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Saksbehandler/dir.tlf.: 
Hilde Normann/91196023 

Sted/Dato: 
Bodø, 14 oktober 2020 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg, den 21. oktober 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 
 

onsdag 21. oktober 2020 – kl. 08.30 – 14.00 
Møtet avholdes på Teams 

 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. Varamedlemmer er velkommen til å delta på 
møtet, men har ikke stemmerett og kan ikke kreve honorar uten særskilt innkalling. 
 
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  Hilde Elisabeth Normann 

direktør  konsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
 
Kopi:  Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord 
  Leder for brukerutvalgene og ungdomsrådene i helseforetakene i Helse Nord 
  Brukerorganisasjoner i Nord-Norge (etter liste) 
  Pasientombudene i Nord-Norge 
 
Postmottak bes distribuere internt. 
 
 
Vedlegg 
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Møtedato: 21. oktober 2020 
Arkivnr.:   Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 14 oktober 2020 

RBU-sak 62-2020 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, 21. oktober 2020: 
 

Sak 62-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 63-2020 Godkjenning av protokoll Side 2 
Sak 64-2020 Internrevisjonsplan 2021-22 Side 8 
Sak 65-2020 Basestruktur for ambulansehelikopter – gjennomgang Side 17 
Sak 66-2020 Oppdragsdokumentet 2021 Side 80 
Sak 67-2020 Samvalg Side 82 
Sak 68-2020 Forprosjekt – lærings og mestringstjenestene i 

spesialisthelsetjenesten 
Side 83 

Sak 69-2020 Prosjekt veiledende behandlingsplaner i Helse Nord,  
fase 2/ oppnevning  

Side 86 

Sak 70-2020 Oppnevning av brukerrepresentant til samarbeidsorgan for 
forskning og utdanning (USAM) 

Side 90 

Sak 71-2020 Møteplan 2021 - Regionalt brukerutvalg Side 97 
Sak 72-2020 Orienteringssaker  

Informasjon fra RBU-leder – muntlig  
Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig  
Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig  
Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte 
styresaker 
Høringsinnspill fra RBU ang serviceparametre for reiser med 
rekvisisjon 
Regionalt brukerutvalg – årsrapport 2019 
 

Side 99 

Sak 73-2020 Referatsaker 
1. Protokoll RBU AU 061020 
2. Brev fra brukerutvalget ved Helgelandssykehuset, 

kopi til RBU 
3. Møtereferat UNN BU 15. september 2020 
4. Protokoll fra BU HSYK 18.september 2020 
5. Referat BU NLSH 23.-24. september 2020 
6. Referat BU FSYK 23.september 2020 
7. Invitasjon Kreativt verksted, UNN 2 okt 

Side 120 

Sak 74-2020 Eventuelt Side 153 

 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Bodø, 15. oktober 2020 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
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Møtedato: 21 oktober 2020 
Arkivnr.:   Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020-999   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 14. oktober 2020 

 

RBU-sak 63-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 17. september 2020 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 17. september 2020 godkjennes.  
 
 
Bodø, 14.  oktober 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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Vår ref.:     
2020/999 

Referent/dir.tlf.: 
Kari Bøckmann, 91196023 

Sted/Dato: 
Bodø 17. september 2020 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg  
Møtedato: 17. september 2020 
Møtested: Skype 
Neste møte: 21. oktober 2020 

Tilstede 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Laila Edvardsen nestleder FFO 
Nikolai Raabye Haugen medlem Unge funksjonshemmede 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Ester Marie Fjellheim medlem Samisk eldreråd 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem Mental helse 
Karen Agnete Hagland medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Barbro Holmstad medlem SAFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Kitt Anne Jorid Hansen medlem RIO 
Elen Valborg Voulab 2. vara FFO 
Hege Johannesen 3. vara FFO 
   
Geir Tollåli fagdirektør  Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen økonomidirektør  Helse Nord RHF 
Ingvild Marie Dokmo rådgiver Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder, psykisk 

helse og rus 
Helse Nord RHF 

Kari Bøckmann  rådgiver  Helse Nord RHF 
Hilde Normann rådgiver Helse Nord RHF 
Rune Sundset avdelingsleder UNN 
Odd Arvid Ryan  Pasient- og brukerombudet 

i Troms 
Mette Elisabeth Eriksen  Pasient- og brukerombudet 

i Finnmark 
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Forfall 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Åse Senning 1. vara FFO 

 

RBU-sak 52-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  
Sak 52-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 53-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. juni 

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

Sykehusapotek Nord HF 
Sak 58-2020 Årsmeldinger 2019 fra Pasient- og brukerombudene i Nord-Norge 
Sak 59-2020 Orienteringssaker 
 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 
 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 
 A. Venterom på nye Bodø flyplass 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

RBU-sak 53-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 
17. september 2020  

Vedtak: 
Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. september 2020 godkjennes med 
følgende tilføyelse i sak 43/2020, Anskaffelse av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB): Ventetid på pasienttransport ved tvangsinnleggelser fra Finnmark bør reduseres.  
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RBU-sak 54-2020 ForBedring 2020 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om ForBedring 2020 til orientering.  

