIKLINGSTREKK OG 

UTFORDRINGER 
 

Utviklingstrekk 

Kommunene skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som 

oppholder seg i kommunen, og forvalter et vidt spekter av tjenester for å dekke innbyggernes behov 

for tjenester. Kommunene får et stadig større ansvar for pasienter med omfattende og komplekse 

behov for helsehjelp. Dette ansvaret spenner vidt og omfatter pasienter med psykiske helseplager, 

somatisk sykdom, kognitiv svikt og fysiske funksjonsnedsettelser. Felles for pasientene er at de har 

behov for tjenester som krever høy kompetanse, i tillegg til at de trenger stabililtet og forutsigbarhet. 

Mange pasienter og brukere har et særlig behov for stabile og forutsigbare tjenester. Vi har 

ekempler på brukere med autisme eller lettere til moderat psykisk utviklingshemning som mottar 

tjenester i henhold til et rammevedtak. Denne type vedtak inneholder ikke klar informasjon om 

tidspunkter for når tjenesten skal gis. Pasienter og brukere kan ha et svingende hjelpebehov, og for 

noen kan det være en fordel med fleksible vedtak. Men for andre kan det opplveves usikkert og 

utrygt dersom de ikke har oversikt over tjenestetilbudet. Når vedtaket ikke gir brukeren 

holdepunkter er det avgjørende at tjenesteyterne gir god og fortløpende informasjon om når, hvor 

og hvordan tjenesten skal gis. Tjenestene bør også være organisert slik at tjenesteytere er 

Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 163 av 236 



7 
 

tilgjengelige for brukeren. I noen tilfeller må de også være oppsøkende. Taushet eller inaktivitet fra 

pasientens eller brukerens side kan være et faresignal. 

På bakgrunn av våre kommunemøter 2015-2019 kan vi slå fast at mange kommuner stadig strever 

med å få på plass koordinatorfunksjon og bruk av individuelle planer for å sikre et helhetlig tilbud til 

pasienter og brukere som trenger det. 

Et annet utviklingstrekk, som i første rekke gjelder Tromsø kommune, er at de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene kan fremstå som fragmenterte og diagnosebasert. Helse- og 

omsorgstjenesteloven er ikke diagnosebasert, og tjenestene skal ivareta pasienter og brukeres 

samlede behov for tjenester. Dette betyr at man må ha et bredt og helhetlig utgangspunkt ved 

vurderingen av hjelpebehov. Loven har også et sosialfaglig perspektiv. Tjenestene kan ikke 

organiseres slik at det blir skott mellom ulike tjenesteformer. 

Eksempelvis kan en person med psykisk utviklingshemning også ha behov for psykisk helsehjelp. 

Vedkommende kan i det daglige være ivaretatt av en miljøtjeneste ledet av vernepleier. Men dersom 

brukeren for eksempel trenger psykiske helsetjenester, må kommunen være i stand til å dekke også 

dette behovet. Vi har inntrykk av at det legges stor vekt på primærdiagnose ved vurderingen av 

hvilke tjenester som skal ytes. Resultatet kan bli at brukeren utelukkes fra en bestemt tjeneste som 

følge av diagnosen, og ikke hjelpebehovet. Vi vil følge denne problemstillingen fremover. 

 

Kommunemøter 
 
Våre årlige møter med ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten omfattet i 
2019 kommunene Skjervøy, Bardu, Gratangen og daværende Lenvik kommune. Gjennom 
dialogmøtene blir vi bedre kjent med helse- og omsorgstilbudet i den enkelte kommune. Vi får et 
innblikk i utfordringer som kommunene står overfor, men også kjennskap til gode løsninger og 
innsatsen som daglig legges ned i tjenestene. God kunnskap om situasjonen i kommunene gjør oss 
bedre i stand til å veilede pasienter og brukere i enkeltsaker. Vi når samtidig ut med viktig 
informasjon om pasient- og brukerrettigheter. 
 
 

Fokusområde 2019 – Psykiske helsetjenester i kommunene 
 
Psykiske helsetjenester i kommunene var felles fokusområde for landets pasient- og brukerombud i 

2019. Vi ønsket å belyse utfordringer som brukerne står overfor, og særlig følgende tema: 

 

 tilgangen til tjenestene 

 er omfanget av tjenestene i samsvar med brukerens behov? 

 hvor målrettede er de kommunale tjenestene? 

 samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten 

 

Vi innhentet informasjon gjennom direkte dialog med brukerorganisasjoner, kommuner og 

spesialisthelsetjenesten. I det følgende har vi gjort en oppsummering av noen av våre lokale 

erfaringer. En oppsummering av arbeidet som ble gjort med fokusområdet på landsbasis kan leses på 

www.pasientogbrukerombudet.no. 
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Samhandling og koordinering av tjenester 

 

Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern) og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er regulert i avtaler som gjelder innleggelse og utskrivning av pasienter. Dette 

tilsvarer samarbeidet som er etablert i somatikken. Videre er det nå iverksatt pakkeforløp for psykisk 

helse og rus. 

Fra brukersiden fikk vi høre at overgangene er sårbare. Det gjennomføres ikke alltid 

samarbeidsmøter hvor brukeren er til stede, med adgang til reell medvirkning. Brukere savner 

informasjon om hvilke tjenester de kan eller vil få etter at de er skrevet ut fra 

spesialisthelsetjenesten. 

Fra tjenestene har vi fått bekreftet at samarbeidet mellom sykehus og kommune kan variere fra sak 

til sak, blant annet når det gjelder samarbeidsmøter for å kartlegge brukerens situasjon før 

utskrivning. Det kan tenkes at slike møter noen ganger kan være unødvendige, men i så fall må 

brukeren ta del i beslutningen. Vi fikk ikke inntrykk av at det alltid er tilfellet. 

Mangel på koordinering mellom sektorer og innad i kommunene er en annen utfordring. De aktuelle 

brukerne har gjennomgående behov for koordinerte, helhetlige og forutsigbare tjenester. Disse 

behovene blir ikke ivaretatt for alle brukere, og noe av grunnen kan være at tjenestene ikke 

prioriterer lovbestemte virkemidler som koordinator og individuell plan. 

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020 (IS 2734, 

Helsedirektoratet) fremhever følgende: "Forløpene skal legge til rette for gode individuelle 

behandlingsforløp gjennom bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode 

overganger". 

Vi trekker ikke absolutte konklusjoner fra vårt arbeid med fokusområdet, men vi kan per 2019 slå fast 

at ikke alle brukere opplever gode individuelle behandlingsforløp gjennom bedre samhandling 

mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. 

 

Mangel på tilrettelagt bolig 
 
Mangel på tilrettelagt bolig er et betydelig hinder for helhetlig og koordinert hjelp til personer med 
psykiske helseplager eller rusmiddelavhengighet. Dette er boliger som bygges for å sikre et trygt 
bomiljø som skjermer beboerne fra forhold som kan virke negativt inn på den psykiske helsen, og 
med tilpasset bemanning. Tilbudet om slike boliger varierer fra kommune til kommune.  
 
En tilpasset bolig for brukeren er som regel en forutsetning for at kommunen skal kunne gi gode og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester til ham eller henne. Dette ankerfestet er viktig for å skape 
trygghet og utvikling hos brukerne, men det er også nødvendig for at kommunen skal kunne 
planlegge og gjennomføre helse- og omsorgstjenester på en god og stabil måte. Mangel på egnet 
bolig kan dessuten få faglig og praktisk betydning når brukere skal skrives ut fra psykisk helsevern. 
Utskrivningsprosessen kan bli utsatt og overgangen fra sykehus til kommune blir dermed usikker for 
brukeren. I slike overgangsfaser er mange brukere spesielt sårbare. Resultatet kan bli dårligere helse 
for brukeren og unødvendige re-innleggelser. I verste fall blir brukeren et svingdørstilfelle. 
 
Under arbeidet med fokusområdet fikk vi blant annet innspill om boligproblematikken fra brukere, 
brukerorganisasjoner, ansatte i kommunene og i brev fra Brukerrådet på UNN. Det er grunn til å tro 
at problemet er særlig fremtredende i Tromsø kommune. Vi vil følge opp utfordringene på dette 
området. 
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Byråkrati til besvær 

Sykdom er i seg selv krevende, og når man i tillegg til må forholde seg til et omfattende helse- og 

velferdsbyråkrati, kan veien til et friskere liv både lang og kronglete. Brukere skal forholde seg til en 

rekke instanser på ulike nivå og sektorer, som NAV, tildelingskontor, miljøtjeneste, boligkontor, 

fastlege, vurderingsenhet og eventuelle behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kan 

gjeldsproblemer og andre livsproblemer føre til at også andre offentlige instanser kommer inn i 

bildet. Mange brukere kan ha mellom 5 og 10 offentlige instanser å forholde seg til. 

Når vi ser at tjenestene heller ikke er godt koordinert og at få brukere har individuell plan, er det ikke 

rart at en del brukere opplever at de befinner seg i en tett byråkratisk jungel. Det skal møtes, søkes, 

ventes, møtes på nytt, søkes på nytt, ventes på nytt, eventuelt klages før man endelig – og kanskje – 

får et forsvarlig hjelpetilbud. Mange faller av på veien, eller "mellom stoler". En del brukere opplever 

at det ikke er noen som tar ansvar, med det resultat at de blir stående alene uten tilstrekkelige 

tjenester. 

Disse ulike etatene er hver for seg kapable til å levere gode tjenester. Men brukervennligheten må 

styrkes når to eller flere av dem skal samarbeide. Vi har sett ulike "en dør inn"- satsinger og forsøk på 

lovregulering av samarbeid. Effekten av disse er i beste fall varierende. Behovet for å gripe fatt i disse 

svakhetene er påtrengende. Det må tas et krafttak. Vi har dessverre ikke oppskriften, men vi vil 

fremheve en nødvendig ingrediens: Brukermedvirkning er vesentlig ved all planlegging og 

gjennomføring av tiltak for å styrke koordinering og samarbeid mellom tjenestene. 

Barn og unge   

Vi har i løpet av året som har gått fått informasjon og tilbakemeldinger fra flere ulike kilder som 

peker i samme retning: Forebyggede tiltak og tidlig intervensjon overfor barn og unge med psykiske 

plager og rusmiddelproblemer er et savn. Vårt inntrykk er at situasjonen for barnet eller ungdommen 

må utvikle seg i alvorlig retning før man får hjelp. Ungdommene mangler også et sted å gå til med 

sine problemer. For å si det slik: Instagram er ikke egnet til dette formålet. Endelig erfarer pårørende 

at de involveres i for liten grad. 

Våre kilder er møter i forbindelse med arbeidet med fokusområdet, våre kommunemøter og møter 

med spesialisthelsetjenesten, samt pårørende og brukerorganisasjoner. Også de unge selv har hatt 

en stemme, særlig gjennom Ungdomsrådet på UNN HF. 

Helsetjenester til barn og unge er vårt lokale fokusområde i 2020. 

 

Fastlegeordningen 

Pasient- og brukerombudene har siden 2014 anbefalt at fastlegeordningen må underlegges en 

omfattende evaluering. Det er gledelig at det i løpet av de siste to årene er iverksatt tiltak for å 

evaluere og styrke fastlegeordningen. Dette omfatter blant annet rekrutteringstiltak (ALIS) og 

etablering av arbeidsgruppe for kvalitet og innovasjon i allmennlegetjenesten. Videre fremla Helse- 

og omsorgsdepartementet en evaluering av fastlegeordningen i september 2019. Nødvendig arbeid 

gjenstår. Dette må ha både prioritet og fremdrift. 

Lokalt har henvendelser om fastleger stabilisert seg på omkring 60-65 saker per år. 

Fastlegeordningen er det største fagområdet. De fleste sakene er knyttet til byene Tromsø, Harstad 

og Finnsnes. Henvendelser om lav tilgjengelighet og rekrutteringsproblemer har forekommet også i 

2019, men vi ser samtidig positive tendenser. Generelt gjenspeiler sakene det mangfoldet som inngår 

i en fastleges praksis.  
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Vi har fått en del henvendelser om overføring av journal ved bytte av fastlege. Noen pasienter 

opplever mye plunder og heft når de ber om å få overført journalen til ny lege, og praksis ved 

legekontorene varierer. Pasientjournalen kan inneholde vesentlig informasjon om pasienten og 

dennes helsetilstand. Overføring av journal ved fastlegebytte kan dermed være helt avgjørende for 

pasientsikkerheten. Det er derfor viktig at fastlegekontor har effektive rutiner for utlevering eller 

overføring av journal dersom pasienten ber om det. Det er for øvrig pasienten som "eier" journalen 

og utlevering av denne skal skje vederlagsfritt. 

 

Kommunale helsetjenester i hjemmet – En ny spesialisthelsetjeneste?  

Vi hadde en klar økning i saker om kommunale helsetjenester i hjemmet, fra 19 i 2018 til 34 i 2019. I 

Tromsø kommune ble antall saker tredoblet, fra 5 til 15 saker. Denne utviklingen underbygger vårt 

inntrykk av at det skjer en dreining i organiseringen av tjenestene, ved at hjembaserte tjenester 

prioriteres fremfor tjenester som gis i institusjon. 

Problemstillingene i sakene er ofte knyttet til saksbehandling og forvaltning. Dette gjelder tildeling og 

omfang av tjenester, bortfall eller reduksjon av tjenester og manglende iverksettelse. I klagesaker har 

vi registrert at kommunene kan bruke lang tid på saksbehandlingen. Det kan være flere årsaker til at 

spørsmål om saksbehandling er så fremtredende. Noen av sakene er et utslag av at noen kommuner 

har gjort endringer i organiseringen av helse- og omsorgstjenestene. Dette har ført til endringer i 

omfang og type tjenester for pasienter og brukere. En annen konsekvens kan være at terskelen for å 

få tjenester er blitt høyere, noe som erfaringsmessig kan føre til flere klager.  

Vi merker oss at kommunene får et stadig større ansvar for ressurskrevende pasienter. Dette 

omfatter pasienter og brukere mellom 16-67 år med stort hjelpebehov og helseutfordringer, som 

fysiske funksjonsnedsettelser, nevrologiske lidelser og følger av hjerneslag. Helsetilstanden er gjerne 

kompleks og tjenestene krever dermed særlig kompetanse og kontinuitet. Her står kommunene 

overfor store utfordringer. Mange kommuner strever med å finne riktig nivå på hjelpen og ser ut til å 

prøve å løse dette fra sak til sak. Pasientene og brukerne er i en livssituasjon hvor de trenger ro, 

trygghet og forutsigbarhet, men opplever det motsatte når kommunen ikke finner stabile løsninger. 

For enkelte er dette en betydelig tilleggsbelastning, og mange befinner seg i siste del av livsfasen. 

Dette blir dermed også et spørsmål om verdighet.  

Kommunene må organisere tjenestene på en slik måte at de kan møte behovene til disse pasient- og 

brukergruppene. En praksis der hvert enkelte tilfelle løses fra sak til sak, slik vi ofte ser, bidrar ikke til 

å utvikle nødvendig kompetanse, fagmiljø og gode rutiner. 

Denne utviklingen er ikke tilfeldig, men er en ønsket ansvarsoverføring for pasienter som trenger 

relativt spesialiserte helsetjenester fra spesialisthelsetjenesten til det kommunale helse- og 

omsorgsnivået. Det foreligger i liten grad nasjonale retningslinjer eller normer og krav til 

helsehjelpen som kommunene kan støtte seg på. Vi stiller derfor spørsmål ved om denne 

ansvarsoverføringen følges opp i tilstrekkelig grad av sentrale myndigheter.  

Dette fritar ikke kommunene for sitt ansvar. Men ser vi hen til hvordan spesialisthelsetjenesten følges 

opp, er det rimelig å etterlyse et større nasjonalt fokus på faglig utvikling, etablering av arenaer for 

deling av kunnskap og erfaring samt utvikling av nasjonale satsinger. 
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Sykehjem 

Vårt sakstilfang på dette området økte fra 23 saker i 2018 til 28 i 2019. Henvendelsene har et variert 

innhold og er relativt jevnt fordelt på kommunene. Vi har funnet grunn til å kommentere noen 

utviklingstrekk: 

Helse- og omsorgstjenestene til eldre pasienter og brukere må være fleksible 

Kommunene dreier i stadig større grad tilbudet til syke og pleietrengende eldre mot hjembaserte 

tjenester. Vi stiller oss bak siktemålet om at de som ønsker å bo hjemme så lenge de kan, får adgang 

til det. Men på lang sikt kan en slik prioritering føre til knapphet på institusjonsplasser. Både 

pasienter med behov for korte avlastnings- eller rehabiliteringsopphold og de som trenger 

langtidsopphold på sykehjem kan bli rammet. Vi finner grunn til å minne om at helse- og 

omsorgstjenester til eldre pasienter må være tilstrekkelig fleksible og at man derfor må unngå 

ensidige prioriteringer. 

Pårørendes informasjonsbehov 

Pårørende forteller ofte om problemer med informasjon og kommunikasjon med sykehjem. Dette 

gjelder informasjon om pasientens helsetilstand, den generelle oppfølgingen av pasienten og 

spørsmål om innsyn i pleieplaner og pasientjournal. Vi har merket oss at kommunikasjonsproblemer 

ofte oppstår som følge av at institusjonen ikke har lagt til rette for informasjonsutveksling med 

nærmeste pårørende. Mange sykehjem har ikke klare og gode rutiner for å håndtere dette. 

Vi mener at rutiner for å avklare hvem som er nærmeste pårørende, hvordan krav om journalinnsyn 

skal behandles, hvilken informasjon som kan gis, og hvordan den skal gis, kan bidra til at man unngår 

unødvendige og ressurskrevende konfliktsituasjoner. Vi anbefaler at alle sykehjem utarbeider 

praktiske og anvendelige rutiner for å ivareta pårørendes informasjonsbehov. 

Kan man takke nei til sykehjemsplass og fortsatt få helse- og omsorgstjenester hjemme? 

Vi har fått flere henvendelser fra pasienter med omfattende hjelpebehov som har fått tilbud om 

sykehjemsplass uten at de har søkt om det, og uten at de ønsker et slikt tilbud. Et sentralt spørsmål 

er om pasienten må takke ja. Eller med andre ord: Hva blir konsekvensen av å takke nei?  

- Kan kommunen sette som vilkår at en pasient må flytte fra eget hjem for å få nødvendig 

helsehjelp?  

- Har pasienten fortsatt rett til tjenester i hjemmet, eller kan kommunen nekte å gi slik 

helsehjelp hvis en person takker nei til sykehjemsplass?  

- Kan kommunen redusere tjenestetilbudet i hjemmet som følge av dette? 

I det følgende har vi forutsatt at pasienten er samtykkekompetent.  

Utgangspunktet er at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke. Pasient og bruker som 

oppfyller lovens vilkår har rett til "nødvendige helse- og omsorgstjenester" med en forsvarlig 

standard fra kommunen. Kommunen har en tilsvarende plikt til å tilby nødvendige og forsvarlige 

helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. At kommunen har en plikt til å yte forsvarlige 

tjenester innebærer at det finnes et minstenivå en kommune ikke kan gå under. En individuell 

vurdering av behov skal ligge til grunn for utmåling av tjenester.  