 

RBU-sak 55-2020 Persontilpasset medisin 

Vedtak: 
1. Brukerutvalget takker Rune Sundset for informasjonen, og tar saken til 

orientering. 
2.  Brukerutvalget har følgende innspill: 

a. Det er viktig at genetiske variasjoner mht etnisitet og genetikk ivaretas, 
med særlig fokus på den samiske befolkningen 

b. Det må tas høyde for logistikkutfordringer i kliniske studier. Blant annet 
må informasjonsteknologiske løsninger utvikles mtp reiseavstander slik 
at nord-norske pasienter får mulighet til å delta på kliniske studier innen 
persontilpasset medisin 

c. Persontilpasset medisin må være tilgjengelig også for sårbare 
pasientgrupper som ikke kjenner til tilbudet. Det krever god opplæring av 
helsepersonell å identifisere pasienter som er egnet for denne typen 
behandling. 

d. Involver pasient- og brukerorganisasjoner i utvikling av 
informasjonsmateriell om persontilpasset medisin. 

  
 

RBU-sak 56-2020 Oppdragsdokumentet 2021 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om Oppdragsdokumentet 2021 til orientering 

 
 
RBU-sak 57-2020  Oppnevning av brukerrepresentanter til Brukerutvalget i 
Sykehusapotek Nord HF 2020-2022 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Kitt Anne Jorid Hansen og Karen Agnete Hagland 
som brukerrepresentanter til Brukeutvalget i Sykehusapotek Nord HF i perioden 2020-
22. 
 

RBU-sak 58-2020  Årsmeldingene fra Pasient- og brukerombudene i Nord-Norge 
2019  

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg takker for informasjonen og tar årsmeldingene fra Pasient- og 
brukerombudene i Nord-Norge til orientering. 
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RBU-sak 59-2020 Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet i følgende saker:  
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 
22.06.2020: Beslutningsforum for nye metoder  
25.06.2020: Styremøte HN RHF 
21.08.2020: Beslutningsforum for nye metoder 
26.08.2020: Styremøte HN RHF  
28.08.2020: Evaluering pandemien HN RHF, referansegruppe 
31.08.2020: Tarmscreening styringsgruppe 
01.09.2020: Interregionalt RBU 
15.09.2020: Kontaktforum i HOD 
 
Deltatt på orienteringsmøter om Covid-19 hver mandag gjennom sommeren.  
 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 
Laila Edvardsen 
01.09.2020: Interregionalt RBU 
08.09.2020: Regional pasientsikkerhetskonferanse - referansegruppe 
 
Gunnhild Berglen 
27.08.2020: Work-shop: Ervervet hjerneskade.   
10.09.2020: BU Pasientreiser HF 
10.09.2020: USAM 
11.09.2020. Arbeidsgruppe: Ervervet hjerneskade 
14.09.2020: Skriftlig arbeid vedrørende serviceparametre for Pasientreiser  
15.09.2020: Møte om venterom for pasienter på nye Bodø flyplass 
 
Arne Vassbotn 
26.08.2020: Nytt kvalitetssystem, videomøte. 
07.09.2020: Rapport ryggkirurgi i Helse Nord, videomøte. 
07.09.2020: Persontilpasset medisin, videomøte. 
 
Karen Agnete Hagland 
28.08.2020: Evaluering pandemien HN RHF, referansegruppe 
 
Kitt-Anne Jorid Hansen 
28.08.2020: Evaluering pandemien HN RHF, referansegruppe 
 
Leif Birger Mækinen 
10.09.2020: BU Pasientreiser HF 
 
 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen  
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4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 

5. Organisasjonsutvikling og strategiarbeid i Helse Nord RHF v/ Jon Tomas Finnsson  

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  
 

RBU-sak 60-2020 Referatsaker 

Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 

Vedtak: 
Framlagte referat tas til orientering. 
 
RBU-sak 61-2020 Eventuelt    

A. Venterom for pasienter på nye Bodø flyplass  

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg er fornøyd med at det legges til rette på den nye 

flyplassen i Bodø slik at pasienter som må vente på flyplassen i påvente av 
transport, får bedre fasisliteter 

2. Regionalt brukerutvalg ønsker at arealene i et framtidig venterom på Bodø 
flyplass har tilstrekkelig størrelse (minimum 50 kvadratmeter), tilgang på 
skjerming, har plass til ledsagere, har handicap-WC og muligheter for flere 
pasienter til å legge seg ned i påvente av transport    

3. Regionalt brukerutvalg setter ned en arbeidsgruppe som kan bistå i det videre 
arbeidet bestående av Laila Edvardsen, Gunhild Berglen, Nikolai Raabye Haugen 
og Karen Agnete Hagland 