Sykehjemsplass er et gode det er knapphet på, og langt fra alle som ønsker det får tilbud om plass. I 

noen tilfeller tilbyr kommuner sykehjemsplass til pasienter som oppfyller vilkårene uten at pasienten 

har søkt om slik plass. Kommunen kan som utgangspunkt velge på hvilken måte helsehjelpen skal gis, 

men pasienten kan takke nei til sykehjemsplass.  
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Dersom pasienten takker nei til sykehjemsplass må kommunen likevel yte de tjenestene som 

pasienten har behov for, og som kan gis på en forsvarlig måte der han eller hun bor. Kommunen kan 

ikke sette som vilkår at pasienten må flytte på sykehjem for å få nødvendig helsehjelp. En reduksjon 

eller avvikling av et nødvendig tjenestetilbud i hjemmet fordi pasienten motsetter seg innleggelse i 

sykehjem vil som regel være i strid med loven. Hvis pasienten ikke får forsvarlig oppfølging eller blir 

helt uten tjenester vil det ikke være i tråd med lovens forsvarlighetskrav. Og i praksis vil det kunne 

bety at personen blir tvunget til å ta imot en sykehjemsplass. Det er ikke tillatt. 

Oppsummert betyr dette at hvis en samtykkekompetent pasient eller bruker motsetter seg å flytte 

på sykehjem eller annen bolig for å motta nødvendige tjenester der, vil kommunen fortsatt være 

forpliktet til å yte nødvendige og forsvarlige tjenester til vedkommende. Hvilke tjenester en person 

har rett til hvis vedkommende velger å bli boende hjemme, vil avhenge av pasientens individuelle 

behov og hva som er mulig å yte i den aktuelle situasjonen. 

 

Norsk pasientskadeerstatning – Kommunale helse- og omsorgstjenester 

Pasient- og brukerombudet gir bistand i pasientskadesaker. I 2019 ble 1 søknad rettet mot 

kommunehelsetjensten oversendt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) via vårt kontor. I tillegg har 

vi gitt råd og veiledning om erstatningsordningen i flere saker. 

I følge tall fra NPE ble det registrert 60 nye saker i 2019 med primærhelsetjenester i Troms og 

Finnmark som behandlingssted. (NPE har ikke lenger separate tall for henholdsvis Troms og 

Finnmark). De fleste sakene er rettet mot fastleger og kommunal legevakt. Det ble gitt medhold i 12 

saker. Samlet erstatningsutbetaling for 2019 var på kr 8 546 878. (Disse tallene kan ikke uten videre 

sammenlignes, da sakene som regel ikke er ferdigbehandlet samme år som de ble mottatt hos NPE). 

 

4. SPESIALISTHELSETJENESTEN – UTVIKLINGSTREKK OG 

UTFORDRINGER 
 

Utviklingstrekk 

Sakene på dette området gjelder i alle hovedsak UNN HF. Vår tilbakemelding bygger på en 

oppsummering av pasienterfaringer hvor resultatet av helsetjenestene ikke samsvarte med det 

pasienten, pårørende eller helseforetaket selv hadde forventet. Noen av hendelsene har i første 

rekke ført til misforståelser, utrygghet eller mindre alvorlige forsinkelser, mens andre har fått et 

svært alvorlig utfall. Uavhengig av alvorlighetsgraden finnes det fellestrekk ved mangelen, feilen eller 

svikten som førte til den uønskede hendelsen. 

De overordnede fellestrekkene er knyttet til informasjon og medvirkning, kommunikasjon med 

pasienter og pårørende, oppfølging av pasienter, samarbeid mellom avdelinger og koordinering av 

tjenestene. , var fremtredende ved UNN HF også i 2019. 

Det er viktig å ha systemer som fanger opp mer enn de alvorligste hendelsene hvis man skal danne 

seg et grundig og helhetlig bilde av kvaliteten på den medisinske praksisen ved et helseforetak. 

Hendelser som regnes for å være mindre relevante i kvalitets- og forbedringsarbeid kan inneholde 

viktig informasjon med tanke på læring og utvikling. Ikke minst kan man fange opp grunnen til at det 

ikke gikk helt galt i nettopp de sakene. Forhold som gjør pasientene utrygge og frustrerte må uansett 
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følges opp. Usikkerhet og skuffelse hos pasientene kan føre til unødvendige konflikter og klager, noe 

verken UNN HF eller pasientene er tjent med. 

Det er relativt stabilt høye tall for andel av pasientskader ved norske sykehus. For 2018 ble det 

registrert en andel med 11,9 %. Det er grunn til å stille spørsmål ved om pasientene trygges gjennom 

det pasientsikkerhetsarbeidet som gjennomføres. 

Vi finner at UNN HF ikke alltid fremstår som én virksomhet med felles praksis og rutiner. Satt på 

spissen kan det være helt tilfeldig om og hvordan en avdeling forholder seg til en rutine eller et 

system. Kan en utfordring ved pasientsikkerhetsarbeidet være at man ikke når ut til alle avdelinger 

med informasjon om hvilken praksis som skal gjelde og hvilke rutiner og systemer som skal følges? 

 

Manglende samarbeid og kommunikasjon. Behandlingsforløp som ikke følger 

planen 

Sentrale pasientrettigheter og krav til faglig forsvarlighet blir ikke ivaretatt i alle behandlingsforløp 

ved UNN HF. Dette kan omfatte hele forløpet, fra undersøkelse og utredning til behandlingstiltak og 

utskrivning. Problemet kommer til syne i flere avdelinger ved UNN. 

Utfordringene kan inndeles slik: 

 Oppfølging og koordinering av pasientforløp, herunder forsinkelser og forglemmelser 

 Internt samarbeid, intern kommunikasjon 

 Informasjon til pasienter og pårørende 

 Variasjoner mellom avdelinger med hensyn til praksis og rutiner 

Behandlingsforløp som ikke følger planen omfatter saker hvor det oppstår forsinkelser blant annet på 

grunn av uteblitte innkallinger, frister og planer som ikke blir overholdt, lang ventetid på prøvesvar 

og nødvendig utstyr som ikke er tilgjengelig. Konsekvensene er i verste fall dårligere prognose for 

pasienten og blant annet utsettelser og bortkastede konsultasjoner.  

Pasienter som er i et lengre behandlingsforløp med flere avdelinger involvert, opplever manglende 

kontinuitet, mangel på helhet og plan i forløpet, svikt i informasjonsutveksling mellom helsepersonell 

eller i journalføringen. Samarbeid og koordinering internt kan være mangelfull. Pasienter erfarer at 

overgangene blir uklare og at behandlingen fremstår som fragmentert. Det er uklare ansvarsforhold, 

og informasjonsflyt mellom avdelinger fungerer ikke alltid. Dette kan også føre til at informasjon til 

pasienter og pårørende ikke blir samlet og entydig. 

Dette utgjør betydelige risiko- og sårbarhetsfaktorer. I enkeltsaker har svikt, særlig på grunn av 

forsinket diagnostikk og behandling, fått fatale følger. I tillegg til at pasientsikkerheten blir utfordret, 

er dette også dårlig helseøkonomi. 

UNN HF benytter ikke i tilstrekkelig grad virkemidler som kontaktlege og koordinator for å styrke og 

sikre samhandlingen internt og kommunikasjonen med pasienter og pårørende. Vi vil ikke hevde at 

disse funksjonene løser alle problemer. Men de er etablert av en god grunn, og riktig brukt kan de 

redusere risiko for svikt. 
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Radiologisk avdeling på UNN – En kilde til alvorlige forsinkelser og 

unødvendige utsettelser 

Det er rapportert om kapasitetsutfordringer ved Radiologisk avdeling på UNN HF i flere år. Mangel på 

radiologer er blant hovedårsakene. Vi er kjent med at UNN HF og Helse Nord har nedlagt et arbeid 

for å løse dette, men de har ikke funnet gode eller varige løsninger. Dette er en nasjonal utfordring. 

Det er i beste fall uklart om spørsmålet er prioritert av sentrale myndigheter. 

Situasjonen er alvorlig. Tiden det tar før prøver blir tolket og beskrevet er i noen tilfeller uholdbar 

lang. Restansene er betydelige, og i dette etterslepet kan det finnes pasienter med alvorlig sykdom 

som risikerer forsinket diagnose og behandling. Den pressede situasjonen medfører stor risiko for 

feiltolkninger og mangelfulle beskrivelser. I noen tilfeller er konsekvensene fatale.  

Radiologi og billeddiagnostikk er en klinisk-medisinsk tjeneste som andre deler av helsetjenesten er 

helt avhengige av. Mangler på dette området får konsekvenser for behandlingsforløp på andre 

fagområder, som kreftbehandling, gastro- og nevrokirurgi og ortopedisk behandling.  

Når det gjelder årsaksforhold og konsekvenser, illustrerer nedenstående flytskjema våre erfaringer 

på en god måte. Skjemaet er hentet fra læringsnotat fra den tidligere Meldeordningen som ble 

forvaltet av Kunnskapssenteret. 

 

 

Kilde: Læringsnotat fra Meldeordningen, Radiologi og billeddiagnostikk (Helsedirektoratet 2017, IS-2594). 

 

Psykisk helsevern 

Vi mottok til sammen 52 saker om psykisk helsevern. Dette en klar økning i forhold til snittet siste 5 

år, som har ligget omkring 30 saker. Utviklingen vil vise om dette skyldes tilfeldige variasjoner. Saker 

om psykisk helsevern utgjør 23% av det totale antallet saker som ble rettet mot UNN HF. 

Bakgrunnen for at pasienter og pårørende kontakter oss er relativt variert. Mange saker gjelder 

imidlertid informasjon og kommunikasjon. Vi mottar henvendelser som tyder på at det er 

underskudd på informasjon blant pasienter om diagnose, medisinering, klageregler og om retting av 

journalopplysninger. 

Vi viser for øvrig til omtalen over om vårt arbeid med felles fokusområde 2019 - psykiske 

helsetjenester i kommunene. 
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Eldre pasienter 

I løpet av 2019 mottok vi en del saker om feildiagnostisering av eldre pasienter. Dette er pasienter 
som ofte ikke klarer å formidle sine plager. Vårt inntrykk er at diagnostiseringen ikke alltid er grundig 
nok og at man dermed feiltolker symptomer. Pasientene det er tale om kan være krevende med 
tanke på diagnostikk, men nettopp derfor bør god medisinsk praksis innebære at man ikke slår seg til 
ro med et førsteinntrykk. 
 
Sykdom som har skjult seg bak det man har antatt å være tilstander som angst, depresjon og kognitiv 
svikt har blant annet vist seg å være hjerneblødning, tarmkreft og hoftebrudd. Med andre ord kan 
smerteplager, fortvilelse og sløvhet skyldes alvorlig somatisk sykdom, men samtidig skjule den.  
 
Disse pasienterfaringene kan tyde på at helsetjenesten ikke er tilpasset multisyke eldre. Gjeldende 
arbeidsmåte bygger mye på at fokus rettes mot enkeltdiagnoser. Manglende samarbeid mellom 
avdelinger kan i tillegg svekke muligheten for helhetlig undersøkelse og behandling. Det kan ikke 
gjentas ofte nok at helsepersonell må se hele pasienten. Dette gjelder ikke minst eldre pasienter. 
 

Klagebehandling ved UNN 

Pasienters klagerett er lovfestet og følger av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. 

UNN HF gir informasjon om klageretten i pasientbrev om tildeling av helsehjelp og på sin 

hjemmeside. Det er utarbeidet rutiner for behandling av klagesaker ved helseforetaket. Samtidig 

registrerer vi at UNN ikke behandler klager i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven. Klager blir 

ikke besvart innen rimelig tid, klager blir ikke videresendt til klageinstansen (Fylkesmannen) i henhold 

til loven, og av og til forsvinner klager i "systemet". 

Pasienters rett til å klage er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti. Helseforetak kan gjøre små og 

store feil. Det er viktig at pasienter som mener at de er utsatt for feil eller rettighetsbrudd får prøvd 

sin klage. De fleste klager inneholder tilbakemeldinger til helsetjenesten om forhold som ikke 

fungerer godt, eller om praktiske spørsmål hvor helseforetaket kan legge forholdene bedre til rette 

for pasientene. Når det svikter i klagebehandlingen, svikter man ikke bare pasientene. Klager er 

tilbakemeldinger fra pasienter som kan komme til nytte i helseforetakets kvalitets- og 

forbedringsarbeid. 

Det vesentlige poenget er imidlertid at klagene blir behandlet på korrekt måte, slik at pasienten får 

avklart sin rett til helsehjelp. Vi erfarer at det er stor variasjon i praksis og kvalitet på 

klagebehandlingen ved UNN. Det er alvorlig at mange klager ikke blir ikke behandlet eller fulgt opp i 

samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven. 

 
 

Manglende svar fra UNN på skriftlige henvendelser 

Flere pasienter og pårørende har henvendt seg til oss og gitt uttrykk for sin frustrasjon over at de ikke 

får svar på skriftlige henvendelser til UNN. Dette gjelder blant annet henvendelser om planlagt 

utredning eller behandling.  

Hva kan man forvente av sykehuset? Helseforetakenes virksomhet reguleres av Helseforetaksloven, 

som i § 5 første ledd slår fast at forvaltningsloven gjelder for helseforetakene. Det følger av både 

loven og god forvaltningsskikk at offentlige virksomheter har et ansvar for å svare på henvendelser 

og at brev skal besvares "uten ugrunnet opphold", jf. forvaltningsloven § 11 a. Forvaltningsloven 
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inneholder ikke regler som setter konkrete frister for saksbehandlingen. Justisdepartementet har i 

rundskriv lagt til grunn at foreløpig svar bør gis dersom en "forholdsvis kurant henvendelse" ikke kan 

besvares innen 14 dager. Forvaltningsloven stiller også krav til hva som er akseptable årsaker til 

opphold i saksbehandlingen, og det skal gis et foreløpig svar med begrunnelse for hvorfor 

henvendelsen ikke kan besvares tidligere. 

I noen tilfeller har Pasient- og brukerombudet sendt brev til UNN på vegne av pasienter som ikke har 

fått svar, og da har virksomheten besvart henvendelsene.  

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta rettssikkerheten til pasienter og brukere 

overfor helsetjenesten og har en rett til få opplysninger når vi henvender oss til helse- og 

omsorgstjenesten. Det er et rettssikkerhetsproblem at innbyggere ikke får svar på klager og andre 

brev når de henvender seg til helsetjenestene. Det skal ikke være nødvendig at ombudet eller andre 

offentlige instanser må involveres for å sikre at innbyggerne får svar.  

Pasient- og brukerombudet forventer at UNN følger opp og bedrer sine rutiner på området, det vil si 

at skriftlige henvendelser besvares i tråd med god forvaltningsskikk. 

 

Norsk pasientskadeerstatning - Spesialisthelsetjenesten 

Pasient- og brukerombudet gir bistand i pasientskadesaker. I 2019 ble 20 søknader rettet mot UNN 

HF oversendt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) via vårt kontor. I tillegg har vi gitt råd og 

veiledning om erstatningsordningen i en rekke saker. 

I følge tall fra NPE ble det registrert 212 nye saker i 2019 med UNN HF som behandlingssted. Det ble 

samme år gitt medhold i 59 saker rettet mot UNN. Samlet erstatningsutbetaling knyttet til saker med 

UNN som behandlingssted var i 2019 på kr 69 350 897. (Disse tallene kan ikke uten videre 

sammenlignes, da sakene som regel ikke er ferdigbehandlet samme år som de ble mottatt hos NPE). 

 

5. UTTALELSER PÅ ANDRE OMRÅDER 
 

Lang saksbehandlingstid hos Fylkesmannen – Et problem for rettssikkerheten 

og pasientsikkerheten 

Behandlingen av tilsynssaker hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark er blitt svært lang. 

Saksbehandlingstiden kan i enkelte saker ta mellom ett og to år. Statens helsetilsyn har fastsatt at 

median saksbehandlingstid skal være 5 måneder. 

Fylkesmannens avgjørelser i tilsynssaker er viktige bidrag i kommunenes og helseforetakenes arbeid 

med pasientsikkerhet. Mye av lærings- og forbedringspotensialet kan falle bort dersom det går for 

lang tid mellom hendelsen og Fylkesmannens avgjørelse. Lang saksbehandlingtsid svekker også 

tilliten hos pasienter, brukere og pårørende. 

I tillegg til lang saksbehandlingstid, har vi merket oss at det kan svikte under selve 

saksbehandlingsprosessen. Fylkesmannen sender ikke alltid foreløpig melding om forventet 

saksbehandlingstid, og det kan glippe når en pasient skal holdes informert om viktig dokumentasjon i 

tilsynssaker. Pasienter, brukere og pårørende fremholder dessuten at Fylkesmannen oppleves som 

lite tilgjengelig dersom de har spørsmål om en sak som er under behandling der. 
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Vi ser også faresignaler når det gjelder Fylkesmannens behandling av rettighetsklager. 

Saksbehandlingstiden ser ut til å bli tøyd i økende grad.  

Pasienter og brukere kan klage dersom de mener at deres rettigheter etter pasient- og 

brukerrettighetsloven ikke er oppfylt. Klagen skal først behandles av tjenestestedet. Fylkesmannen er 

klageinstans. Vi er kjent med at Fylkesmannen prioriterer behandlingen av rettighetsklager. Men vi 

erfarer at både kommunene og UNN HF kan bruke lang tid på sin klagebehandling. For pasienter og 

brukere er det samlet saksbehandlingstid som har betydning. Går det over ett år før et 

rettighetsspørsmål er avklart, er det et rettssikkerhetsproblem. I tillegg kan rettigheter gå tapt.  

Fylkesmannen har tidligere vist til at forlenget saksbehandlingstid er et utslag av sammenslåingen av 

de tidligere embetene i Troms og Finnmark. Vi tror at det bare er en del av forklaringen. Dette er en 

situasjon som har vedvart over flere år, i hvert fall når det gjelder daværende Fylkesmannen i Troms. 

Behandlingen av rettighetsklager må fortsatt prioriteres høyt hos Fylkesmannen. Samtidig må man 

finne løsninger på de vedvarende utfordringene som knytter seg til behandlingen av tilsynssaker. 

Landets pasient- og brukerombud har over flere år har fremhevet at tilsynsordningene er vesentlige 

for å sikre pasientsikkerheten og rettssikkerheten for pasienter og brukere. Vi har etterlyst et 

engasjement for å sikre at tilsynsmyndighetene har nødvendige ressurser for oppfølging av brudd på 

helse -og omsorgslovgivningen. Det er brukt ressurser på å etablere særordninger, som 

utrykningsenheten hos Statens helsetilsyn og det nylig opprettede Statens undersøkelseskommisjon 

for helse- og omsorgstjenesten (Ukom). Det kan stilles spørsmål ved om ikke pasienter og brukere 

hadde vært bedre tjent med at de ordinære tilsynsordningene ble styrket, før man etablerte nye. 