  
Bodø, den 17. september 2020 
Godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
den 17092020 – kl. 14.00 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 21. oktober 2020 
Arkivnr.: 2020/999    Saksbeh:    Sted/Dato:  
    Janny Helene Aasen   Bodø, 05.10.2020 

 

RBU-sak 64-2020 Innspill til revisjonsplan for 2021-2022 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF er en uavhengig bekreftelses- og rådgivnings-
funksjon med ansvar for internrevisjon i alle foretakene i helseforetaksgruppen, jf. 
helseforetakslovens § 37a. Internrevisjonen er organisert under styret i Helse Nord 
RHF, og har som oppgave å evaluere og bidra til forbedringer i det regionale 
helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og 
internkontroll. Internrevisjonen gjennomfører revisjonene med utgangspunkt i 
toårsplan vedtatt av styret i Helse Nord RHF. Utkast til plan settes opp basert på en 
samlet vurdering og prioritering av innspill fra ulike interessenter og egne vurderinger. 
Planen rulleres årlig, og revisjonsplanen for 2021-2022 skal vedtas av styret i desember 
i år. Ved rulleringen blir det alltid vurdert om gjenstående temaer skal videreføres eller 
tas ut, i tillegg til at nye temaer tas inn i planen. 
 
Til orientering vedlegges gjeldende toårsplan (2020-2021), med kort angivelse av 
status for de enkelte temaer, samt internrevisjonens årsrapport for 2019. Rapporter fra 
gjennomførte revisjoner kan leses her. 
 
Formål 
Regionalt brukerutvalg (RBU) inviteres til å gi innspill om temaer som ønskes tatt inn i 
revisjonsplanen for perioden 2021-2022. Dette kan også omfatte resterende temaer fra 
inneværende planperiode. Det er ønskelig at innspillene begrunnes ut fra et pasient- og 
pårørendeperspektiv.  
 
Konklusjon 
Internrevisjonen oppfordrer RBU til å prioritere de tre viktigste innspillene til 
revisjonstemaer i 2021-2022, ut fra et pasient- og pårørendeperspektiv.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg foreslår at det gjennomføres internrevisjon innen følgende 

temaer i perioden 2021-2022: 
a. … 
b. … 
c. … 
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Bodø, den 5. oktober 2020 
 
Janny Helene Aasen 
revisjonssjef 
 
 
Vedlegg: 
1. Plan for internrevisjon 2020-2021, med angivelse av status 
2. Årsrapport Internrevisjonen 2019 
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Plan for internrevisjon 2020-2021, vedtatt i styresak 11-2020 
I Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt. 5.2, stilles følgende krav til 
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal utføre arbeidet i 
henhold til en toårig revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger, som 
rulleres årlig. Revisjonsplanen forelegges administrerende direktør for uttalelse, behandles 
i revisjonsutvalget og vedtas av styret.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 11-2020 planen for internrevisjon 2020-
2021, og revisjonsutvalget har senere godkjent angitte justeringer i denne.   
 
Nr Tema Formål Status 

 Helse Nords 
oppfølging av 
avtaler om 
kjøp av 
helsetjenester 

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

Fullført 

 Innleie av 
helsepersonell 

Bekrefte at foretakene har styring og kontroll med bruk av 
innleie av helsepersonell, og at rammeavtaler benyttes.  

Fullført 

1 Personvern- 
forordningen 

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

Pågår 

2* Beredskap Rådgivningsoppdrag. Bidra i Helse Nord RHFs evaluering av 
beredskapshåndteringen knyttet til Covid-19 pandemien. 

Pågår 

3 Medisinsk 
koding og H-
reseptprepara
ter 

Bekrefte at foretakene har styring og kontroll som gir rimelig 
sikkerhet for at medisinsk koding foregår i samsvar med 
gjeldende føringer, herunder korrekt forskrivningspraksis og 
koding for H-reseptpreparater. 
 

Ikke 
startet 

4 Psykisk 
helsevern og 
rus 

Bekrefte at foretakene har styring og kontroll med 
produktivitets- og ventetidsutviklingen innen psykisk 
helsevern og rusbehandling. 

Pågår 

5 Ambulansetjen
esten  

Bekrefte at foretakene har arbeidsplaner og vaktordninger som 
sikrer at ambulansetjenesten er forsvarlig. 

Ikke 
startet 

6 Forskrift om 
ledelse og 
kvalitetsforbe
dring i helse- 
og 
omsorgstjenes
ten 

Bekrefte at foretakene har etablert et styringssystem som 
samsvarer med kravene i forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring. 

Ikke 
startet 

7 Regionale 
funksjoner i 
HF-ene 

Bekrefte at det er styring og kontroll med at regionale 
funksjoner i HF-ene knyttet til pasientbehandling, oppnår sitt 
formål. 