 

Betaling hos avtalespesialist – Hva med pasientenes rettigheter? 

I løpet av 2018/2019 mottok vi henvendelser om betalingspraksis for grå stær-operasjon hos en 

privatpraktiserende øyelege. Legen var avtalespesialist med driftstilskudd fra staten, og hadde avtale 

med Helse Nord (se faktaboks neste side). Flere pasienter hevdet at de hadde betalt for mye etter 

øyeoperasjon hos legen, sammenliknet med tilsvarende inngrep ved offentlige sykehus. Etter å ha 

gjort undersøkelser, hvor vi blant annet ba om en redegjørelse fra legen, kunne det synes som at 

legen hadde tatt betalt fra pasienter ut over det regelverket gir adgang til. Pasient- og 

brukerombudet oversendte saken til HELFO og deretter Helse Nord som hadde avtale med legen, 

med anmodning om oppfølging. 

Etter at saken ble oversendt Helse Nord ble øyelegen politianmeldt og siktet for bedrageri mot det 

politiet mener kan dreie seg om mer enn tusen eldre pasienter over flere år. I skrivende stund er det 

ikke tatt nye påtalerettslige beslutninger i saken. Helse Nord har sagt opp avtalen med øyelegen.  

Sakene dreier seg i første rekke om pengekrav og eventuelle straffbare forhold. Begge deler faller 

utenfor vårt mandat.  

Men saken har reist prinsipielle spørsmål fra et pasientperspektiv, og særlig om pasientenes 

rettigheter dersom de mener at de har betalt for mye for behandling hos avtalespesialist. Pasienter 

som kontaktet oss har selv vært i kontakt med legen, HELFO og Helse Nord under prosessen. Ingen av 

disse instansene grep fatt i pasientenes henvendelser. Det var disse som hadde ansvaret for og 

adgangen til å undersøke om pasientene hadde betalt for mye, og om de eventuelt skulle ha 

tilbakebetaling. Pasientene sto tilbake uten gode svar og uten klagemuligheter. 
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Samhandling? 

Kapasiteten i kommunene for mottak av utskrivningsklare pasienter varierer i perioder, og fra 

kommune til kommune. Det oppstår regelmessig situasjoner der kommuner ikke klarer å ta imot 

utskrivningsklare pasienter. Dette får en dominoeffekt, da andre pasienter med behov for 

sykehusplass må vente. I tillegg øker dette trykket i spesialisthelsetjenesten. Dermed øker faren for 

at det glipper, for eksempel at pasienter skrives ut uten at den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er varslet i tilstrekkelig grad. 

Samhandlingsavtalene skal forebygge svikt ved overføring av pasienter mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenestene. Kommunenes kapasitet til å motta utskrivningsklare pasienter ble tidlig en 

fremtredende utfordring, og er det fortsatt. Men svikt i rutinene ved utskrivning av pasienter fra 

sykehus til kommunene har også vist seg å være et betydelig problem. Pasienter blir skrevet ut til 

kommunenes hjemmetjeneste uten oppdatert legemiddelliste og annen viktig pasientinformasjon. 

Pasientsikkerheten settes dermed i fare. Pasientene er i stor grad avhengige av at pårørende følger 

dem opp. Det er grunn til bekymring for pasienter som ikke har slikt nettverk.  

Det er et overordnet fokus på å redusere liggedøgn og sikre tidligst mulig utskrivning fra sykehus. I et 

generelt perspektiv er dette god sykehuspolitikk. Men det er grunn til å spørre seg om fokuset har 

blitt for sterkt og at det overskygger legens rett og plikt til å foreta individuelle vurderinger, både 

faglige og etiske. Ved enhver utskrivning må ansvarlig lege ha tid og rom for å avklare om pasienten 

vil få forsvarlig behandling utenfor sykehuset, samt tid til etisk refleksjon om blant annet verdighet 

og omsorg for døende pasienter. 

Høyt fokus på utskrivningstempo, kombinert med kommunale kapasitetsproblemer er en ond sirkel. 

Tilsynsmyndighetene påpekte avvik fra utskrivingsrutinene i 2015. Det er meldt inn 

samhandlingsavvik fra tjenestene over flere år. Det er en ledelsesutfordring at det meldes om 

omfattende avvik på et område uten at det skjer merkbare endringer. 

 

En avtalespesialist er privatpraktiserende lege som får driftstilskudd fra staten. De behandler 

pasienter med tilstander som kan behandles uten innleggelse. Etter henvisning fra fastlege 

eller annet helsepersonell med henvisningsrett kan en avtalespesialist tilby vurdering og 

behandling. Betaling av egenandel for behandling hos avtalespesialist skal være den samme 

som behandling på et offentlig sykehus. Egenandel er betaling som inngår i frikortordningen. I 

tillegg kan avtalespesialister kreve pasientbetaling, noe som ikke inngår i frikortordningen. 

Dette er typisk utgifter til medisinsk materiell som benyttes ved konsultasjonen.  

I forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling, "normaltariffen", 

går det fram hvilke takster som avtalespesialister kan ta for undersøkelse og behandling. Det 

er ikke lov til å ta betalt ut over de takster som fastsettes i forskriften.  
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6. NØKKELTALL 

6.1 Nøkkeltall totalt 
 
Pasient- og brukerombudet i Troms mottok til sammen 507 henvendelser* i 2019, mot 463 i 2018. 
484 henvendelser ble underlagt behandling i form av råd og veiledning, møter, skriftlig dialog med 
tjenestestedene eller bistand til klage. 23 henvendelser falt utenfor vårt saksområde. 
 
Vi har hatt en jevn økning i henvendelser de siste årene. Et flertall av henvendelsene er rettet mot 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), men andelen kommunesaker øker for hvert år. 

Generelt dreier de fleste sakene fra spesialisthelsetjenesten seg om kvalitet og behandlingsforløp på 

kirurgiske fagområder, mens det er fastlegeordningen og kvalitet og rettigheter knyttet til 

hjemmetjenester og sykehjem som preger kommunesakene. 

 

 

Totalt antall henvendelser per år 2015 – 2019. Pasient- og brukerombudet i Troms. 

 

 

 

 

 

 

6.2 Nøkkeltall - kommunale helse- og omsorgstjenester 
 

169 saker  omhandlet kommunale helse- og omsorgstjenester i Troms, mot 149 i 2018. Økningen 

omfattet i hovedsak fagområdene helsetjenester i hjemmet og sykehjem. 77 av sakene gjaldt Tromsø 

kommune. Når det gjelder de andre bykommunene var 35 saker rettet mot Harstad kommune og 12 

saker rettet mot Lenvik kommune. For øvrige kommuner var antall saker 7 eller færre. 

175
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*En henvendelse kan reise flere problemstillinger. For eksempel kan en henvendelse gjelde både 
forhold vedrørende fastlege og behandling i spesialisthelsetjenesten. Etter omstendighetene kan 
det bli nødvendig å behandle spørsmålene hver for seg. Én henvendelse blir dermed to saker. I  
punktene foran i årsmeldingen bygger vi i første rekke på antall saker og innholdet i disse. Vi 
behandlet 507 saker i 2019. Sammenholdt med de enkle forespørslene, ble til sammen 614 
saksforhold underlagt behandling ved vårt kontor i 2019. Tilsvarende tall for 2018 var 451.  
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Når det gjelder fagområdene, var saker om fastlegeordningen mest fremtredende. Antall saker om 

fastleger har per år stabilisert seg omkring 60-65. Saker om helsehjelp i hjemmet viste en klar økning, 

fra 19 i 2018 til 34 i 2019. Det var en liten økning i sykehjemsaker, fra 25 til 28. I tillegg omhandlet 8 

saker tidsbegrenset opphold i institusjon/sykehjem. 

 

 

 

I fastlegeordningen hadde pasientene spørsmål om behandlingstiltak, medisinering og 

diagnostisering. Det var en klar reduksjon i forespørsler om egenandel i forhold til 2018, men det var 

samtidig en økning i saker om journal og utlevering av journal. I sakene om helsetjenester i hjemmet 

og sykehjem ble det reist spørsmål ved kvaliteten og forsvarligheten i helsehjelpen. Forhold omkring  

tildeling av tjenester og saksbehandling var også fremtredende, sammen med spørsmål om 

informasjon og medvirkning. 

2
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6.3 Nøkkeltall – spesialisthelsetjenesten 
 

331 saker omhandlet spesialisthelsetjenesten. 276 av disse var rettet mot UNN HF. Antall saker 

vedrørende helsetjenester på UNN HF har de siste årene ligget stabilt, men 2019 representerte en 

økning. Den klart største andelen saker gjelder UNN HF Tromsø. Dette gjenspeiler til en viss grad 

aktivitetsnivået ved de tre seksjonene. 

 

 

 

Vi har tradisjonelt mottatt flest saker på fagområdene ortopedisk kirurgi, gastrokirurgi, nevrologi og 

psykisk helsevern. Dette var også tilfellet i 2019. På området psykisk helsevern opplevde vi en 

betydelig økning, fra 20 i 2018 til 52 i 2019. Vi har de senere årene mottatt mellom 20-30 saker årlig 

om psykisk helsevern. Vi har sett på bakgrunnen for henvendelsene i 2019, og noe av årsaken kan 
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være at pasienter og pårørende generelt erfarer at de ikke får tilstrekkelig informasjon fra tjenestene 

om innholdet i behandlingen og rettighetsspørsmål.  

 

 

 

Den hyppigste grunnen til at vi ble kontaktet var forhold knyttet til behandlingstiltak, som blant 

annet omfatter spørsmål om feilbehandling og komplikasjoner. Videre var spørsmål om oppfølging i 

behandlingsforløp fremtredende, slik som forløp som ikke følger planen og manglende kontroller. 

Diagnostisering, og retten til informasjon, medvirkning og samtykke, sto også sentralt i mange saker. 
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Fagområder - Spesialisthelsetjenesten (2019)
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7. UTADRETTET VIRKSOMHET 
 
Pasient- og brukerombudet skal gjennom sitt arbeid bidra til å bedre kvaliteten i helse- og 
omsorgstjenesten. I den forbindelse er det viktig å nå ut med informasjon om våre erfaringer, om 
sentrale rettigheter og om ombudsordningen til pasienter, brukere, pårørende og tjenesteytere. 
 
I 2019 har vi lagt vekt på kommunemøter og informasjonstiltak for å øke kunnskapene om pasient- 
og brukerrettigheter blant ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Videre har vi 
prioritert møter med brukeroganisasjoner og kurs om pasient- og brukerettigheter for ulike deler av 
helse- og omsorgstjenesten. Kontakten med ledelsen på UNN HF og Helse Nord RHF er opprettholdt i 
dialogmøter. For øvrig ble vår virksomhet utad preget av arbeidet med vårt felles fokusområde. 
 

Oversikt over utadrettet virksomhet 2019 
 

Møter o.l. med UNN HF Dato 

Presentasjon av årsmelding 2018 og møte med brukerutvalget på UNN HF 6 februar 

Møte med Sosionomavdelingen på UNN HF Tromsø 5 mars 

Dialogmøte om samarbeidsprosjekt i Helse Nord - "Rehabilitering i Nord-Norge" 15 mars 

Møte med Kvalitetsutvalget på UNN HF 30 april 

Deltakelse på kreativt verksted for brukermedvirkning, UNN HF Tromsø 13 mai 

Møte med ledelsen og døgnenhet, psykisk helsevern på UNN HF Harstad 29 mai 

Møte med klinikkledelsen på UNN HF Åsgård 18 november 

 
Kommunemøter/Annen virksomhet rettet mot kommunene Dato 

Lenvik kommune (kommunemøte) 21 februar 

Møte med Harstad kommune v/psykiske helsetjenester 14 mai 

Skjervøy kommune (kommunemøte) 18 juni 

Bardu kommune (kommunemøte) 17 september 

Gratangen kommune (kommunemøte) 18 september 

Innlegg og dialog, kommunestyremøte Harstad 31 oktober 

 
Møter med brukerorganisasjoner o.l. Dato 

Møte med Norsk forening for slagrammede, Tromsø 26 februar 

Møte med Tromsø døveforening 6 mars 

Brukerseminar med Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), 
Wayback og erfaringskonsulenter 

9 mai 

Innlegg på Fønikskaften, UNN HF Åsgård 19 juni 

Deltakelse på Verdensdagen for pyskisk helse, UNN HF Åsgård 9 oktober 

 
Møter med samarbeidsparter/Andre Dato 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark (direktør for helse- og sosialavdelingen) 11 mars 

Presentasjon av årsmelding 2018 for kommunale råd i Troms 30 april 

Felles fagsamling for Pasient- og brukerombudene, Tønsberg 20-22 mai 

Fylkestannhelsesjefen 6 november 

Samarbeidsforum for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 11 november 

Norsk pasientskadeerstatning 14 november 

Helse Nord RHF 28 november 

Regionsamling med POBO Finnmark og Nordland 28-29 november 
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Informasjon og foredrag om pasient- og brukerrettigheter Dato 

Kurs i pasientrettigheter for leger i spesialisering 25 februar 

Kurs på Breivika vgs (legesekretærer) 28 mars og 4 april 

Foredrag Aldring og helse, UIT Norges arktiske universitet 9 april 

Foredrag - Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 11 april og 14 nov 

Kurs for hjemmetjenesten, Tromsø kommune 11 april 

Innlegg på møte for erfaringskonsulenter i Helse Nord RHF 12 april 

Kurs for ansatte i Skjervøy kommune 18 juni 

Kurs for ansatte i Bardu kommune 17 september 

Kurs for ansatte i Gratangen kommune 18 september 

Foredrag om kommunikasjon for anestesi- og intensivsykepleiere på UNN HF 21 oktober 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Pasient- og brukerombudet i Troms, Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo 
 

Telefon 77 75 10 00 
 

troms@pobo.no 
 

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/troms 

 
 

https://www.facebook.com/?ref=logo 
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Møtedato: 17. september 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/999    diverse     Bodø, 9. september 2020 

 

RBU-sak 59-2020 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 
5. Organisasjonsutvikling og strategiarbeid i Helse Nord RHF, v/ Jon Tomas Finnsson  

– muntlig 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, 10.  september 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
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Møtedato: 17. september 2020   Saksbeh/tlf:   Sted/Dato: 
Arkivnr.:  2020-999     Tina Eitran, 915 79 783   Bodø, 8.9.2020 
        

 

RBU-Sak 59-2020/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 

 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 30SEP2020 i 

Tromsø med mulighet for oppkobling pr. Skype:  
 

STYRESAK ansv. 
Miljøgiftlaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 
status 

TKN 

Revisjon av basestruktur – luftambulanse – felles regional styresak GT 
Coronavirus/covid19 – økonomisk effekt på HF-enes basisdrift, avvik i 
underliggende drift som ikke er relatert til cobid-19 – oppfølging av 
styresak 79-2020 

HiR 

Håndtering av økt aktivitetsetterslep – oppfølging av styresak 79-2020 HiR 
ForBedring 2020 Helse Nord - informasjon om resultater og ev. funn HiR 
Lønnsoppgjør 2020 - resultat HiR 
Nye Helgelandssykehuset - struktur, styringsdokument godkjenning HiR 
Oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Helse Nord RHFs 
oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester - oppfølgingsrevisjon, 
oppfølging av styresak 24-2020 

HiR 

Pasientreiser HF - strategi HIR 
Sykehusinnkjøp HF - strategi 2020-2023 HiR 
Veileder for utviklingsplaner, revisjon HiR 
Virksomhetsrapport nr. 8-2020 HiR 
Lønnsjustering 2020 adm. direktør KP 
Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av 
planlagte operasjoner i Helse Nord, jf. styresak 20-2015 og 45-2016/3, 
oppfølging av revisjonsutvalgets møte 07FEB2019 - sak 04/19 

TO/EH 

  
 

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 17SEP2020. 
 
2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 28OKT2020 i 

Bodø med mulighet for oppkobling pr. Skype:  
 

STYRESAK ansv. 
Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 2 HiR 
Budsjett 2020 - rammer foretaksgruppen  HiR 
Felleseide HF - utviklingsplan, felles styresak HiR 
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Endring av Widerøes flyruter - konsekvenser for pasientreiser og 
pasientsikkerhet - informasjon om status i arbeidet, oppfølging av styresak 
40-2020 

HiR 

Pakkeforløp for kreft - oppsummert gjennomgang av pasientforløp som 
ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid, oppfølging av styresak 
36-2020 

GT 

Pakkeforløp for kreft - uønsket variasjon og forventet variasjon, oppfølging 
fra styremøte 25MARI2020 (under behandling av styresak 36-2020) 

GT/TKN 

Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen, rapport fra Riksrevisjonens 
forvaltningsrevisjon høsten 2019 
 
unntatt offentlighet 

HiR/OL 

Slagbehandling i Helse Nord (trombektomi), organisering GT/RS 
Revisjon av anskaffelsesstrategi, oppfølging av styresak 101-2019 HiR 
Budsjett 2020 - rammer Helse Nord RHF   HiR 
Internrevisjonsrapport nr. 06/2020: Innleie av helsepersonell i Helse Nord 
– status oppfølging – oppfølging av styresak 92-2020 

HiR 

UNN Tromsø arealer til psykisk helse og rusbehandling - konseptfase og 
valg av tomt, oppfølging av styresak 45-2017 
 
 

HiR 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - arealplan Breivika, plan for 
gjennomføringen - oppfølging av styresak 84-2018 

HiR 

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - fase 1 av 
arealplan Breivika, oppfølging av styresak 105-2018 

HiR 

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

HiR 

FRESK (Fremtidens systemer i klinikken) - tertialrapportering HiR 
Internrevisjonsrapport 11/20, Behandling av personvernopplysninger i 
Helse Nord, oppsummering 
 

JHA 

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

HiR 

Nordlandssykehuset Bodø, helsehus – samarbeid med Bodø Kommune 
 
O-sak 

HiR 

Veileder for utviklingsplaner – felles sak for alle RHF HiR 
Styrearbeid i helseforetak, veileder for Helse Nord - oppdatering KP 
Forbedringsarbeid med kvalitetsutfordringene for store og/eller alvorlige 
pasientløp i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 44-2020 

TKN 

Virksomhetsrapport nr. 9-2020 HiR 
Tertialrapport nr. 2-2020 TKN 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt torsdag 15OKT2020. 
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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. september 2020 
Arkivnr.:   Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   diverse     Bodø, 10. september 2020 

 

RBU-sak 60-2020 Referatsaker 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 

1. Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 10.06.2020  
2. Møtereferat fra Brukerutvalget FSYK 10.06.2020 
3. Møtereferat fra Ungdomsrådet FSYK 11.06.2020 
4. Protokoll ekstraordinært møte i Brukerutvalget HSYK 12.08.2020 
5. Protokoll møte i Brukerutvalget NLSH 08.06.2020 
6. Protokoll møte i Brukerutvalget NLSH 26.08.2020 
7. Protokoll møte i Ungdomsrådet NLSH 02.09.2020 
8. Resolusjon fra Årsmøtet i HLF Finnmark 05.06.2020 

 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak 
 
Framlagte saker tas til orientering 
 
 
Bodø, 10.  september 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm.direktør 
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 
  

Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
10. juni 2020 

Beate Juliussen 
10.062020 
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 

Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Gro Johansen Nestleder Til stede  

Unni Salamonsen Medlem Til stede  

Fred Magne Johansen Medlem  Til stede  

Marius Eriksen Medlem  Til stede  

Sissel Wollmann, stedfortreder 
for Tove Hardersen 

Medlem Til stede  

Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem Til stede  

Astrid Daniloff Medlem Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef 

Kristine Brevik Kvalitets- og utviklingssjef, deltok på sak 15,16 og 17/2020 

Anneli Tyvold Sykehusplanlegger, Sykehusbygg, deltok på sak 18/2020 

Renathe Simonsen Avdelingsleder forskning og utvikling, Sámi Klinihkka, deltok på sak 
19/2020 
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
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Sak 12/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan onsdag 10. juni 2020 på skype kl. 09.00-13:00.  
 