Ikke 
startet 

* Endret i Revisjonsutvalgssak 10/2020, ved at opprinnelig bekreftelsesoppdrag om beredskap ble omgjort til 
et rådgivningsoppdrag.
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2019/523-11 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Janny Helene Aasen, 416 24 824 

 

 

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2019 
 
1) Innledning 

a) Internrevisjonens plass i organisasjonen, organisasjonsmessig uavhengighet  
Internrevisjonen er funksjonelt underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt 
et revisjonsutvalg med formål å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og 
kontroll i foretaksgruppen, blant annet ved å se etter at Helse Nord har en uavhengig og 
effektiv internrevisjon. Administrativt er internrevisjonen organisert under adm. 
direktør. 
 

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

2) Personalressurser 
Bemanningssituasjonen i internrevisjonen i 2019 har vært stabil. Tor Solbjørg fratrådte 
stillingen som revisjonssjef i april 2019, men han har fortsatt i en 19,9 % rådgiverstilling. 
Janny Helene Aasen tiltrådte som ny revisjonssjef. Internrevisjonen har i all hovedsak bestått 
av 3 fulle årsverk fra dette tidspunktet.  
 

3) Internrevisjonens arbeid  
Internrevisjonen har tre hovedoppgaver: å utføre bekreftelsesoppgaver (revisjon) i 
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foretaksgruppen, yte rådgivning i foretaksgruppen, og ivareta sekretærfunksjon for 
revisjonsutvalget. Arbeidet i 2019 kan oppsummeres slik: 

 
a) Bekreftelsesoppgaver:  

Internrevisjonen arbeider ut fra styrevedtatte toårsplaner som rulleres årlig.  
Planen for 2019-2020 ble vedtatt av styret i sak 165-2018 og inneholdt åtte 
bekreftelsesoppdrag. Styret ba i samme sak revisjonsutvalget sammen med internrevisor 
om å vurdere en revisjon rettet inn mot temaet; Innleie av helsepersonell, i planen for 
2019-2020. Omprioritering av planen ble også trukket fram i styremøte den 28. mai 
2019. I revisjonsutvalgsmøte den 4. juni 2019, sak 16/19, ble det besluttet at revisjonen 
«Innleie av helsepersonell» skulle rulleres inn med oppstart i løpet av høsten 2019, og 
planen for 2019-2020 omfatter derfor ni oppdrag. 
Fire av disse ble fullført og er styrebehandlet i Helse Nord RHF i 2019, to er under arbeid 
ved årsskiftet, og de resterende tre er videreført i planen for 2020-2021. Status for 
oppdragene i revisjonsplanen er som følgende: 
 
 
Nr Plan 2019-2020: 

Tema 

Gjelder 
særlig 
mål nr. 
* 

Status gjennomføring 
og styrebehandling 

Status styrets 
videre 
oppfølging 

1 Helse Nord RHFs 
forvaltning av regionale 
helseforskningsmidler 

 
1 og 2 

Fullført, rapport 01/19 
Styresak 38-2019 

Under 
oppfølging 

2 Ventetid og svartid ved 
bildediagnostiske 
undersøkelser i Helse 
Nord 

 
1 

Fullført, rapport 06/19 
Styresak 80-2019 

Under 
oppfølging 

3 Realisering av 
anskaffelsesstrategi 2018-
2021 

 
3 og 4 

Fullført, rapport 07/19 
Styresak 101-2019 

Under 
oppfølging 

4 Gevinstrealisering ved 
innføring av elektronisk 
medikasjons- og 
kurveløsning  

 
3 og 4 

Fullført, rapport 08/19 
Styresak 130-2019 

Under 
oppfølging 

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

 
3 og 4 

Pågår 
Planlagt styrebehandlet 
april 2020 

 

6 Helse Nords oppfølging av 
avtaler om kjøp av 
helsetjenester 

 
1, 2 og 4 

Pågår 
Planlagt styrebehandlet 
februar 2020 

 

7 Ny personvernforordning 4 og 5 Videreført i plan 2020-
2021 

 

8 Beredskap 1 og 5 Videreført i plan 2020-
2021 

 

9 Medisinsk koding  1 og 4 Videreført i plan 2020-
2021 
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* Mål: Refererer til Helse Nords overordnede mål for planperioden, jf. styrevedtatt Plan for Helse  
   Nord 2019-2022, pluss mål nr. 5 som er tilføyd av internrevisjonen: 

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

Kort beskrivelse av fullførte oppdrag i 2019:  
1. Helse Nord RHFs forvaltning av regionale helseforskningsmidler – 01/19 
Internrevisjonen konkluderte i revisjonen med at Helse Nord RHF har etablert rutiner og 
iverksatt tiltak som bidrar til at forvaltningen av helseforskningsmidler i hovedsak 
utøves i samsvar med vedtatt forskningsstrategi. Det ble imidlertid anbefalt at enkelte 
forbedringstiltak burde iverksettes for å øke sannsynligheten for at målene i strategien 
skal nås, herunder en styrking av oppfølgingen av at alle vitenskapelige publikasjoner 
knyttet til Helse Nord-finansierte forskningsprosjekter blir adressert i henhold til 
tildelingskrav.   
 
2. Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord – 06/19 
Revisjonen om ventetid og svartider ved bildediagnostiske undersøkelser omfattet alle 
de fire sykehusforetakene i regionen. Det ble utarbeidet en egen rapport til det enkelte 
foretaket. Lokale og regionale observasjoner ble sammenfattet i revisjonsrapport til 
Helse Nord RHF. Internrevisjonen har konkludert med at det ikke er definert klare 
målsettinger for ventetid til bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, og at 
foretaksinterne mål for svartider ikke innfris ved alle foretakene. Videre har revisjonen 
vist at regionale og lokale utfordringer knyttet til datagrunnlaget reduserer 
påliteligheten og nytteverdien i rapporteringen av vente- og svartidene, og at 
rapportering i Helse Nord LIS Sectra ikke er tatt aktivt i bruk i ledelsesoppfølgingen. 
Revisjonen resulterte i fem regionale anbefalinger, i tillegg til lokale anbefalinger til det 
enkelte foretaket.  
 
3. Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021 – 07/19 
Revisjonen av realiseringen av anskaffelsesstrategien omfattet RHF-et og tre av 
helseforetakene i regionen, i tillegg til at Sykehusinnkjøp HF ga viktig informasjon til 
revisjonsarbeidet. Internrevisjonen har konkludert med at den vedtatte strategien er et 
godt fundament for å utvikle anskaffelsesområdet i Helse Nord, og at det i all hovedsak 
er en felles forståelse av ansvarsfordelingen innen anskaffelsesområdet. 
Internrevisjonen har imidlertid konstatert at det er vesentlige svakheter i 
operasjonaliseringen av strategien, og har derfor vurdert at det er lite sannsynlig at 
strategiens målbilde vil bli realisert i løpet av strategiperioden. Internrevisjonen har 
anbefalt Helse Nord RHF å revidere anskaffelsesstrategien sammen med de 
underliggende foretakene og Sykehusinnkjøp HF, for å sikre at det etableres realistiske 
og målbare mål.   
 
4. Gevinstrealisering ved innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning – 08/19 
Omfanget av revisjonen av gevinstrealisering ved innføring av elektronisk medikasjons- 
og kurveløsning måtte endres etter innledende møte, på grunn av at implementerings-
tidspunktet for kurveløsningen er forskjøvet til 2020.  
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Internrevisjonen har konstatert at det er utført et detaljert arbeid for å kartlegge mulige 
gevinster, og at det er stor oppmerksomhet i foretaksgruppen knyttet til mulighets-
rommet ved innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning. Framdriften i 
gevinstarbeidet har imidlertid ikke fulgt prosjektveiviserens anbefalinger, noe som ble 
forklart ut fra prosjektets valgte «bottom-up»-tilnærming. På revisjonstidspunktet forelå 
det ikke konkrete og gjennomførbare gevinstrealiseringsplaner. Internrevisjonen har 
videre vurdert at Helse Nord vil være tjent med å kombinere det pågående arbeidet med 
en regional tilnærming til felles gevinstmål basert på Helse Nords og prosjektets 
overordnede mål. 
 
Alle internrevisjonens rapporter legges fortløpende ut på Helse Nord RHFs hjemmeside. 
 

b) Rådgivningsoppgaver:  
Internrevisjonen ivaretar sin rådgivningsfunksjon primært gjennom anbefalinger i 
revisjonsrapporter, besvaring av fagspørsmål og innlegg/presentasjoner i møter, 
seminarer og konferanser.  
I 2019 har vi blant annet bistått i arbeidet med utarbeidelse av nye retningslinjer for 
risikostyring i Helse Nord. Revisjonssjefen har i tillegg holdt innlegg om helhetlig 
risikostyring i styreseminar for foretaksgruppen i oktober måned.    
 

c) Sekretariat for revisjonsutvalget: 
Internrevisjonen er sekretariat for revisjonsutvalget i Helse Nord RHF. Funksjonen 
ivaretas av revisjonssjef og nestleder i fellesskap, og går blant annet ut på å sette opp 
saksliste i samarbeid med utvalgets leder, forberede sakene og presentere dem i møtene, 
håndtere de praktiske sider rundt møteavviklingen, skrive protokoll og sørge for 
arkivering. 
 
Utvalget holdt seks møter i 2019, hvorav ett av disse som telefonmøte. Revisjonssjef har 
deltatt i alle møtene. I de fleste møtene har også en eller to av internrevisjonens øvrige 
ansatte deltatt.  

 
4) Samarbeid og kontakter  

Revisjonssjefen møter i utvidet ledergruppe i Helse Nord RHF en gang i måneden for 
utveksling av informasjon med administrasjonen. Ved revisjonssjefens fravær har nestleder 
deltatt i møte.  
Revisjonssjefen er også til stede i styremøtene i Helse Nord RHF.  
Internrevisjonen har i 2019 deltatt i ledermøter i fem av de seks helseforetakene, for å 
diskutere risikobildet på kort og lang sikt, samt aktuelle temaer for fremtidige revisjoner.  
 
Kontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer er viktig, og foregår bl.a. slik:  
 
a) RHF-internrevisorforum 

Det er etablert et forum hvor alle de ansatte i de fire regionale helseforetakenes 
internrevisjoner utveksler erfaringer og drøfter faglige og praktiske spørsmål. I mars 
2019 ble det avholdt dagsmøte på Gardermoen, hvor aktuelle temaer ble diskutert, og 
det ble orientert om revisjonsplanene for de enkelte regionene for 2019-2020. I 
september møttes internrevisjonene i en to-dagers samling på Thorbjørnrud Hotell på 
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Jevnaker. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst var arrangør.  Det ble orientert om Helse 
Sør-Øst sitt arbeid innen e-helse i spesialisthelsetjenesten, den regionale 
utviklingsplanens betydning for internrevisjonens arbeid, systemtilnærming til 
pasientsikkerhet og verdi-basert helsetjeneste. PwC holdt på dag to ett innlegg om 
utviklingstrekkene i internrevisjon og mulighetsrommet for de regionale 
internrevisjonsfunksjonene. Revisjonssjefene har også møttes gjennom året for å 
diskutere aktuelle temaer innen vår funksjon, i tillegg til at det er avholdt jevnlige skype-
møter for avklaringer på tvers av regionene. Revisjonssjefene har i 2019 kommet til 
enighet om håndteringen av eventuelle forespørsler om internrevisjon i felleseide 
helseforetak.  

 
b) Regionalt internrevisjonsnettverk i Helse Nord:  

Internrevisjonen i Helse Nord RHF leder et internrevisjonsnettverk i foretaksgruppen, 
hvor mandatet går ut på utveksling av erfaringer og informasjon, kompetanseheving og 
samordning av revisjonsaktiviteter på de ulike nivåer i Helse Nord. Det er gjennomført to 
møter i 2019.  
Internrevisjonen var i oktober måned arrangør av den regionale fagdagen «Interne 
revisjoner som verktøy i foretakets forbedringsarbeid», som samlet cirka 50 deltakere 
fra alle foretakene i regionen. 
 

c) Revisorforeninger:  
De ansatte i internrevisjonen er medlemmer av IIA Norge. Tidligere revisjonssjef leder 
fortsatt denne foreningens fag- og metodekomité. Revisjonssjefen er også medlem av 
Revisorforeningen, som gir tilgang til relevant faginformasjon, kurs, tidsskrifter og 
annen faglitteratur.  
 

d) Nord Universitetet: 
Revisjonssjefen har i mars 2019 holdt en tre-timers forelesning på Nord Universitetet i 
Bodø under tittelen «Internal Audit – As a profession and in Health Sector». Dette har 
bidratt til et tettere samarbeid med universitetet innen fagområdet risikostyring.  
  

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

5) Faglig oppdatering og utvikling 
Det følger av instruksen at internrevisjonen i Helse Nord RHF skal ha høy revisjonsfaglig 
kompetanse. Internrevisjonens ansatte er diplomerte internrevisorer og/eller stats-
autoriserte revisorer.   
 
Internrevisjonens ansatte deltok på IIA Norges årskonferanse på Fornebu i mai. Ansatte fra 
internrevisjonen har i tillegg vært representert på Regional Pasientsikkerhetskonferanse, 
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konferansen «Helsetjenesten under angrep», konferansen «Kunstig intelligens i 
helsetjenesten og kurs i regi av IIA Norge.  
 
I tillegg til faglig utvikling via kurs, jobber internrevisjonen kontinuerlig med utvikling av 
metodikk og arbeidsprosesser. For å få viktige input til videre utvikling er det i 2019 
igangsatt «kundeevaluering» etter gjennomførte revisjoner. Dette er gjennomført etter de to 
siste revisjonene. 
 
Internrevisjonen er i oppstartsfasen med å ta i bruk dataanalyser i større grad i sine 
revisjoner. Dette er noe vi vil videreutvikle i årene fremover i samarbeid med analysemiljøet 
i Helse Nord RHF.   
 

6) Budsjett, ressursbruk 
Budsjettet for 2019 ga internrevisjonen nødvendig rom for å planlegge og gjennomføre 
arbeidet hensiktsmessig og effektivt. Internrevisjonen har drevet innenfor de gitte rammer. 
Internrevisjonen har i 2019 ikke benyttet seg av eksterne konsulenter. 
I sak 20/2019 ga revisjonsutvalget sin tilslutning til at det inngås avtale om levering av 
internrevisjonstjenester til Sykehusinnkjøp HF, og ba internrevisjonen om at dette 
innarbeides i budsjettet for 2020 innenfor netto tilsvarende samme ramme. 
Revisjonsutvalget ba i tillegg om at det foretas en årlig evaluering av konsekvensene for 
Helse Nord av tjenesteleveransene til Sykehusinnkjøp, som framlegges for revisjonsutvalget 
i forbindelse med internrevisjonens årsrapport, første gang for 2020.     
  