Saksnummer Sakens navn 
12/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
13/2020 Godkjenning av referat fra BU møte 23. mars 2020 
14/2020 Referat fra AU BU møte 28. mai 2020 
15/2020 Presentasjon av Finnmarkssykehuset HF, kvalitets og utviklingssjef Kristine Brevik  
16/2020 Tertialrapport 1 Oppdragsdokumentet 2020, kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik  
17/2020 Pasientsikkerhetsuka 2020, kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik 
18/2020 Nye Hammerfest sykehus – Progress, framdriftsplan og ivaretakelse av brukerne. 

Sykehusplanlegger, Anneli Tyvold.  
19/2020 Hvordan brukes generell tolketjeneste i helseforetakene, avdelingsleder forskning og 

utvikling Sámi Klinihkka, Renathe Simonsen  
20/2020 Møteplan, reiseregninger og budsjett 2020   
21/2020 Valg av representanter til styrer, råd og utvalg 
22/2020 Orienteringssaker 

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

23/2020 Referatsaker 
1. Protokoll Regionalt brukerutvalg 12. mars 2020 
2. Protokoll Regionalt brukerutvalg 13. mai 2020 

24/2020 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste vedtatt.   

Sak 13/2020 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
23. mars 2020 

 
Vedtak: Referatet fra møte 23. mars 2020 godkjennes.  

 

Sak 14/2020 Referat AU-møte 28. mai 2020 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 28. mai 2020 til 
orientering. 

Sak 15/2020 Presentasjon av Finnmarkssykehuset HF 
 Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet i saken.  
      

Vedtak:  
Presentasjon av Finnmarkssykehuset HF tas til orientering. 
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Sak 16/2020 Tertialrapport 1 Oppdragsdokumentet 2020 
Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet i saken.   

 
Vedtak:  
Tertialrapport 1 Oppdragsdokumentet 2020 tas til orientering. 

 
Sak 17/2020     Pasientsikkerhetsuka 2020 

Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet i saken.  
 
Vedtak:  
1. Følgende representanter fra Brukerutvalget deltar i de lokale 
programkomiteene:  
 

Kirkenes: Marius Eriksen 
Hammerfest:  Kjell Magne Johansen og Tom-Kristian Tommen 

Hermo 
Alta:  Tove Hardersen og Unni Salamonsen 
Karasjok:  Else Marie Isaksen 

 

2. Brukerutvalgsmedlemmene deltar på pasientsikkerhetsdagen i den 
klinikken hvor det er mest hensiktsmessig.   
 
3. Følgende representanter fra Brukerutvalget holder et innlegg på 10 
minutter i disse klinikkene om tema forberedt sammen med den lokale 
programkomiteen: 
 

Kirkenes: Marius Eriksen 
Hammerfest:  Kjell Magne Johansen og Tom-Kristian Tommen 

Hermo 
Alta:  Tove Hardersen og Unni Salamonsen 
Karasjok:  Else Marie Isaksen 

 

Sak 18/2020 Nye Hammerfest sykehus – Progress, framdriftsplan og 
ivaretakelse av brukerne. 
Sykehusplanlegger fra Sykehusbygg, Anneli Tyvold innledet i saken.  
 
Vedtak:  
1. Informasjon om progress og framdrift tas til orientering. 
2. Brukerutvalget vil være med i prosessen med nye Hammerfest 

sykehus fra starten for å ivareta universell utforming.  
3. Brukerutvalget ønsker et eget møte med Sykehusbygg for å 

kvalitetssikre universell utforming. I forkant av møtet sendes det 
inn en liste over punkter som er viktige å ha med i universell 
utforming.  
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Sak 19/2020 Hvordan brukes generell tolketjeneste i helseforetakene 
Avdelingsleder forskning og utvikling Sámi Klinihkka, Renathe 
Simonsen innledet i saken.  
 

Vedtak:  
1. Informasjon om generell tolketjeneste tas til orientering. 
2. Brukerutvalget anmoder om at språktilhørighet registreres i 

pasientjournal slik at helsepersonell bestiller tolk i forkant av 
konsultasjon.   

3. Brukerutvalget anmoder tolketjenesten om å få ut informasjon om 
samisk tolketilbud til alle brukerutvalg i hele Norge, og spesielt i 
Helse Nord.   
 

Sak 20/2020 Møteplan, reiseregninger og budsjett 2020 
Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
 

Vedtak:  
Informasjon om møteplan, reiseregninger og budsjett 2020 tas til 
orientering. 
 

Sak 21/2020 Valg av representanter til styrer, råd og utvalg 
Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
 

Vedtak:  
For lokalt samarbeidsutvalg og overordnet samarbeidsorgan gjøres det 
ikke valg nå, men avventer ny organisering til høsten.  
 
Følgende brukerutvalgsrepresentanter går inn i disse styrer, råd og 
utvalg:  
 

Styrer, råd og utvalg Brukerutvalgsmedlem 2020-2022 

Styret i Finnmarkssykehuset, observatør Kjell Magne Johansen 

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Tove Hardersen 

Styringsgruppe utviklings- og byggeprosjekter og OU i FIN Kjell Magne Johansen 

Forskningsstyret i Finnmarkssykehuset Kjell Magne Johansen 

Samisk Språkutvalg Else Marie Isaksen 

Medvirkningsgruppe Psykisk helsevern og rus Fred Magne Johansen, Marius Eriksen 
vara  

Klinisk etikk komite (KEK) Tom-Kristian Tommen Hermo   

Overordnet samarbeidsorgan (OSO)  Kjell Magne Johansen  

Lokalt samarbeidsutvalg Vest-Finnmark Tom-Kristian Tommen Hermo   

Lokalt samarbeidsutvalg Øst-Finnmark Lokalt LHL medlem  

Tromsø Lufthavn, brukertilpasning Kjell Magne Johansen  
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Kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset Marius Eriksen 

Stormottakersatsningen i Finnmarkssykehuset HF Unni Salamonsen, Gro Johansen vara  

Brukerutvalgets Arbeidsutvalg Kjell Magne Johansen, Gro Johansen 
og Tom-Kristian Tommen Hermo 

NB! Det er i etterkant av møtet avklart at det ikke er vararepresentant til kvalitetsutvalget.  

Sak 22/20 Orienteringssaker 

1. Muntlig informasjon fra BU leder:  
a) Grunnsteinsnedlegging for nye Hammerfest sykehus 8. juni 

 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

a) Som følge av koronapandemien opplyser Kreftforeningen at all 
rutinemessig mammografi er stanset inntil videre og det blir 
ikke sendt ut nye invitasjoner i Livmorhalsprogrammet eller i 
piloten for tarmscreening. Livmorhalsprogrammet og piloten 
for tarmscreening administreres av Kreftregisteret. Dette vil 
mest sannsynlig ha konsekvenser blant annet i form av at noen 
krefttilfeller oppdages senere enn de ellers ville ha gjort. 
Programmene kommer nå gradvis i gang igjen, med mulighet 
for store lokale variasjoner og med et betydelig etterslep. 
Kreftforeningen etterspør status for nevnte screening.  
 
Svar fra medisinsk fagsjef:  
Livmorhalsscreening gjøres av allmennleger og er nå i gang 
igjen. Tykktarmkreftscreening går nå som normalt.   
 

b) Brukerutvalgsmedlem Astrid Daniloff tok opp muligheten for å 
få et militært flerbrukshelikopter i Kirkenes. Se eget notat 
vedlagt referatet.  

 
Svar:  
Det etableres et sivilt helikopter i Kirkenes for perioden 
16.07.20-31.01.21. I Stortingsinnstilling 255 S ber Stortinget 
regjeringen definere sykehuset i Kirkenes som 
intensivvirksomhet nivå 2 og sørge for et permanent 
ambulansehelikopter i Kirkenes. Prosessen videre er at dette 
vil gis gjennom et oppdrag på fra Helse- og 
omsorgsdepartement til Helse Nord RHF. 
 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a) Informasjonssider om korona finnes her: 

https://finnmarkssykehuset.no/beredskap  
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Vedtak: 
Punkt 1a, 2a og 3a tas til orientering.  
 
Punkt 2b:  

1. Brukerutvalget ser med bekymring på at Bell helikopteret blir 
tatt ut av drift og at det settes inn ett sivilt helikopter for 
perioden 16. juli 2020 til 31. januar 2021, og vil følge 
situasjonen nøye.  

2. Brukerutvalget mener at et flerbrukssamarbeid mellom 
Grensevakttjenesten, Finnmark Politidistrikt og Helse 
Nord/ambulanseoppdrag med helikopter vil være et 
samfunnsøkonomisk klokt valg og vil skape trygghet for folket 
i Øst-Finnmark både i forhold til Helsetjenester, Forsvar og 
Politi. 

3. Ved etableringen av et ambulansehelikopter/ 
flerbrukshelikopter i Kirkenes må det følge ekstra midler med 
slik at det ikke tas av de ordinære midlene til 
Finnmarkssykehuset HF for å drifte dette helikopteret.  

 

Sak 23/2020 Referatsaker 

1. Protokoll fra regionalt brukerutvalg 12. mars 2020 
2. Protokoll fra regionalt brukerutvalg 13. mai 2020 

 
Vedtak:  
Referatsakene tas til orientering.  

Sak 11/2020 Eventuelt 
Det fremkom ingen saker under eventuelt.  

 

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

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

- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF - RIO Finnmark 

- Regionalt Brukerutvalg - Kreftforeningen  

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset - FFO Finnmark 

- Brukerutvalget UNN - Mental Helse Finnmark 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket 

- Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

- Finnmark fylkeskommune  

- NHF Nord-Norge 

- SANKS Brukerråd  
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Onsdag 10.6.2020 kl 9.00 - 14.23  

                 Møtested:   Virtuelt møte/Møterom D1-707 

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

Hans-Johan Dahl, Nina Nedrejord, Terje Olsen, Siv-Elin Reitan, 
Ulf Jack Bergstrøm, Merete Krohn, Merethe Saga Lønnum, Ingolf 
Kvandahl, Mildrid Pedersen. 

  Alle deltok på skype foruten Kirsti Baardsen og Terje Olsen. 
  Varamedlemmer: Thomas Engelskjøn og Nina Benjaminsen på 

skype 

 
Fra adm.:  Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen 
  Administrasjonsulent Hilde A. Johannessen (referent) 
 
Forfall    
 

Saksliste 
 

 BU-12/20        Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  

 
Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste. 

              
 BU-13/20        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 29.1.2020 

Referatet ble gjennomgått.  
 

Vedtak   Referatet ble godkjent. 
 

 BU-14/20        Velkommen som medlem i Brukerutvalget 
Leder i Brukerutvalget ønsket velkommen. Deretter ble det en 
presentasjonsrunde av medlemmene i det nye Brukerutvalget 2020-
2022. 
Leder i Brukerutvalget, supplert ved nestleder, orienterte om noen av 
de mange forkortelser som brukes ved UNN, og litt om hva de står for, 
feks.: 
- BAU Brukerutvalgets arbeidsutvalg  
- BU  Brukerutvalget 
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- RBU Regionalt brukerutvalg 
- KU   Kvalitetsutvalget: Kvalitetsutvikling på tvers av UNN 
- OSO  Overordnet samarbeidsorgan melllom sykehus og   

        kommuner 
 

Det vil bli utarbeidet en egen oversikt over de mest brukte forkortelser 
 ved UNN. 

 
Vedtak   Brukerutvalget tok informasjonen til orientering. 

 
 BU-15/20 Direktørens time 

Direktør Anita Schumacher ønsket det nyvalgte Brukerutvalget 
velkommen og gav en orientering om UNN. 
Blant annet pågår det store fellessatsinger i Helse Norge: 
- pasientsentrerte helsetjenesteteam 
- stormottakere (en av de viktigste hovedsatsingene) 
- samvalg 
- trygg akuttmedisin 
 
Direktøren og viseadministrerende direktør svarte ut spørsmål fra 
brukerrepresentantene. 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 BU-16/20        Orientering vedrørende rehabiliteringstilbudet til pasienter 

Seksjonsleder ved Rehabiliteringsavdelingen Anne Winther orienterte.  
Rehabiliteringstilbudet har blitt hardt rammet på grunn av covid-19. 
Resultatet er lengere ventetid og dårligere kapasitet. Smittevernhensyn 
på grunn av covid-19 medførte nedstenging ved samtlige 
rehabiliteringsinstitusjoner. 
 
Brukerutvalget ønsker tilbakemelding på om det er lettere å få 
rehabilitering i sør enn i nord. 
 

Vedtak   Brukerutvalget tok informasjonen til orientering. Administrasjonen 
følger opp tilbakemelding fra Rehabiliteringsavdelingen. 

 
 BU-17/20        Valg av Brukerutvalgets arbeidsutvalg 

Leder i Brukerutvalget ønsker at det sittende arbeidsutvalg fortsetter. 
Oppnevningen er da som følger: 

Kirsti Baardsen (leder) 
Paul Dahlø (nestleder) 
Hans Johan Dahl som tredje person i BAU 

 
Vedtak   Brukerutvalget vedtar representasjonen/valget. 

 
 BU-18/20        Orientering vedrørende legemiddelsamstemming og kloke valg 
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Senterleder ved Fag- og kvalitetssenteret Håkon Lindekleiv orienterte. 
Legemiddelsamstemming: 
Pasient og helsepersonell mangler ofte en fullstendig oversikt over 
pasientens legemiddelbruk. Legemiddelsamstemming skal bidra til å øke 
kvaliteten på samstemmingen. Legemiddelsamstemming utføres i alle 
enheter ved UNN. Utfordringen er å få samstemmingen registrert 
elektronisk, ettersom metoden for å gjøre dette fortsatt er tungvint. 
 
Medisinskfaglig rådgiver ved Kvalitetsavdelingen og prosjektleder for 
Kloke valg i UNN, Heidi Høifødt, ga en orientering om prosjektet Kloke 
valg. 
Prosjektet ble satt i gang med tanke på å unngå overutredning, 
overdiagnostikk og overbehandling. Hun ønsker tilbakemelding fra 
brukerutvalget på hvordan man kan sikre at pasienter og brukere 
involveres i Kloke valg arbeidet i UNN. 
 
Presentasjonen ligger som vedlegg til referatet. 
 

Vedtak   Brukerutvalgets arbeidsutvalg vil ta imot innspill fra bruker-
representantene på de spørsmålene som ble tatt opp fra rådgiver, og vil 
videreformidle dette til prosjektleder. 

 
 BU-19/20        Orientering vedrørende Stormottakersatsing i UNN 

                           
Prosjektleder for Stormottakersatsingen i UNN, Per Erlend Hasvold, 
orienterte om status i arbeidet med Stormottakersatsing ved UNN. 
Stormottakersatsingen er en videreutvikling av PSHT (pasientsentrerte 
helsetjenesteteam).  
Stormottakersatsningen skal utvikle samarbeid og koordinering for å 
sikre personsentrerte, helhetlige og proaktive helsetjenester for 
pasienter med sammensatte og kompliserte behov, basert på metodene 
og prinsippene som er utviklet for PSHT (Pasientsentrerte 
helsetjenesteteam) Hovedspørsmålet er: Hva er viktig for deg? 
 
Presentasjonen ligger som vedlegg til referatet. 

 
Vedtak   Brukerutvalget tok informasjonen til orientering. 
 

 BU-20/20        Oppnevning av brukerrepresentanter til ulike prosjekter 
Det ble foretatt en fordeling av brukerrepresentanter i de ulike 
prosjekter som brukerutvalget deltar i. Se oppdatert liste under sak 
21/20. 
 

Vedtak   Administrasjonen sender ny kontaktinformasjon til de prosjektansvarlige 
der det er foretatt endringer av representanter. 

 
BU-21/201       Orienteringssaker 
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             BU-21/21-1     Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper     
 
  

 Aktivitet/Prosjekt Ansvarlig 2018-2020 Status/ merknader 

1 Styret ved UNN Kirsti Baardsen 
Paul Dahlø vara 

 

2 Kvalitetsutvalget i UNN Kirsti Baardsen 
Merethe Saga Lønnum 
vara 
Laila Edvardsen 

Møter tirsdager, en gang i 
måneden 

3 Prostatasenteret ved UNN Hans Johan Dahl 
Ulf J Bergstrøm vara 

Ikke innkalt enda- to-tre møter 
per år 

4 Koordinerende utvalg (Rehab.Avd. 

kompetanseseksjon) 

Merete Krohn  
Ulf J Bergstrøm vara 
Laila Edvardsen 

 

5 Vestibyleprosjektet Catrin Carlyle 
Kirsti Baardsen vara 

 

6 OSO (Overordnet Samarbeidsorgan) Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Ledsagere og vilkår for 
gjennomføring av dette: 
Tjenesteavtale 3 mellom 
kommunene og UNN ble 
vedtatt i OSO. Det er et nytt 
punkt om ledsagelse. Egne 
retningslinjer for dette.  
Stormottakersatsing er tema i 
neste OSOmøte 25.6.2020 

7 Sykehusapotekets brukerutvalg Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Velfungerende 

8 Parkeringsutvalget Merete Krohn 
Mildrid Pedersen vara 
Obiajulu Odu 
Laila edvardsen vara 

Referat sendes ut. 

9 Pasientsentrert helsetjenesteteam Merethe Saga Lønnum 
Marit Stemland vara 
Obiajulu Odu 
Marit Stemland vara 
 

Har ikke vært møte, skal være 
2 møter i året.  
Det er ikke opprettet 
arbeidsgruppe  i PHST i Nord- 
Troms ennå. Ønsker lokal 
brukerrepresentant når den tid 
kommer jf. e-post fra M. 
Dalbakk 5.2 

10 Nye UNN Narvik (NUN) Styringsgruppe:  
Siv-Elin Reitan 
Esben Haldorsen vara 
Prosjektgruppe: 
Anita Fjellfoss, Narvik 
Brukerrepresentanter: 
Esben Haldorsen 
Cathrin Carlyle 
Marit Myklevoll 

  
 
 
 
 
Opprettet en liten 
undergruppe av 
brukerrepresentanter 

11 Kvam utvalg Akuttmedisinsk klinikk Nina Nedrejord 
Terje Olsen vara 
Marit Stemland vara 
 

Klinikksjef Jon Mathisen.  

12 Kvam utvalg Diagnostisk klinikk Terje Olsen Klinikksjef Kate Myreng 
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Kirsti Baardsen vara 
Klemet Sara 

 

13 Kvam utvalg Hjerte og lungeklinikken Hans- Johan Dahl 
Mildrid Pedersen vara 
Marit Stemland vara 
 

Klinikksjef Kristian Bartnes 
 

14 Kvam utvalg NOR klinikken Merete Krohn 
Merethe Saga Lønnum 
vara 
Laila Edvardsen 
Terje Olsen vara 

Klinikksjef Bjørn Yngvar 
Nordvåg 
 

15 Kvam utvalg Psykiatri og rusklinikken Nina Benjaminsen 
Merethe Saga Lønnum 
vara 
Wibecke Årst 
Siv Elin Reitan vara 

Klinikksjef Tordis S. Høifødt 

16 Kvam utvalg Operasjons og 
intensivklinikken 

Merethe Saga Lønnum 
Nina Nedrejord vara 
Marit Stemland vara 
 

Klinikksjef Eva- Hanne Hansen 
 

17 Kvam utvalg Barne- og ungdomsklinikken Ungdomsrådet 
Nina Nedrejord vara 
Obiajulu Obi vara 

Klinikksjef Elin Gullhav 

18 Kvam utvalg Kirurgi, - kreft og 
kvinnehelseklinikken 

 
Terje Olsen 
Ulf Jack Bergstrøm  vara 
Marit Stemland 
Laila Edvardsen vara 

Klinikksjef Rolv Ole Lindsetmo 
 

19 Kvam utvalg Medisinsk klinikk Mildrid Pedersen  
Siv-Elin Reitan vara 
Obiajulu Obi 

Klinikksjef Markus Rumpsfeld 
 

20 Utvikling av sykepleiernes praksisstudier Nina Nedrejord Ikke igangsatt enda 
representant blir kontaktet så 
snart dette skjer, muligens til 
høsten. 

21 Prosjekt arealplan UNN Harstad Arvid Eliseussen 
Jack Bergstrøm vara 
Mildrid Pedersen vara 

Administrasjonen fått 
tilbakemelding fra Eliseussen 
6.2. Han gir gjerne informasjon 
til BU i neste møte, vi avtaler 
nærmere. 

22 Pasient-app saken HN FRESK Martin Andre Moe 
fortsetter  
Martin Moe står her 
inntil videre 

Fortsatt møter 

23 Ungdomsrådet Kirsti Baardsen  

24 Frivillighetsrepresentant i 
Frivillighetsgruppen 

Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Hyppig møtevirksomhet. 
Tema: frivilliges innsats. Terje 
sender referat til Nina 

25 Helse I Arbeid Mildrid Pedersen 
Terje Olsen vara 

Prosjektet består 

26 OSO satsing: Samhandlingsforum for 
somatikk i  
UNN Tromsø 
UNN Harstad 
UNN Narvik 
 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Møte i høst. Felles tema for 
alle forumene, bl a overgang 
fra UNN til kommunal tjeneste 
for pasienter og 
oppgaveoverføring 
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27 KLIN-REG- prosjekt: Likeverdige 
helsetjenester 

Paul Dahlø Ikke hørt noe etter 
informasjonsmøtet.  

28 Etablering av robotassistert PCI Nina Nedrejord 
 

Har vært et møte. 

29 Samvalgsverktøy-  
Muskelknuter i livmoren 

Marit Stemland fortsetter 
 

Prosjektleder Kirsti Rakkenes. 
Møte 29.1.2020, prosjektet er 
ikke ferdig. 

30 Klinisk etisk komite Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

 

31 Etablering av Helsefellesskap Paul Dahlø  
Kirsti Baardsen vara 

Magne Nicolaisen kaller inn til 
møte i arbeidsgruppen (OSO) 

32 Referansegruppe for 
behandlingshjelpemidler 

Martin Moe Ikke nyvalgt, men var falt ut av 
listen 

 
 

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

    
             BU-22/20        Referatsaker 
                                        Det ble referert følgende referatsaker: 
 

1. Protokoll fra BU-møte i Helgelandssykehuset, 17.1., 13.2. og  
16.3.2020 

2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, 28.1. og 25.2.2020 

3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, datert 29.1. , 12.3. og 
13.5.2020 

4. Referat fra møte i OSO 13.2.2020 

5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 24.2., 30.3. 
og 2.6.2020 

6. Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, datert 3.2., 9.3., 21.4. 

og 20.5.2020 

7. Protokoll fra møte i Sykehusapotek Nord, datert 20.3. og 15.4.2020 

8. Referat fra BU-møte i Finnmarkssykehuset, datert 23.3.2020 

9. Årsrapport 2019 Brukerutvalget 

10. Årsrapport 2019 Ungdomsrådet 

 
 Vedtak              Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
  
 BU-23/20         Eventuelt 
 

1. Sykehusapoteket Nord 
Det er ønskelig at Sykehusapoteket Nord kommer til Brukerutvalget for en 
orientering om hvordan farmasøytisk veiledning og farmasøytisk 
veiledning til pasienter fungerer. 

 
 Vedtak:            Administrasjonen setter opp saken på møteplanen til neste møte i   
                            Brukerutvalget. 
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2. Diverse praktisk informasjon 
Administrasjonssjefen informerte om følgende: 

- Retningslinjer for KVAM-utvalg sendes ut med dette referatet 
- Administrasjonen sender kontaktinformasjon til klinikkene om hvem 

som er valgt i de ulike KVAM-utvalg. Det vil bli bedt om at klinikkene 
tar kontakt med representanten, og at også vara blir innkalt til møter 
og kan delta på disse 

- Møteplan for Brukerutvalget 2021 blir sendt ut så snart dette er klart 
- IPadene er sendt ut til de nye representantene og nødvendig 

opplæring vil bli gitt ved kontakt med administrasjonen og i 
forbindelse med neste møte i Brukerutvalget 

- Brukerutvalget står for onsdagsmøtet ved UNN én gang i året 
 

Fra noen av brukerrepresentantene kom det inn gode innspill: 
- Utarbeide en oversikt over de mest brukte forkortelser ved UNN 
- Gi innspill og tips til hverandre på tvers av prosjekter 

representantene deltar i 
- Oversikt over hvem som tidligere har deltatt i de ulike prosjekter 
- Onsdagsmøter ved UNN kan alle delta på – tar opp ulike temaer 

   
 Vedtak:            Administrasjonen følger opp. 
  
 
 
  
 
 

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

               utvalgsleder sekretær 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 15.9.2020 
Kopi til: 

- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 

- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 

- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 

- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 

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

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

- Klinisk etikkomite UNN v/Finn Sørensen 

- Lærings- og mestringssenteret, UNN 

- Kreftforeningen ved Elisabeth Sundkvist 

- Ungdomsrådet UNN ved Elisabeth Warvik 
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9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 
  

Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
11. juni 2020 

Beate Juliussen 
20.02.2020 
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Ann-Kristin Schleis Leder Meldt forfall  

Miriam Thi Flatlandsmo Berglen Nestleder Til stede  

Benjamin Berglen Medlem Til stede  

Erik Karlstrøm Medlem Meldt forfall  

Evelina Sæter Tro Johnsen Medlem Til stede  

Hedda Kristoffersen Medlem Til stede  

Lone Nilsen  Medlem Meldt forfall  

Sol Andrea Hasselberg Medlem Til stede   

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef/koordinator, referent 

Ann-Helen Zachariassen  

Tore Christoffersen Forsker, deltok på sak 11/2020 

Ane Kokkvoll Overlege barneavdelingen, deltok på sak 12 og 13/2020 

Lin Aina Hagen Diabetessykepleier, deltok på sak 12/2020 

Gunn Kristin Langvoll Diabetessykepleier, deltok på sak 12/2020 

Lars Bjørn Mehus Prosjektleder OU NHS, deltok på sak 13/2020 

 

 

Sak 09/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det innkalles til skype møte i Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF 
torsdag 11. juni 2020 kl 15:00-17:00. 
 

Saksnummer Sakens navn 
09/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
10/2020 Godkjenning av referat fra 20. februar 2020 
11/2020 Befolkningsundersøkelse om helse i Finnmark (FETCH) – invitasjon til arbeidsgruppe  
12/2020 Gode overganger fra barn til voksen  
13/2020 Nye Hammerfest sykehus – tilpasset barn og unge 
14/2020 Pasientsikkerhetsuka – oppdatering   
15/2020 Orienteringssaker 

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

16/2020 Referatsaker 
17/2020 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes   
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Sak 10/2020 Godkjenning av referat fra 20. februar 2020 
  

Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 20. februar 2020 godkjennes.  
 

Sak 11/2020 Befolkningsundersøkelse om helse i Finnmark (FETCH) – 
invitasjon til arbeidsgruppe 

 Forsker Tore Christoffersen innledet i saken.  
 

Vedtak:  
Hedda Kristoffersen deltar i arbeidsgruppa for FETCH som 
representant for Ungdomsrådet.  
 

Sak 12/2020 Gode overganger fra barn til voksen 
 Overlege på barneavdelingen, Ane Kokkvoll presenterte arbeidet som 

er gjort så langt for å lage prosedyrer for gode overganger fra barn til 
voksen. Diabetessykepleierne Lin Aina Hagen og Gunn Kristin Langvoll 
presenterte planene for gode overganger innen diabetes.  

 
 Innspill i tillegg til prinsippene:  

- Individualisere muligheten til å ha med pårørende etter 18 år. 
- Ungdommer uttrykker seg ofte lettere på chat/sms enn muntlig. Det 

er ønskelig med mulighet for tilpasning av time på mobil i forkant av 
timeavtale, både for å avtale tidspunkt, men også hva som skal tas 
opp på møte.  

  

Vedtak:  
Ungdomsrådet kom med følgende innspill vedrørende gode overganger 
fra barn til voksen:  
1. Det er viktig at ungdommene får være med på å gi innspill til 

fagområdene som skal lage prosedyrer for gode overganger, og at 
prinsippene som er utarbeidet blir tatt med i arbeidet.  

 

Sak 13/2020 Nye Hammerfest sykehus – tilpasset barn og unge 
 Prosjektleder for organisasjonsutvikling for nye Hammerfest sykehus, 

Lars Bjørn Mehus presenterte planene for nye Hammerfest sykehus.  
 

Vedtak:  
1. Prosjektet inviterer ungdomsrådet til et nytt møte høsten 2020 for å 

komme med innspill på utforming av rom.  
2. Ungdomsrådet utarbeidet et notat i april 2019 om tilpasning til 

ungdom på nye Hammerfest sykehus. En del av punktene som ble 
spilt inn i dette notatet er saker som kan behandles og gjøres noe 
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med nå, og ikke saker som kan vente til nytt sykehus er på plass. Det 
er ønskelig med et møte med klinikkledelsen på nye Hammerfest 
sykehus for å gå gjennom dette notatet for å jobbe sammen om tiltak 
som kan iverksettes snarlig.  
 

Sak 14/2020 Pasientsikkerhetsuka - oppdatering  
 Innledning i saken ved koordinator Beate Juliussen.    
 

Vedtak:  
1. Følgende representanter fra Ungdomsrådet deltar i de lokale 
programkomiteene:  
 

Kirkenes: Miriam Thi Berglen 
Hammerfest:  Hedda Kristoffersen 
Alta:  Ikke avklart om det er noen som kan delta her.  
Karasjok:  Det er ingen ungdom som har mulighet til å delta i 

denne programkomiteen.  
 

2. Ungdomsrådsmedlemmene deltar på pasientsikkerhetsdagen i den 
klinikken hvor det er mest hensiktsmessig.   
 
3. Følgende representanter fra Ungdomsrådet holder et innlegg på 10 
minutter i disse klinikkene om tema forberedt sammen med den lokale 
programkomiteen: 
 

Kirkenes: Miriam Thi Berglen 
Hammerfest:  Usikkert, men Hedda vil vurdere om hun har mulighet. 
Alta:   
Karasjok:   

 

 

Sak 15/2020 Orienteringssaker  
1. Muntlig informasjon fra UR leder:  

a. Ingen saker å informere om.  
 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer: 

a. Ungdomsrådet ønsker hettegensere som de kan bruke på 
samlinger og ellers. Vil være med på å markedsføre UR og 
rekruttere medlemmer.   
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3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Informasjonssider om korona finnes her: 

https://finnmarkssykehuset.no/beredskap 
b. Digital samling for ungdomsrådene i Helse Nord høsten 

2020. Kom gjerne med innspill til tema. Her ønsker vi også å 
få til kurs om god brukermedvirkning, som dere har fått 
informasjon om på forrige møte.  

c. Fysisk samling for ungdomsrådene i Helse Nord våren 
2021. Kom gjerne med innspill på tidspunkt og tema.  

d. Justering av honorar. UNN har justert sitt honorar til  
Ungdomsrådet, og Finnmarkssykehuset følger deres satser. 
Ny timesats for møter er kr. 200 for medlemmer og kr. 250 
for leder/nestleder. Medlemmene får reisegodtgjørelse 
etter statens reiseregulativ. Om ordinært møte erstattes 
med helgesamling honoreres dette som to møter a 4 timer. 
Dersom medlemmene inviteres til andre møter eller 
arrangement er prinsippet at oppdragsgiver betale honorar. 

e. Utsettelse oppnevning av nytt ungdomsråd 
Sittende ungdomsråd i Finnmarkssykehuset hadde sitt 
første møte april 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 i mars 2021. Fordi ungdomsrådet 
ikke har hatt gunstige forutsetninger for å gjennomføre sitt 
arbeid, foreslår administrasjonen at oppnevning av nytt 
ungdomsråd utsettes med ett år, og at oppnevningen av nytt 
ungdomsråd gjennomføres mars 2022.  

  

Vedtak:  
1. Informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF tas til 

orientering. 
2. Administrasjonen sjekker muligheten for å få laget hettegensere til 

ungdomsrådet.  
3. Det anbefales at oppnevning av nytt ungdomsråd utsettes til mars 

2022.  
 

Sak 16/2020 Referatsaker 
1. Årsmelding 2019 Nordlandssykehuset 
2. Årsmelding 2019 UNN 
3. Referat fra Ungdomsrådsmøte UNN 31. januar 2020 
4. Referat Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset 23. mars 2020 
5. Protokoll møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 12. mai 2020 
 
Vedtak:  
Referatsakene tas til orientering.  
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Sak 17/2020 Eventuelt 
Planlegging og informasjon er spesielt viktig når en er kronisk syk. 
Erfaringer etter en hendelse under korona pandemien hvor en ung 
pasient (definert som voksen) som har behov for ekstra tilrettelegging 
ble sendt med ambulansefly og ikke fikk ha med seg pårørende var 
skummel. Måtte klare seg på egen hånd og fikk veldig lite informasjon. 
Ungdomsrådet ønsker å spille inn at det er ønskelig at det gjøres noe 
med informasjonsflyten både til pasient og pårørende når det skjer noe 
akutt. I tillegg er det ønskelig at det tas hensyn til personer som har 
behov for ekstra tilrettelegging med tanke på å ha med seg pårørende.    

 
 
Miriam Thi Berglen 
Nestleder Ungdomsrådet 
Referatet godkjennes på neste møte 
 
Kopi til:  

- Styret i Finnmarkssykehuset HF (referatsak på styremøte 24. juni 2020) 

- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF (referatsak på strategisk ledermøte 16. juni 2020)  

- Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 

- Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 

- Ungdomsrådet UNN 

- Regionalt Brukerutvalg 
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Protokoll – Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 
 

Møte:  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  Onsdag 12. august 2020, kl. 10.00 – 14.30 
Møtested:  Helgelandssykehuset HR-Samhandlingsavd. Mosjøen/ Skype 
 
 
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 (tlf)  

Josefina Skerk Medlem Samisk befolkning X (skype)  

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 Samh.sjef/saksbeh.  X  

Tove Lill Falstad Sekretariat  X  

Sidsel Forbergskog Rådgiver  X  

Merethe Myrvang Rådgiver  X  

     

Gjester     

Anne Regine Lager Samvalgssenteret UNN X  

Elisabeth Sundkvist Samvalgssenteret UNN X  

Vigdis Hartmann  Sykehusbygg X  

Marthe Lauvsnes  Sykehusbygg X  

Arild Vassenden  Sykehusbygg  X 

Gunhild Arnstad  Sykehusbygg X  

 
 
Saksliste 
Sak 39/2020  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 40/2020  Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 20. mai 2020 
Sak 41/2020  Orienteringssaker 

1. Informasjon fra BU-leder – muntlig 
a. Ledig stilling 50% – brukermedvirkning i forskning – UNN 
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b. Oppnevning av brukerrepresentant til KSU for samhandlingsprosedyrer, juni 
2020.  

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

Sak 42/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til Sykehusapotek Nord 
Sak 43/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt Den Eldre Pasient 
Sak 44/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til forskningsprosjekt Kunstig intelligens 

for å tolke lungelyder (forskning - lungehelse) 
Sak 45/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til forskningsprosjekt Nomogram – 

beslutningsstøtte for pasienter operert for rektum cancer (forskning - 
kirurgi) 

Sak 46/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til forskningsprosjekt 
pasientsikkerhet/pasientsikkerhetskultur innen psykisk helse (forskning – 
psykisk helse) 

Sak 47/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til innovasjonsprosjektet Hjelpemiddel 
for kateterinnsettelse hos kvinner 

Sak 48/2020  Referatsaker 

• Møtereferat fra brukerutvalget UNN 10. juni 

• Protokoll møte i regionalt brukerutvalg 17. juni 

• Protokoll OSO-møte 02. juni 

• Referat fra fagrådsmøte for samhandling 12. juni 

• Brev fra Nordland Eldreråd 18. mai + svarbrev fra brukerutvalget 
Sak 49/2020  Samvalg ved Samvalgssenteret 
Sak 50/2020  Nye Helgelandssykehuset  
Sak 51/2020  Orientering fra samhandlingssjefen 
Sak 52/2020  Kvalitetsarbeid innen kreftkirurgi i Sandnessjøen 
Sak 53/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt ny desentralisert 

sykepleierutdanning på Helgeland  
Sak 54/2020  Eventuelt  
 
  
_________________________________________________________________________ 
 
 
Sak 39/2020  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 
 
 
Sak 40/2020  Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 20. mai 2020 
Vedtak: Protokoll godkjent 
 
 
Sak 41/2020  Orienteringssaker 

1.Informasjon fra BU-leder – muntlig 
b. Ledig stilling 50% – brukermedvirkning i forskning – UNN 
c. Oppnevning av brukerrepresentant til KSU for samhandlingsprosedyrer, juni 

2020.  
d. Pasienthistorie – prehospital tjeneste 

2.Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 
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e. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg  
 
Vedtak: Informasjon tas til etterretning og brukerutvalget gir sin støtte til at: 

1) Trine Mari Aavitsland er oppnevnt av arbeidsutvalget i juni som 
brukerrepresentant til KSU for samhandlingsprosedyrer.  