7) Oppsummering  
Internrevisjonene har i 2019 jobbet i henhold til vedtatt plan. Vi blir godt mottatt i hele 
foretaksgruppen og har et klart inntrykk av at det oppfattes som positivt at vi evaluerer 
internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring i regionen og yter faglig bistand. Vår 
opplevelse er at foretakene og de berørte medarbeiderne gjør sitt beste for å legge til rette 
for en effektiv gjennomføring av revisjonsoppdragene.  
I 2019 har vi styrket samarbeidet med kommunikasjonsavdelingen i RHF-et med sikte på økt 
formidling av resultatene fra våre revisjoner.    
 
Revisjonssjefen bekrefter med dette at internrevisjonen i Helse Nord RHF er uavhengig og 
vurderer at revisjonsarbeidet er utført i overensstemmelse med de internasjonale 
standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon. 
 
Bodø, 23. januar 2020 
___________________________ 
   Janny Helene Aasen 
        Revisjonssjef 
     Helse Nord RHF 
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RBU-Sak 65-2020:  Basestruktur for ambulansehelikopter -

gjennomgang 

 

Formål 
Helse- og omsorgsdepartementet ga i foretaksmøte 10. juni 2020 de fire regionale 
helseforetakene (RHF) i oppdrag å oppdatere rapporten fra 2018 om basestruktur for 
ambulansehelikopter. Rapporten fremlegges til behandling i RBU. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Bakgrunn 
I protokoll fra foretaksmøtene 10. juni 2020 ble de regionale helseforetakene gitt 
følgende oppdrag under punkt 8.2.1 - Vurdering av basestrukturen for 
luftambulansetjenesten, samt ambulansehelikopter i Kirkenes og jetfly i Tromsø: 
 

«Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020– 2023 gjorde følgende anmodningsvedtak:  
 
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om 
basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge, som må omfatte Innlandet og 
Bykle/Vinje, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.» 
 
«Stortinget ber regjeringen sørge for et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes 
og et jetfly stasjonert fast i Tromsø.» 

 
Foretaksmøtet viste til at den operative delen av luftambulansetjenesten fram til nå har 
blitt anskaffet gjennom anbud. I forbindelse med anskaffelsene av ambulanse- 
helikoptertjenester (fra 2018) og ambulanseflytjenester (fra 2019) ble det gjort 
kartlegginger av behovene for luftambulansetjenester og basestruktur, som ledd i det 
forutgående strategiarbeidet. Foretaksmøtet viste til at de regionale helseforetakene 
også gjennomgikk basestrukturen for luftambulansetjenesten som oppfølging av 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019. Rapporten «Gjennomgang av basestruktur 
for ambulansehelikopter» ble lagt fram i 2018. 
 
Foretaksmøtet viste til foretaksmøtet 17. april 2020, der det ble gitt oppdrag om at det 
fra 15. juli 2020 skal stasjoneres et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes til erstatning 
for Forsvarets Bell-helikopter. Stortingets anmodningsvedtak knyttet til helikopter i 
Kirkenes anses med dette som oppfylt. 
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Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene: 
• oppdatere rapporten «Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter» 

med ny kunnskap og eventuelle endringer som kan påvirke basestruktur og 
behov for luftambulansetjenester. Frist for oppdraget er 1. september 2020. 

• legge til rette for stasjonering av et jetfly i Tromsø, om mulig gjennom 
anskaffelse av et jetfly som norsk bistand for transport av pasienter med "høy-
risiko for smitte" under RescEUprogrammet. De regionale helseforetakene skal 
bistå Helsedirektoratet i forhandlingene med EU. Når en avtale ev. er 
undertegnet, vil det være de regionale helseforetakenes oppgave å etablere og 
drifte jetflyet i tråd med avtalen, og sikre at dette også inngår i den nasjonale 
helseberedskapen.» 

 
Prosess 
De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene ble enige 22. juni 
2020 om framgangsmåten for arbeidet. Helse Sør-Øst RHF har koordinert arbeidet, som 
har vært utført av en arbeidsgruppe med deltakelse fra alle fire RHF. 
 
Luftambulansetjenesten HF har levert oppdaterte virksomhetsdata og vært konsultert 
underveis. Det er innhentet oppdaterte dekningskart fra Geodata. I utarbeidelsen av 
rapporten er det tatt utgangspunkt i oppbyggingen av rapporten som ble utarbeidet i 
2018. Data er oppdatert der det har vært mulig innenfor tidsfristen. Enkelte tabeller og 
figurer, noen tekstlige analyser og en rekke fotografiske illustrasjoner er fjernet, slik at 
rapportutkastet i 2020-versjonen er kortere og har et strammere format enn rapporten 
i 2018. Det er lagt større vekt på å beskrive ambulansehelikoptre som én av flere 
prehospitale ressurser, som til sammen sikrer gode og hensiktsmessige prehospitale 
tjenester til pasientene. De geografiske områdene som er omtalt i Stortingets 
anmodningsvedtak, og som er gjengitt i oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet, 
er særskilt belyst. 
 