2) Leder sender en henvendelse til leder for prehospitale 
tjenester og anmoder om at det ses på rutiner for frakt av 
skadde pasienter på øyene på Helgeland.  

3) Innspill fra brukerrepresentant i DMS Brønnøysund er send til 
teknisk etat i Brønnøysund kommune. Brukerutvalget vil få 
nærmere orientering i kommende møte. 

 
 
Sak 42/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til Sykehusapotek Nord 
Vedtak: Brukerutvalget velger Josefina Skerk som representant til Sykehusapotek Nord 
 
 
Sak 43/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt Den Eldre Pasient 
Vedtak: Brukerutvalget velger Einar Moen som representant til prosjektet Den eldre 

pasient 
 
 
Sak 44/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til forskningsprosjekt Kunstig intelligens 

for å tolke lungelyder (forskning - lungehelse) 
Vedtak: Brukerutvalget velger Per Hansen som brukerrepresentant til 

forskningsprosjektet Kunstig intelligens for å tolke lungelyder. 
 
 
Sak 45/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til forskningsprosjekt Nomogram – 

beslutningsstøtte for pasienter operert for rektum cancer (forskning - 
kirurgi) 

Vedtak: Brukerutvalget velger Tove Linder Aspen som representant til prosjekt 
Nomogram. 

 
 
Sak 46/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til forskningsprosjekt 

pasientsikkerhet/pasientsikkerhetskultur innen psykisk helse (forskning – 
psykisk helse) 

Vedtak: Brukerutvalget velger Ija Nilsen som representant i forskningsprosjekt 
pasientsikkerhet innen psykisk helse 

 
 
Sak 47/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til innovasjonsprosjektet Hjelpemiddel 

for kateterinnsettelse hos kvinner 
Vedtak: Brukerutvalget velger Hilde Valrygg Vik som representant til prosjekt for 

utvikling av hjelpemiddel for kateterisering hos kvinner. 
 
 
Sak 48/2020  Referatsaker 
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• Møtereferat fra brukerutvalget UNN 10. juni 

• Protokoll møte i regionalt brukerutvalg 17. juni 

• Protokoll OSO-møte 02. juni 

• Referat fra fagrådsmøte for samhandling 12. juni 

• Brev fra Nordland Eldreråd 18. mai + svarbrev fra brukerutvalget 
 
Vedtak:  Referatene tas til orientering. Svarbrev til Nordland Eldreråd sendes slik det 

ble framlagt i møtet. 
 
 
Sak 49/2020  Samvalg ved Samvalgssenteret 
Informasjon om samvalg finnes på Helsenorge.no/samvalg. Samvalg er også beskrevet i 
mange offentlige dokumenter som for eksempel Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
Skal samvalg fungere i praksis må både helsepersonell og pasienter ha kunnskap om hva 
dette er, og hvordan det tas i bruk. Foreløpig viser forskning og dokumentasjon at samvalg 
blir billigere for samfunnet når pasienter selv velger behandling, eks. behandling av 
kneskader. Pasienter velger oftest konservativ behandling framfor operasjoner.  
 
Hvordan gjøre samvalg kjent for pasienter i Helgelandssykehuset? Idedugnad ble 
gjennomført i praksis.  
 
Vedtak:  Brukerutvalget takker for informasjonen og gir mange innspill til hvordan 

samvalg kan gjøres kjent for pasientene. Innspillene ble notert. 
 

Brukerutvalgets innspill: Informasjon i eldreråd og pensjonistforeninger. 
Informere internt i egne pasientorganisasjoner. Informasjon i kommunale råd. 
Materiell i resepsjoner på sykehuset. Samisk oversettelse av brosjyre – til 
sørsamisk. Bruke sosiale medier, annonser, kampanjer. Roll-up. 
Innkallingsbrev med informasjon om samvalg. Samvalgskunnskap hos 
vikarleger som kommer fra andre land enn Norge – kulturforståelse for 
samvalg. Likepersonsarbeid. Brukerhistorier med erfaringer i bruk av 
samvalgsverktøy, for eksempel ved bruk av film (reelle historier). Samvalg i 
bruk av medikamenter er en viktig del som bør løftes mer fram i 
samvalgssituasjon. Mange brukere opplever at medikamentvalg ikke er reelle i 
praksis da det er kostnader som avgjør valget. 

 
 
Sak 50/2020  Nye Helgelandssykehuset  
Presentasjon fra sykehusbygg. Plan om å involvere brukerutvalget bredt i konseptfasens  
steg 0: oppdatere målbildet, faglig strategisk utviklingsplan og revidert 
dimensjoneringsgrunnlag, kriterier for valg av aktiviteter i sykehuset, oppdatert 
styringsdokument samt funksjonell egnethet av eksisterende bygningsmasse (intervju av 
brukerrepresentanter). Brukerutvalget vil få representanter inn i styringsgruppen og i flere 
arbeidsgrupper.  
 
Vedtak:  Informasjonen tas til orientering. Brukerutvalget gir sin støtte til fremlagt 

informasjon om styringsdokumentet. Innspill til videre arbeid: 
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1) Brukerutvalget er fornøyd med framlagte planer for brukerinvolveringen i 
prosjektet. 

2) Brukerutvalget forutsetter at Nye Helgelandssykehuset følger forskrifter 
for universell utforming. 

3) Brukerutvalget bemerker at mål for fag og forskning er vagt formulert.  
4) Brukerutvalget er bekymret for bærekraftig økonomi i Nye 

Helgelandssykehuset.  
5) Brukerutvalget støtter satsing på intern kulturbygging i organisasjonen 

som framkommer i effektmål og kommunikasjonsplan. 
6) Kulturkompetanse på sørsamisk er viktig i Nye Helgelandssykehuset. 

Informasjon om Nye Helgelandssykehuset må også formidles ut på 
sørsamisk.  

7) Brukerutvalget imøteser prosjektets ønske om å bruke utvalget som 
høringsinstans for kommunikasjon i prosjektet. 

 
 
Sak 51/2020  Orientering fra samhandlingssjefen 

1. Barnehagesaker 
2. Covid-19 informasjon 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
 
Sak 52/2020  Kvalitetsarbeid innen kreftkirurgi i Sandnessjøen 
Vedtak: Saken utsettes til møte i september 
 
 
Sak 53/2020 Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt ny desentralisert 

sykepleierutdanning på Helgeland  
Vedtak: Brukerutvalget velger Nils Rishaug som representant til prosjekt om 

desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland 
 
 
Sak 54/2020  Eventuelt  
Ingen saker til eventuelt 
 
 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 18. september 2020 
Protokollen blir lagt fram som referatsak 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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Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Protokoll møte i Brukerutvalget 8. juni 2020 
Sted: Skype. 

Tid: 11:00 til 14:30.  

Formøte for Brukerutvalgets medlemmer fra 11:00 til 12:00. 

 
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  Frem til 14:00  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Petter Øien Seksjonsleder, seksjon for forskning Sak 56/2020  

Trond Solem Seksjonsleder, seksjon for pasientreiser Sak 57/2020  

Hedda Soløy-Nilsen Klinikksjef PHR-klinikken Sak 58/2020  

Astrid Dalhaug Avdelingsleder kreft og lindrende behandling Sak 59/2020  

 Saksliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54/2020 

55/2020 

56/2020 

57/2020 

58/2020 

59/2020 

60/2020 

61/2020 

62/2020 

63/2020 

64/2020 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll møte 20. mai 2020 

Forskning ved Nordlandssykehuset - status for 2019 

Pasientreiser – kostnader og praksis 

Endring av faglig innretning Salten DPS 

Arbeid med senvirkninger av kreft 

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter 

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Oppnevninger 

Referatsaker/eventuelt 

Regionalt brukerutvalg møte 17. september 2020 212 av 236 



Side 2 av 6 

Saksnr.  Saksfremstilling Vedlegg 

54/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

55/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 20. mai 

 

Vedtak:  

1. Protokoll fra møte 20. mai 2020 godkjennes. 

 

 

56/2020 

 

 

Forskning ved Nordlandssykehuset - status for 2019 

 

Petter Øien, seksjonsleder seksjon for forskning, presenterte rapporten Lokal 

forskning gir lokal kunnskap, Forskningsrapport for NLSH 2019. 

 

Oppsummering fra orientering:  

Bakgrunnen for at man begynte å lage forskningsrapporter for forskningen ved 

NLSH var at man opplevde at få visste om forskningen som ble gjort. Årets 

tema er lokal forskning; hvordan vi genererer forskning som kan brukes lokalt 

til forbedringsarbeid. Fjorårets rapport handlet om brukermedvirkning.   

 

Spørsmål og kommentarer fra Brukerutvalget: 

Spørsmål: Kan du si noe om hvordan det jobbes med brukerrepresentasjon i 

forskningsprosjektene? 

Svar: Prøver å få inn brukere så tidlig som mulig, noen klarer å involvere i 

forkant, og noen er ikke så gode på det. Noe kan påvirkes, og noe er ikke mulig 

å påvirke. Vi informerer bredt om at  

 

Kommentar: Det er viktig at brukermedvirkerne kommer tidlig inn i prosessen. 

Flere savner tydelig informasjon fra starten av. Føler de blir kastet inn midt i, 

også    

Svar: Det har blitt arbeidet mye med dette, og det kom nylig rutiner knyttet til 

dette. Vi jobber hele tiden for å strekke oss videre.  

 

Spørsmål: Det er laget en veileder for brukermedvirkning i forskning. Hvor 

aktivt brukes denne? Er den kjent for prosjektleder og kan brukes i forkant av 

forskningsprosjektet? 

Svar: Denne brukes aktivt. I tillegg brukes strategisk utviklingsplan. Jobber 

med å ha en aktiv informasjonsvirksomhet rundt dette.  

 

Spørsmål: Ser veldig positivt på arbeidet som blir gjort. Alle prosjekter har som 

hovedmål om å bedre pasientbehandling. Har du noen eksempler på at lokal 

forskning har ført til en signifikant forbedring?  

Svar: Dette har vi flere eksempler på. Det sier innenfor nyere 

implementeringsforskning at det tar tid før man ser resultater, man være inntil 

10 år. Men diabetes-prosjektet er et godt eksempel på et arbeid der man ser 

positive resultater for pasientene av prosjektet.  
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Vedtak: 

1. Brukerutvalget er tilfreds med forskningsarbeidet ved 

Nordlandssykehuset.  

2. Brukerutvalget ønsker at det fortsatt jobbes med å styrke 

brukermedvirkningen innenfor forskningen.  

3. Brukermedvirkere bør involveres tidlig og få god informasjon om 

prosjektet. Dette anses som essensielt for å sikre god 

brukermedvirkning. 

 

57/2020 Pasientreiser – kostnader og praksis 

 

Trond Solmen, seksjonsleder seksjon for pasientreiser, orienterte på bakgrunn 

av henvendelse fra Nordland eldreråd knyttet til pasientreiser – kostander og 

praksis. Spørsmål ble sendt til pasientreiser på forhånd (se svar i vedlegg 1).  

 

Spørsmål som kom frem i møtet 

Spørsmål: Kan det være aktuelt med pasientekspress fra Å til Gravdal?  

Svar: Det er ikke nok volum for å ha en fast rute gående. 

 

Spørsmål: Det å fly til og fra behandling begge veier er en medisinsk vurdering: 

Overprøves av og til av pasientreiser. Er dere kjent med dette?  

Svar: Har hatt en nasjonal forståelse mellom spesialisthelsetjeneste og 

kommune, henvisende lege har ansvar for den rekvisisjonen, men til kontroller 

etterpå er det sykehuset som har ansvar. Her har det vært utfordringer i mange 

år. Har blitt tatt opp flere ganger, sist fastlegerådet 2019.  

 

Spørsmål: Har dere fått mange tilbakemeldinger på at det kan være utfordringer 

å ha med seg ledsager?  

Svar: Ja 20/25 % av reisende har med ledsager. Sjelden utfordringer knyttet til 

dette, men det hender.  

  

Spørsmål: Har du som seksjonsleder fått tilbakemelding om ar reiseregning 

opplevelse som komplisert å fylle ut? Er det fordi det er elektronisk? Særlig 

minstepensjonister som virkelig har behov ikke fyller ut, fordi det er vanskelig.  

Svar: Her er seksjonsleder enig i at systemet ikke er godt nok. Saksbehandlet 

tidligere manuelt, ble automatisert og sentralisert. Store ulempen var et 

komplisert skjema. Har blitt varslet og varsler fortløpende. Får mange 

tilbakemeldinger om at skjema er vanskelig. Ikke tilpasset Nord, og enkel 

dersom man ikke har en lang reise.   

 

Kommentar: Pasienter kan oppleve lang ventetid, både på sykehus og 

flyplassen. Dette kan være belastende. Burde være et venterom på sykehuset der 

personer må vente kan sitte litt godt.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget ønsker at det skal arbeides for å forenkle 

reiseregningsskjema til pasienter og pårørende.  

 

 

 

Vedlegg 1 
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58/3020 Endring av faglig innretning Salten DPS 
 

Saken er meldt fra Psykisk helse og rusklinikken (PHS) og gjelder endring i 

faglig innretning i enhet for å bedre pasientsikkerheten og møte den store 

utfordringen med lange ventetider og fristbrudd i en enhet ved Salten DPS. Det 

ønskes å få frem Brukerutvalgets synspunkt(er) i saken.  

 

Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef PHR, deltok i møte hos brukerutvalget i 2019, 

for å orientere om prosessen. Hedda gjennomgikk styresaken, orienterte 

forslaget, bakgrunnen og prosessen knyttet til prosessen om endring av faglig 

innretning Salten DPS.  

 

Spørsmål som kom frem i møtet 

 

Spørsmål: Ambulant akutt-team skal være lavterskeltilbud til pasienter og 

pårørende. Målet var vel å unngå innleggelser/være forebyggende. Noen 

Ambulante akutt-team har åpning for uselekterte hendelser. Ved NLSH ikke 

denne muligheten, man må ha henvisning. I en artikkel i Tidsskriftet (3/2018: 

Ambulant akkutt-team innen psykisk helsevern av Stig Heskestad) beskrives at 

60 prosent av henvendelsene kom fra pasientene og pårørende direkte, og bare 

en liten del fra legevakt og lege. Brukerrepresentant var med i deler av 

utredning og synes det er synd at man ikke heller kan bygge ut ambulant akutt-

team.  

Svar: Det er organisert forskjellig over hele deler av Norge. Vi har et akutt-team 

og har et psykoseteam. Det siste kan pasienter og pårørende ringe direkte til. 

Har vært henvisningsplikt inn til spesialisthelsetjenesten her og. Jobber med å få 

på plass rask psykisk helsehjelp, uten henvisning.  

 

Spørsmål: Kriser skjer sjelden mellom 08.00 og 15.30. Opplever ofte at 

legevakten spør om man enten er ruset, suicidal, er en fare for andre, og om du 

ikke svarer ja på noe av dette blir man henvist til fastlegen. 

Svar: Alle som har krav på innleggelse skal få. Målet er ikke å hindre 

innleggelse. I Bodø har vi vakthavende hele døgnet.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget er enig i at det må gjennomføres tiltak for å redusere 

ventetida for polikliniske pasienter i PHR-klinikken. 

2. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende fra tida 

AAT fungerte, beklager Brukerutvalget at AAT ikke vil videreføres. 

3. Brukerutvalget mener at en reduksjon av ambulerende tilbud i PHR-

klinikken ikke er i samsvar med intensjonene i Nasjonal helse- og 

sykehusplan 2020 – 2023 (avsnittene «En sammenhengende helse- og 

omsorgstjeneste, Det utadvendte sykehus, Psykisk helsevern).  

 

 

 

59/2020 Arbeid med senvirkninger av kreft 

 

Saken er en oppfølging av spørsmål stilt i BU-møte 20. mai om hvordan det 

jobbes med senvirkninger av kreft ved NLSH. Astrid Dalhaug, avdelingsleder 

kreft og lindrende behandling, ble invitert og hennes Power point-presentasjon 

legges ved (vedlegg 2).  

 

Vedlegg 2 
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Spørsmål: Det har blitt opprettet et Nasjonalt senter for seneffekter, hvor 

nedslagsfeltet er Østlandet. Planlegges det noe for Nord?  

Svar: Det jobbes med å opprette et regionalt kompetansesenter ved UNN.  

 

Kommentar 1: Ut ifra egne og andre i nettverket er det mange som går rundt 

med seneffekter uten å være klar over at det kan være seneffekter. Mange 

beretter om slapphet, men har for eksempel ikke hørt om fatigue. 

 

Kommentar 2: Fatigue-kursene som arrangeres ved lærings- og 

mestringssentrene anbefales, tar blant annet opp temaer knyttet til de psykiske 

ettervirkningene av kreft.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringa. 

 

60/2020 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

Utgikk da møtet gikk på overtid, og direktøren måtte delta i et nytt møte om 

covid-19 kl.14:00.  

 

61/2020 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

 

Mai-Helen Walsnes:  

Vært møte i forskningsprosjektet "Likeverdige helsetjenester - uansett hvor du 

bor?" om oppfølging ved hoftebrudd. Ønsker innspill på hvordan man kan nå 

flest mulig med informasjon om prosjektet. 

 

Innspill: 

- Ta kontakt med de kommunale eldrerådene. 

- Bruk aktuelle grupper på Facebook.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

2. Mai-Helen Walsnes følger opp innspillene som fremkom i møtet.  

 

 

62/2020 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

Ungdomsrådets leder, Marie Dahlskjær, orienterte om ungdomsrådets arbeid: 

 

• På møte i ungdomsrådet den 3. juni ble det bestemt at oppnevning av 

nytt ungdomsråd utsettes med ett år, på grunn av covid-19-situasjonen.  

 

• Jobbes videre med ungdomsrom, brukermedvirkning og overganger, 

regional samling via SKYPE til høsten, og leder skal delta på et møte 

med koordinator og de andre ledere av ungdomsrådene i Helse Nord. 

Tema blir helgesamling vår 2021 og tema på digitalt møte høsten 2020.  
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• Ellers begynner en del av prosjektene å komme i gang igjen, blant annet 

HIPPO-prosjektet og teksten til informasjon på nettsiden rettet mot 

ungdom.  

 

• Marie Dahlskjær har blitt bedt om å sitte i programkomiteen til neste års 

pasientsikkerhetskonferanse, som blir i februar 2021. 

 

Vedtak: 

1.  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

63/2020 Oppnevninger 

 

Gjelder Oppnevning  

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.  

 

Brukerutvalgets 

medlemmer bes 

undersøke potensielle 

kandidater blant sitt 

nettverk. 

 

Vedtak: 

1. Arbeidsutvalget ber om at prosjektleder kommer med et forslag til 

kandidat, og sender deretter forslaget til resten av Brukerutvalget.  

2. Brukerrepresentant Konseptfase Rønvik psykisk helse og rus: Her bes 

arbeidsutvalget foreslå en kandidat, som sendes ut over e-post til resten 

av Brukerutvalget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

64/2020 Referatsaker/eventuelt 

 

• Protokoll styremøte NLSH 28.05.2020 

• Protokoll møte i RBU 12.03.2020 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar protokollene til orientering.  

 

 

 

 

Saker å følge opp: Screening brystkreft, Vesterålen flytilbud.  
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Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Protokoll møte i Brukerutvalget 26. august 2020 
Sted: Skype. 

Tid: 11:00 til 14:00.   

Formøte for Brukerutvalgets medlemmer fra 11:00 til 12:00. 

 
Deltagere:       Tilstede  Meldt 

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 

Marit Madsen Vara for Inga Karlsen  X 

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet  X  

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør  X  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef Sak 67/2020  

Beate Karlsen Seksjonsleder seksjon for pasientsikkerhet Sak 68/2020  

Berit Enoksen Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet Sak 69/2020   

Hedda Soløy-Nilsen Klinikksjef PHR-klinikken Sak 70/2020  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 72/2020  

 Saksliste 

 

 

 

 

 

65/2020 

66/2020 

67/2020 

68/2020 

69/2020 

70/2020 

71/2020 

72/2020 

73/2020 

74/2020 

75/2020 

76/2020 

77/2020 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll møte 8. juni 2020 

Pandemi – scenarioer  

Status for pasientsikkerhetsarbeid i Nordlandssykehuset 

Pasientskader i Nordlandssykehuset – resultater fra Global Trigger Tool (GTT)-analysen 2019 

Endring av faglig innretning Salten DPS 

Innspill høring: Serviceparametre for pasientreiser med rekvisisjon 

Virksomhetsrapport juni og juli 2020 

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter 

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Oppnevninger 

Referatsaker/eventuelt 
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Saksnr.  Saksfremstilling 

65/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

 

Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

66/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 8. juni 

 

 

Vedtak:  

1. Protokoll fra møte 8. juni 2020 godkjennes. 

 

67/2020 

 

 

Pandemi – scenarioer  

 

Tonje Elisabeth Hansen, Fagsjef, ga en status på orientering om scenarioene knyttet til 

Covid-19 pandemien.  

 

Generelt: 

Status per nå: En del lokale pandemiutbrudd. Pågående utbrudd i Lofoten med 21 

smittetilfeller de siste dagene. To pasienter innlagt Lofoten, en i Vesterålen. God 

smittesporing i Lofoten. Ikke stor økning i antall smittede.  

 

Framover: FHI tror det er mer sannsynlig at vi får lokale utbrudd. Blir viktig fremover 

med god smittesporing og testing for å få kontroll. Dette er særlig viktig i tilknytning til 

reise. Fortsatt en bekymring rundt prognosene. Kan se ut som om man kan få en ny 

topp i januar/februar/mars som da vil falle sammen med influensa. 

 

Spørsmål som fremkom i møtet: 

 

Spørsmål: Er det mange som trenger respiratorbehandling? 

Svar: På Nordlandssykehuset er det per nå, ingen. På landsbasis er det totalt 17 

innlagte, hvor to er på intensiv.  

 

Spørsmål: Er Nordlandssykehuset tilbake i ordinær drift?  

Svar: Vi har hatt normal aktivitet gjennom sommeren. Noen få ansatte går fortsatt i en 

beredskapsplan, og noen har internt i en klinikk være omdisponert.  

 

Spørsmål: Det går frem gjennom virksomhetsrapportene at ventetiden og fristbruddene 

har økt gjennom pandemitiden. Kan du si noe om dette?  

Svar: Dette stemmer. Pasientrettigheter ble fjernet i forbindelse med Covid-19. Derfor 

har vi et etterslep på mange konsultasjoner. Nå må vi diskutere hvordan vi skal ta igjen 

etterslepet. Det blir også et spørsmål om det vil komme en ny bølge. Det vi ser 

gjennom sommeren er at etterslepet ikke har økt.  

 

Spørsmål: Har dere sett noen negativ økning i konsekvensene for pasienter av 

etterslepet?  

Svar: Finnes ikke konkrete tall eller data på dette, men det er ikke utenkelig at det 

forekommer.  
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Spørsmål: Har dere plan for når influensasesongen kommer? 

Svar: Influensa og Covid-19 skiller seg litt fra hverandre. Ved influensa får du 

muskelverk. Dette får man ikke med Covid-19, her er symptomene knyttet mer til 

luftveiene/pust. Det kan være vanskelig å skille. Som regel er toppen i februar. I samme 

periode har man mange andre virus. Noe av svaret er at vi må teste langt flere, økt 

trykk på testing.   

 

Spørsmål: Hvor lang tid skal det ta før man får svarresultater på Covid-19 test? Hørt 

om tilfeller der det tar 4 til 5 dager.  

Svar: Skal ikke være sånn hos oss. Analysekapasiteten har vært godt. Kan være noe 

utfordring knyttet til postgang.  

 

Spørsmål: På nyhetene hørte vi om person som har fått Covid-19 på nytt. Er vi sikker 

på at det går an? 

Svar: I forbindelse med dette oppstår det mange spørsmål som må ses videre på, f.eks.: 

Kan viruset ha endret seg? Kan man bli immun en kortere periode? Er vi sikker på at 

vedkommende virkelig hadde covid-19? Mange spørsmål må besvares før vi vet noe 

mer.   

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for informasjonen og orienteringen,  

2. Brukerutvalget er tilfreds med at testkapasiteten er god.  

 

68/2020 Status for pasientsikkerhetsarbeid i Nordlandssykehuset  

 

Beate Karlsen, seksjonsleder seksjon for pasientsikkerhet, ga en muntlig orientering om 

status for arbeidet med pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset. Hovedområdene 

knyttet til pasientsikkerhetsarbeidet dreier seg om:   

 

1. Pasientsikkerhetskonferansen  

2. Forbedringsutdanning 

3. Innsatsområdene (Pasientsikkerhetsprogrammet) (nasjonale råd) 

4. Pasientskader og Global Trigger Tool 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 

2. Brukerutvalget anmoder at det påtroppende Brukerutvalget får jevnlige 

orienteringer om status for pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset.  

 

69/2020 Pasientskader i Nordlandssykehuset – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) 

analysen 2019 

 

Siden 2010 har alle landets helseforetak hatt i oppdrag å kartlegge pasientskader ved 

hjelp av metoden Global Trigger Tool. Kartleggingen skjer gjennom kontinuerlig 

gransking av et tilfeldig utvalg pasientopphold. Resultatene av GTT-analyser legges 

frem for Nordlandssykehusets styre to ganger per år. I aktuell sak presenteres 

årsresultatene for 2019. 

 

Vedtak fra styremøtet NLSH torsdag 18. juni 2020: 
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1. Styret tar saken til orientering og ber om at det etableres en systematisk 

gjennomgang av resultatene fra GTT-analysen i klinikkene med de aktuelle 

fagområdene, for å identifisere forbedringsområder. 

2. Styret er ikke tilfreds med resultatutviklingen for pasientskader ved foretaket og 

ber om at området får forsterket fokus i organisasjonen 

 

Berit Enoksen, Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet, orienterte om resultatene av 

GTT-analysen og hvordan det arbeides for å følge opp funnene  

 

Spørsmål som fremkom i møtet: 

 

Spørsmål: Man ser at den høyeste kurven var medisinskader, og dette scoret over 

kirurgiske problemer. Er det farmasøyt med i teamet? 

Svar: Det er det ikke, men Seksjon for pasientsikkerhet har et samarbeid med en aktuell 

farmasøyt, som bidrar inn i arbeidet.  

 

Spørsmål: Ser man noen tilfeller hvor pasienter blir avhengige av medikamenter, etter 

behandling? 

Svar: Dette er ikke noe som har kommet frem gjennom GTT-analysen.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 

2. Det nye Brukerutvalget oppfordres til å følge med på funnene som gjøres 

knyttet til hva pasientskadene gjelder. 

 

70/2020 Endring av faglig innretning i enhet (AAT) ved Salten DPS. 

 

Brukerutvalget behandlet 8. juni, sak 58/2020 Endring av faglig innretning i enhet 

(AAT) ved Salten DPS, og gjorde følgende vedtak: 

 

1. Brukerutvalget er enig i at det må gjennomføres tiltak for å redusere 

ventetida for polikliniske pasienter i PHR-klinikken. 

2. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende fra tida AAT 

fungerte, beklager Brukerutvalget at AAT ikke vil videreføres. 

3. Brukerutvalget mener at en reduksjon av ambulerende tilbud i PHR-

klinikken ikke er i samsvar med intensjonene i Nasjonal helse- og 

sykehusplan 2020 – 2023 (avsnittene «En sammenhengende helse- og 

omsorgstjeneste, Det utadvendte sykehus, Psykisk helsevern). 

 

Styret ved NLSH ba i styresak 056-2020 om at saken Endring av faglig innretning i 

enhet (AAT) ved Salten DPS, utsettes til september. Styret samtykket i at AATs 

nåværende korona-tilpassede driftsform videreføres inntil styrebehandling i september, 

herunder at vakttelefon ivaretas av Akuttpsykiatrisk avdeling.  

 

I forbindelse med styrets utsetting av saken, ønsket Arbeidsutvalget at brukerutvalget 

behandler saken igjen, i møtet 26. august.    

 

Hedda Soløy-Nilsen, Klinikksjef PHR-klinikken deltok i møtet og redegjorde for 

saken. Nytt i dette notatet er at de ulike alternativene som har vært under diskusjon har 

blitt skissert og notatet gjør at saken har blitt bedre belyst.  
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Spørsmål som fremkom i møtet: 

Spørsmål: Tidligere kunne vi lese at endringen utelukkende var faglig begrunnet, men 

er det også slik at det er en økonomisk begrunnelse for endringen? 

Svar: Hovedpoenget er at vi har en enhet med veldig dårlig kapasitet, og en annen 

enhet med et uutnyttet potensiale.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget er enig i at det må gjennomføres tiltak for å redusere ventetida 

for polikliniske pasienter i PHR-klinikken. 

2. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende fra tida AAT 

fungerte, beklager Brukerutvalget at AAT ikke vil videreføres. 

3. Brukerutvalget mener at en reduksjon av ambulerende tilbud i PHR-klinikken 

ikke er i samsvar med intensjonene i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 

2023 (avsnittene «En sammenhengende helse- og omsorgstjeneste, Det 

utadvendte sykehus, Psykisk helsevern). 

4. Direktøren takker for innspillene fra Brukerutvalget i saken, og vil ta disse med 

i det videre arbeidet med styresaken. 

 

71/2020 Innspill høring - Serviceparametere for pasientreiser med rekvisisjon  
 

Brukerutvalget ved NLSH har blitt invitert til å gi innspill til følgende høring: 

Utredning og standardisering av serviceparametere for pasienter med rekvisisjon. Det 

er utarbeidet og definert seks forslag til serviceparametere (serviceparameter er: hva og 

hvordan servicen skal måles) for området pasientreiser med rekvisisjon (se vedlegg 4 a 

til f).  AU har behandlet saken, og utarbeidet innspill, se vedlegg 4. Det er ønskelig at 

brukerutvalgets medlemmer sender eventuelle innspill til leder og sekretær i forkant av 

møtet. 

 

Innspill fra Ivar Martin Nordgård, sendt til sekretær og koordinator per e-post i forkant 

av møtet.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget svarer på høringen med innspillene som fremkommer i vedlegg 

4, og innspill sendt per e-post via Ivar Martin Nordgård. 

2. Brukerutvalgets sekretær sender inn høringsinnspillet til Helse Nord.  

 

72/2020 Virksomhetsrapport juni og juli 2020 

 

Marit Barosen, Økonomisjef, orienterte om virksomhetsrapportene for juni og juli 

2020.  

 

• Økning i ventetid fra før pandemien. Skyldes at det er langt flere pasienter som 

har startet utredning og behandling. Vi har klart å ta aktiviteten opp på nivå som 

planlagt juni. Økning i antall ventende på 17 prosent i pandemiperioden. 

• Betydelig økning i antall fristbrudd. Hovedårsaken er pandemien og 

ferieavvikling. 

• Nå ser sykehuset på hvordan øke kapasiteten fremover for å ta igjen det tapte.  

- I voksenpsykiatrisk (VOP) har de åpen kveldspoliklinikk. Også i brukt i 

somatikken.  
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- Større bruk av video- og telefon. Noen områder har klart å områ seg raskt, 

særlig innenfor psykiatrien.   

• Bemanning: Økning, også før pandemien. Nå har vi en økning i 

grunnbemanning. Noe skyldes pandemien. Konvertert fra merarbeid til fast 

ansettelse. Vi hadde en vekst før pandemien også.  

• Totalt underskudd 115 millioner, gås gjennom for å se hva som skyldes covid-

19. 

• Helse Nord bevilger 145,1 millioner for å kompensere for covid-19-kostandene.  

 

Spørsmål som kom frem i møtet:  

 

Spørsmål: Helse Nord hadde styremøte angående bevilgning til Helseforetakene i 

Helse Nord. Er dette en del av midlene som sykehusene skal kompenseres for fra 

staten? 

Svar: Av den totale inntekstfordelingsmodellen, er fordelingen slik at 

Nordlandssykehuset får 26 prosent av potten. Dette tilsvarer 145,1 millioner fra Helse 

Nord, som skal dekke merkostnadene for covid-19.   

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten for juni 2020 til orientering. 

2. Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten for juli 2020 til orientering.  

 

73/2020 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

Administrerende direktør, Paul Martin Strand, benyttet anledningen til å takke de 

avtroppende medlemmene av Brukerutvalget. En særlig stor takk ble rettet til Barbara 

Priesemann, som i 11 år har vært en del av Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset.  

 

74/2020 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

 

• Barbara Priesemann: 

Har vært i kontakt med Nordlandssykehuset om følgende to saker:  

 

1. Hva er status på mammografiscreeningen NLSH? 

Svar: Mammografiscreeningen går nå som normalt.   

 

2. Flytilbudet: Ser man at dette påvirker behandlingstilbudet; at pasienter ikke får 

kommet seg til oppsatt time? 

Svar: Ingen endring etter at rutetilbudet ble endret før sommeren. Dette er utfordrende, 

særlig knyttet til Skagen, der pasienter ikke kan reise tur/retur og må ha overnatting.   

 

• Kitt Anne Jorid Hansen: 

Har deltatt på 2 møter i Klinisk Etiske Komite (KEK), behandlet to saker.  

 

• Mai Helen Walsnes: 

Møte i forskningsprosjektet "Likeverdige helsetjenester - uansett hvor du bor?" om 

oppfølging ved hoftebrudd.  
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Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

75/2020 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

Ungdomsrådets leder, Marie Dahlskjær ga en muntlig orientering om Ungdomsrådets 

arbeid. 

 

• Første møte neste onsdag. Her vil det særlig jobbes med utviklingen av 

informasjonsside rettet mot ungdom på Nordlandssykehusets nettside, i 

samarbeid med kommunikasjonsavdelingen.   

• Fysisk helgesamling i oktober, 16. til 18.  

• Lederne og koordinatorene i Helse Nord i morgen for å planlegge hvordan 

vi skal samarbeide fremover. Skal planlegge digital samling og finne ut hva 

vi skal jobbe med sammen. Skal ha fysisk samling til våren. 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

2. Brukerutvalget er tilfreds med at Nordlandssykehuset har et så aktivt 

ungdomsråd.  

 

76/2020 Oppnevninger 

 

Gjelder Oppnevning  

1. Oppnevning av 

brukerrepresentanter til 

Brukerutvalget i Sykehusapotek 

Nord 2020-2022. Vi ber om at det 

foreslås to representanter fra det 

nyutnevnte Brukerutvalget i deres 

HF/RHF innen 1. september 2020. 

Vi ønsker fortrinnsvis 

brukerrepresentanter som har 

erfaring med bruk av 

Sykehusapotek Nord eller jevnlig er 

i kontakt med andre apotek. Med 

utgangspunkt i innkommende 

forslag vil styret til Sykehusapotek 

Nord HF oppnevne en fast 

representant og en personlig 

vararepresentant fra hvert HF i 

styremøte 24. september 2020. 

 

 

 

 

Cicilie Thoresen 

 

Vara: Mai-Helen 

Walsnes  

2. Oppnevning av brukerrepresentant 

til innovasjonsprosjekt for 

Implementering av digital 

symptomoppfølging for 

kreftpasienter som får 

behandling med immunterapi for 

 

Gunnar Olsen 
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å redusere alvorlige skader. 

Oppstart høst 2020.  

 

 

3. Barneklinikken ønsker å opprette 

en arbeidsgruppe for prosjektet 

«Sykelig overvekt hos barn og 

unge». NLSH mangler tilbud til 

denne pasientgruppen, og ønsker i 

første omgang å starte en pilot i 

samarbeid med Bodø kommune og 

ev. Valnesfjord helsesportsenter. 

Klinikken håper å komme i gang så 

snart som mulig, og ønsker å få 

med en ungdomsrepresentant til 

arbeidsgruppen. 

 

 

Sarah Gjerstad, 

medlem 

ungdomsrådet 

4. Forskningsprosjekt om 

kommunikasjon med pasienter 

som er lagt inn på akuttmottaket 

med akutte brystsmerter.  

 

 

Barbara 

Priesemann 

 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget oppnevner Cicilie Thoresen som brukerrepresentant, og Mai-

Helen Walsnes som vara til Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord 2020-2022. 

 

2. Brukerutvalget oppnevner Gunnar Olsen som brukerrepresentant til 

innovasjonsprosjekt for implementering av digital symptomoppfølging for 

kreftpasienter som får behandling med immunterapi for å redusere alvorlige 

skader.   

 

3. Brukerutvalget oppnevner Sarah Gjerstad som brukerrepresentant til prosjektet 

«Sykelig overvekt hos barn og unge». Sarah Gjerstad følges opp av leder av 

ungdomsrådet, Marie Dahlskjær.  

 

4. Brukerutvalget oppnevner Barbara Priesemann som brukerrepresentant til 

forskningsprosjektet kommunikasjon med pasienter som er lagt inn på 

akuttmottaket med akutte brystsmerter. 

 

5. Brukerrepresentantene følges opp av på-troppende leder av Brukerutvalget, i 

henhold til rutinen om oppfølging av brukermedvirkere i prosjekter og utvalg 

ved NLSH.  

 

 

77/2020 Referatsaker/eventuelt 

• Protokoll styremøte NLSH 18.06.2020 

• Protokoll møte i Ungdomsrådet NLSH 03.06.2020  

• Protokoll Regionalt Brukerutvalg 17.06.2020 
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• Protokoll Brukerutvalget UNN 10.06.2020 

• Protokoll møte Brukerutvalget Helgelandssykehuset 12.08.2020 

• En verdig pasienttransport Nordland 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar protokollene til orientering.  
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Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

Protokoll møte i Ungdomsrådet 2. september 2020 
Sted: Skype.  

Tidspunkt: 17.00 til 19.00. Pause 18:00.  

 
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  

Bendik Laumann Vedal  X  

Susanne Regina Inga   X 

Mathias Klæboe  X  

Trine-Lise Antonsen   X 

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Sissel Eidhammer Koordinator   

Randi Angelsen Leder for kommunikasjonsavdelingen Sak 42/2020  

Ida Kristin Dølmo Kommunikasjonsrådgiver Sak 42/2020  

Kirsti Jørgensen Kontaktperson PHR X  

Marianne Røbekk Sivertsen Kontaktperson PHR  X 

Tone Johnsen Kontaktperson HBEV  X 

Monica Strand  Kontaktperson Barneklinikken  X 

 

Saksliste 
 

38/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

39/2020 Godkjenning av referat fra møte 3. juni 

40/2020 

41/2020 

42/2020 

43/2020 

44/2020 

45/2020 

46/2020 

47/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle saker 

Status arbeidsgrupper 

Nettside rettet mot barn og unge 

Oppdrag, oppnevnelser og gjennomført siden sist 

Helgesamling Bodø 

Referatsaker/innkomne saker 

Møter fremover 

Tilbakemeldinger om møtet 
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38/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

39/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 3. juni 2020 

 

Vedtak:  

1. Protokoll fra møte 3. juni 2020 godkjennes.  

 

40/2020 Aktuelle saker  

 

Orienteringssaker fra leder av ungdomsrådet, Marie Dahlskjær: 

 

1. Endring Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 

Nikolai Raabye Haugen ble 26. august 2020 valgt inn i Regionalt Brukerutvalg (RBU). Han 

går derfor ut av Ungdomsrådet. Noe av tanken er at han skal ha et regionalt ansvar for å 

opprettholde kontakt med alle UR-ene i regionen i ungdomsspørsmål, men dette er ikke 

avklart enda.  

 

2. Innspill til høring veileder for gode overganger i helsevesenet for ungdom fra 

12 - 25 år  

Ungdomsrådene i Helse Nord ble etter forrige møte bedt om å gi innspill til en veileder for 

overgangen i helsevesenet for ungdom fra 12 - 25 år, vedlegg sendt ut i innkallingen. Marie 

og Lars-Herman ga innspill til høringen på vegne av Ungdomsrådet. Noe av det vi savnet 

var fokuset på psykisk helse og på det å involvere pårørende.  

 

3. Møte med lederne av ungdomsrådene i Helse Nord  

To punkter ble diskutert: 

 

Plakater og hefte for prinsipper for gode overganger  

Etter initiativ fra Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset har det blitt utarbeidet plakat og 

hefte med prinsippene for overgangen (som har blitt utarbeidet av ungdomsrådene i Helse 

Nord). Dette ble presentert til lederne av ungdomsrådene på møtet, og ble positivt mottatt.  

 

Digital samling med ungdomsrådene i Helse Nord 

Dato, 4. november fra 18:00 til 20:00.  

Hvor: Over Skype 

Tema: Begynne med en bolk med oppdatering fra arbeidet i alle ungdomsrådene, deretter 

tema brukermedvirkning med ulike vinklinger og innlegg fra personer som jobber på ulike 

nivå.    

Ønsker innspill på: Tema/form/tidspunkt 

 

Innspill fra Ungdomsrådet til tema:  

• Brukermedvirkning godt tema, Innspill: Lage retningslinjer og tips til når 

sykehusene skal jobbe med ungdomsråd – fint å få forankret i Helse Nord, som blir 

på et overordnet nivå. Oppdeling i ulike nivåer: tjeneste og system kan gå som ett 

tema.  

 

Innspill fra Ungdomsrådet til møteform: 
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• Flere ga innspill på at de ønsker gruppearbeid, og foretrekker å jobbe i mindre 

grupper.  

• Viktig at vi ikke blir ledet til å gi et ønsket svar: At vi kan komme med egne 

meninger. 

• Innspill for videre arbeid: Kunne man satt ned utvalg fra hvert sykehus som kan 

møtes f.eks. månedlig og jobbe med aktuelle prosjekter? Vanskelig å jobbe med kun 

ett møte.  

• Jobber fulltid – vanskelig å jobbe mye mellom møtene. 

 

4. Pasientsikkerhetskonferansen 2021 

Marie sitter i programkomiteen til pasientsikkerhetskonferansen 2021. Konferansen blir 16. 

februar, i utgangspunktet er det 16. og 17. februar som er satt av, og i neste møte skal det 

bestemmes i hvilken form konferansen skal gjennomføres. Hovedforeleser er Helen Bevan. 

 

Innspill fra ungdomsrådet: 

• Håper at det skal være et innslag med ungdomsrådene i år også.  

 

5. Samling med lederne av ungdomsrådene og brukerutvalgene i Helse Nord i 

november 

Det er planlagt en samling i Regionalt Brukerutvalg med lederne i ungdomsrådene i Helse 

Nord og lederne i Brukerutvalgene i Helse Nord, i Tromsø. På grunn av Corona er det litt 

usikkert hvordan det blir.    

 

Orienteringssaker fra koordinator: 

1. Helgesamling – praktisk: 15. september er datoen vi avklarer om samlingen skal 

gjennomføres og eventuelt bestiller reise. Scandic Havet er booket.  

 

2. Honorarer: For møter i Ungdomsrådet eller arbeidsmøter mellom møtene får dere 

honorarer. Dette skjer automatisk etter møtene. I prosjekter med andre enn 

Ungdomsrådet som arrangør, send en e-post til Sissel, så får dere utbetalt honorar.  

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar oppdateringene til orientering. 

2. Marie videreformidler innspillene fra Ungdomsrådet til den digitale samlingen, i 

neste planleggingsmøte for samlingen.  

 

41/2020 Status arbeidsgrupper 

 

1. Ungdomsrom  

Arbeidsgruppemøte gjennomført. Konkretiserte behovet og laget en prioriteringsliste. 

Henvendelsen er nå videresendt, med anbefaling om at ungdomsrommet opprettes fra 

fagsjef, vedlegg sendt i innkallingen.  

 

Spørsmål til diskusjon i ungdomsrådet: Forslag til navn på rommet?  

• Må ikke være kleint, kanskje bare Ungdomsrommet  

• Keiservarden 

• Bruke det samme som A-hus med Time Out, innspill: Problematisk fordi det er et 

begrep som blir brukt i atferds-regulering.  
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2. Arbeidsgruppe om brukermedvirkning  

Gjennomført møte i juni. Flere punkter som vil være interessante for videre arbeid ble 

diskutert. Forslag om at videre arbeid legges til helgesamlingen i oktober, behov for å 

konkretisere hva UR mener med god brukermedvirkning på system og individnivå.   

   

Spørsmål til diskusjon i ungdomsrådet:  

• Vi har allerede plakat med råd for til helsepersonell (individnivå) Kan 

ungdomsrådet utarbeide plakat for 10 råd for god brukermedvirkning? (systemnivå). 

Kan legges til helgesamling? 

• Og eventuelt en film? Helgesamling.  

• Til senere: Ungdomsrådet bør jobbe med systemer for tilbakemelding på 

behandling.   

• Regional samling: Mye av den samme tematikken 

• Hvordan sikrer man god brukermedvirkning – lage konkrete gode tips  

 

Vedtak:  

1. Ungdomsrådet følger opp arbeidet med å få på plass et ungdomsrom ved 

Nordlandssykehuset, og jobber videre med å finne et passende navn til rommet.  

2. Arbeidsutvalget tar med seg innspillene som kom frem i møtet til planleggingen av 

helgesamlingen i oktober.   

 

42/2020 Nettside rettet mot barn og unge på nlsh.no  

 

Kommunikasjonsavdelingen har, i samarbeid med Ungdomsrådet, utarbeidet en side på 

nlsh.no som er rettet mot ungdom, se lenke til siden her.  
Til inspirasjon, se sidene til OUS.  
 

Randi Angelsen, leder for kommunikasjonsavdelingen og Ida Kristin Dølmo, 

kommunikasjonsrådgiver, deltok for å diskutere det videre arbeidet med siden.   

 

Innspill som kom frem i møtet: 

• Må se estetisk fint ut – stå kort og fint 

• Vi mangler bilder, få tak i et par ungdommer/barn/fotoshoot til arrangerte bilder 

• Teksten må bearbeides for å passe Internett-formen 

• Ansikter – der man forteller hvordan det er å være syk/vanskelig/vanlige 

følelser/fylle på med personhistorier/Facebook/historier/pårørende/som deles i 

sosiale medier 

• Film til siden? Dette bør gjøres proft, her er det mulig at Annette, grafisk 

designer på sykehuset, vil kunne bidra. I første omgang bruker vi bilder.  

 

Personer som meldte sin interesse i møtet: 

• Danielle: Kan bistå med intervju, bilde og har en lillesøster som kan forespørres 

• Mathias: Bor ikke i Bodø, men kan stille til billedtaking  

• Lars-Herman stiller gjerne til billedtaking 

• Marie, samt lillesøster/lillebror kan gjerne stille til billedtaking 

 

Prosessen videre: Ida jobber med å redigere siden, for å gjøre siden mer appellerende med 

bilder og historier. Arbeidsutvalget samarbeider med utgangspunkt i punktene som ble 
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diskutert i møtet. Siden vil videre bli presentert for Ungdomsrådet for innspill og 

gjennomgang.  

 

Vedtak:  

1. Ungdomsrådet er godt fornøyd med at arbeidet med å opprette nettsiden rettet mot 

ungdom intensiveres.  

2. Arbeidsutvalget i Ungdomsrådet, sammen med koordinator, samarbeider om 

oppfølgingen av punktene som ble diskutert i møtet.  

 

43/2020 Oppdrag, oppnevnelser og gjennomført siden sist 

 

Oppdrag Representant 

ungdomsrådet 

 

Undervisning: Leger i spesialisering,  

26. august 

 

Oppdatering fra Danielle 

Gikk veldig bra, snakket om hva som er viktig for å sikre god 

brukermedvirkning i behandling, målsetninger, 

maktrelasjonen. 

 

 

Danielle Johanna 

Hansen 

Arbeidsgruppe: Prosjekt om sykelig overvekt hos barn og 

unge (e-post sendt til UR 03.07.2020) 

 

Oppdatering fra Sarah 

Har hatt første møte 01.09.2020: 

Det de skal i prosjektet er å sette i gang prosjektgruppe med 

barn mellom 4 og 10-åringer og teste et behandlingsforløp. 

 

Ønsker svar på:  

Er det best med samtaler i gruppe eller individuelt i et 

behandlingsforløp? 

 

Innspill som kom frem i møtet: Gjerne begge deler.   

 

Neste møte: 15. september. Planen er at prosjektet 

ferdigstilles i 2020.  

 

 

Sarah Gjerstad 

 

Innspill til høring: Veileder for gode overganger i 

helsevesenet for ungdom fra 12 - 25 år  

 

Arbeidsutvalget ved 

Marie Dahlskjær og 

Lars-Herman 

Nordland 

 

Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern 

(KvIP) 

Dato: 13.10.2020 

 

Danielle Johanna 

Hansen 
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Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar oppnevningene til orientering. 

2. Danielle Johanna Hansen deltar på møtet i Kvalitet i Institusjonsbehandling i 

Psykisk helsevern (KvIP). 

 

44/2020 Helgesamling Bodø  

 

Praktisk: 15. september er datoen vi avklarer om samlingen skal gjennomføres og 

eventuelt bestiller reise.   

 

• Tema brukermedvirkning: 

 Lage plakat med 10 tips til god brukermedvirkning på systemnivå 

 Utarbeide hefte med tips til god brukermedvirkning 

 

• Utvikling av film: 

 Til nettsiden (sak 42/2020) 

 

• Forslag til saker:   

 Innspill til Oppdragsdokument 2021 Helse Nord  

 Gjennomgang av mandatet til ungdomsrådet 

 Informasjon og innspill om prosjekt erfaringskonsulent/brukermedvirkning  

 Saker fra sykehuset  

 

Innspill som kom frem i møtet:  

• Når tema bankes på den regionale samlingen, kan vi også jobbe med samme tema 

på vår samling 

• Se på hvordan og hva slags prosjekter vi kan ha/delta i på sykehuset 

• Konkrete ting vi ønsker å jobbe med 

 

Vedtak:  

1. Arbeidsutvalget samler inn innspillene og utformer program, sammen med 

koordinator.   

45/2020 Referatsaker/innkomme saker 

 

• Protokoll møte i Brukerutvalget NLSH 08.06.2020 

• Protokoll møte i Regionalt Brukerutvalg 17.06.2020 

• Referat Ungdomsrådet Finmarkssykehuset 11.06.2020 

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar protokollen til orientering.  
 

46/2020 Møter fremover 

 

• Helgesamling ungdomsrådet Nordlandssykehuset: Dato: Bodø, 16. til 18. 

oktober.  

• Digitalt møte ungdomsrådene Helse Nord: Dato: 4. november fra 18:00 til 

20:00 

• Regional samling ungdomsrådene Helse Nord: Dato: Våren 2021. 
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Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar møtetidspunkt til orientering. 

 

47/2020 Tilbakemeldinger om møtet 

 

• Gått fort og innenfor tiden. At Randi og Ida deltok var veldig bra.  

• Veldig bra møte, fint med snakk om nettsiden. Mange gode innspill og ideer. 

• Fint møte, alltid litt rart når man ikke har sett hverandre på lenge, blir fint når vi 

kan møtes. 

• Bra møte, litt sliten etter jobb. Alt i alt et bra møte. Fint med Ida og Randi, bra 

de er engasjerte i at vi skal få en god nettside. Fint at de kan hjelpe oss.  

• Gleder meg til helgesamlingen hvor vi kan møtes fysisk.  

• Fint å være med som kontaktperson, godt gjennomført. Fint at 

kommunikasjonsavdelingen støtter dere i utviklingen av nettsiden.  

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar tilbakemeldingene til orientering. 
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Resolusjon vedtatt på elektronisk årsmøte avholdt 02.-05.juni 2020  
           
           
 

Øre-nese-hals lege situasjonen i Finnmark 
 
Til: Finnmarkssykehuset HF v/styreleder Harald Larsen og administrerende 

direktør i Finnmarkssykehuset HF Siri Tau Ursin 
 Helse Nord RHF v/Admin direktør Cicilie Daae og styreleder Renate Larsen 
 UNN HF v/admin.direktør Anita Schumacher og styreleder Roald Linaker 
Kopi: Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører 
 Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 Sanks Finnmarkssykehuset HF- Samisk nasjonalt kompetansesenter 
 Lokalavisene i Finnmark og Troms, media  

NRK Troms/Finnmark- Nordnytt 
Pasientombudet i Finnmark 
RBU-Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF 
Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 
Brukerutvalget UNN HF  
Sentralstyret i HLF 

  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vedtak/uttalelse 
 Årsmøtet i HLF Troms og Finnmark/HLF Romssa ja Finnmarkku er svært 
bekymret over mangelen på øre-nese-hals spesialister i Finnmark. Spesielt 
ille har situasjonen vært i stor deler av 2019 og så langt i 2020. 
Finnmarkssykehuset HF har i dag 2,5 hjemler i spesialiteten øre-nese-hals, 
og i tillegg har Helse Nord RHF en privat hjemmel som avtalespesialist i Alta. 
Til sammenligning har Helgeland 5 øre-nese-halsspesialister. Helgeland kan 
sammenlignes med Finnmark når det gjelder folketall, men sammenlignet 
med Finnmark sitt areal på 48631km2 har Helgeland bare et areal på 18835 
km2.Helseregion Finnmark har følgelig et areal som er over 2,5 ganger større 
enn Helgeland. Bare Vest-Finnmark sitt areal på 29880km2 er 58 % større 
enn Helgeland. 
 
Når det gjelder Finnmarkssykehuset HF sine 2,5 stillingshjemler, er det kun 
stillingene ved Klinikk Kirkenes som er besatt. Ved Klinikk Hammerfest er 
stillingen vakant. 
Det er dessverre derfor et svært beklagelig faktum at etter at A. Schmiz sa 
opp avtalen med Helse Nord RHF og la ned egen praksis i Alta i slutten av 
mai 2019 etter et altfor stort arbeidspress gjennom mange år, har Vest- 
Finnmark ikke hatt en eneste øre-nese-halslege i fast arbeid siden da. 
Årsmøtet i HLF Troms og Finnmark er nå kjent med at Finnmarkssykehuset 
HF har ansatt en ØNH-lege i Klinikk Alta fra 01.juni 2020. 
Dette er svært gledelig, men totalsituasjonen i helseregion Finnmark er 
fortsatt langt fra tilfredsstillende.  

HLF Romssa ja Finnmarkku

HLF Troms og Finnmark/
Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund

Leder Alf Bjørn
Åsbakken 17
9540 Talvik

9511 Alta

Epost: alfibjor@online.no
Telefon: 990 47 824
 

Hørselshemmedes Landsforbund   •   Din hørsel – vår sak www.hlf.noHørselshemmedes Landsforbund   •   Din hørsel – vår sak www.hlf.no
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Slik årsmøtet ser det, vil det fortsatt være for få ØNH-legespesialister i 
Finnmark til å kunne gi et godt helsetilbud til befolkningen i Finnmark. 
Siden 1/3 av befolkningen i Finnmark bor i Alta-regionen, vil det være særlig 
viktig at Helse Nord RHF snarest mulig får tilsatt en ØNH-lege i den private 
stillingshjemmelen i Alta. 
ØNH-legespesialister i Alta vil også om nødvendig kunne betjene kommunene 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.  
Med de store avstandene i Finnmark og for at eldre, kronisk syke og sterkt 
funksjonshemmede i størst mulig grad skal slippe belastende reising til time 
hos lege-spesialist, må det være øre-nese-hals spesialister i både Kirkenes, 
Karasjok, Hammerfest og Alta enten knyttet til Finnmarkssykehuset HF sine 
klinikker eller som private stillingshjemler med privat praksis for Helse Nord 
RHF. 
Årsmøtet i HLF Troms og Finnmark finner det også nødvendig og riktig at det i 
Finnmark må være minst 5 stillinger/stillingshjemler for øre-nese-hals 
spesialister.  
Årsmøtet i HLF Troms og Finnmark vil derfor på det sterkeste anmode Helse 
Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF om snarest mulig å få på plass: 
 

1. ØNH-lege i Helse Nord RHF sin stillingshjemmel i Alta. 
 
2. Minst 5 stillingshjemler/stillinger totalt i Finnmark for ØNH-leger 
lokalisert til Kirkenes, Karasjok, Hammerfest og Alta.  

 
 
Vedtak: Fremlagte resolusjon/uttalelse vedtas. 
 
Rett utskrift bekreftes.     Alta, 05.06.2020 
 
Anne-Karin Ingebrigtsen 
Sekretær   
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2020/999   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 10. september 2020 

 

RBU-sak 61-2020 Eventuelt 
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