Den særdeles korte tidsfristen og sommerferieavvikling både i RHF-administrasjonene, 
Luftambulansetjenesten HF og andre samarbeidspartnere har begrenset hvilke data 
som har vært mulig å framskaffe og analysere Det har også gjort koordineringen av 
arbeidet krevende og gitt mindre mulighet for medvirkning fra brukere og tillitsvalgte 
enn ønskelig. 
 
Rapportens sammendrag og anbefalinger 
Luftambulansetjenesten HF utfører 2,5 prosent av det totale antall ambulanseoppdrag i 
Norge, med en variasjon regionalt fra 9 prosent i Helse Nord til 1 prosent i Helse Sør-
Øst. I 2019 ble 18 773 pasientoppdrag i Norge utført av luftambulansetjenesten, mot 
741 624 oppdrag gjennomført av bilambulanser. Tallene inkluderer både primær og 
sekundæroppdrag fløyet av ambulansefly, ambulansehelikoptre og ambulanseoppdrag 
fløyet av redningshelikoptrene. Selv om volumet relativt sett er lavt, gir 
Luftambulansetjenesten HF et viktig bidrag til å oppfylle målet om likeverdige tjenester 
for befolkningen. 
 
I organiseringen av de prehospitale tjenestene er det nødvendig å ta hensyn til at 
bosetning i deler av landet er spredt med varierende avstand til kommunale og mer 
spesialiserte helsetjenestetilbud. Samtidig må det være aksept for at forutsetningene er 
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forskjellige slik at tjenesten vil være ulikt utformet, men likevel slik at det blir et best 
mulig utfall for pasienten uavhengig av bosted. 
 
Rask og kvalifisert transport er en forutsetning for å kunne ha en hensiktsmessig 
funksjonsfordeling mellom sykehusene. Sykehusene som mottar pasienter for 
spesialisert behandling er avhengige av å tilbakeføre pasienter til lokalsykehusene. 
Luftambulansetjenesten spiller en viktig rolle i samhandlingen mellom sykehusene. 
 
Rapporten beskriver ambulansehelikopterbasene i Norge. Ambulansehelikopter-
tjenesten kan imidlertid ikke vurderes isolert uten å ta hensyn til at dette er en del av 
det totale prehospitale tilbudet som gis av spesialisthelsetjenesten. Bilambulanser er 
bærebjelken i dette systemet, mens ambulansefly, helikoptre og båter er viktige 
supplement. I den komplette akuttmedisinske kjeden er kommunale helsetjenester, 
fastleger, kommunale legevakter, kommunale øyeblikkelighjelpstilbud, «first 
responders», ambulansetjeneste og medisinske nødmeldetjenester som kommunal 
legevaktssentral og AMK-sentraler viktige aktører. 
 
Rapporten inneholder følgende vurderinger og konklusjoner: 

• Målsetningen om å nå 90 prosent av landets befolkning med legebemannet 
ambulanse innen 45 min er oppnådd, vurdert ut fra kart over dekningsgrad. Et 
estimat viser at omlag 99 prosent av befolkningen kan nås med legebemannet 
ambulanse i løpet av 45 minutter. Nye redningshelikoptrene vil nå ut til en større 
del av landet innen 45minutter. 

• Etablering av nye og effektive behandlingstilbud på enkelte større sykehus kan 
føre til at reiseavstanden til behandlingsstedet for noen grupper av pasienter 
med akutte tilstander øker. I arbeidet med denne rapporten er det spesielt 
vurdert pasienter med ischemisk hjertesykdom og forstyrrelser i 
hjernesirkulasjonen. Det har siden 2018-rapporten ble ferdigstilt funnet sted en 
utvikling der antall transporterte pasienter med hjernekarforstyrrelser synes å 
øke. Dette er en ønsket utvikling der blant annet befolkningsrettede 
opplysningskampanjer kan ha ført til en økt oppmerksomhet om hjerneslag og 
akutte behandlingstilbud som nå er etablert, med økt etterspørsel etter 
transport. 

• Antall transporterte pasienter med ischemisk hjertesykdom reduseres. 

• Sannsynligvis er dette et uttrykk for den reduksjon i antall akutte hjerteinfarkt 
en har sett fra begynnelsen av 2000-tallet. 

• Nasjonalt er oppdragsmengden nær uendret fra 2018, med noen unntak som 
beskrives i rapporten. Ut fra datagrunnlaget, er det arbeidsgruppens oppfatning 
at kapasiteten til ambulansehelikoptrene i Norge er tilfredsstillende. 

• Dekningsgraden nasjonalt vurderes som tilfredsstillende. 

• Arbeidsgruppen vil fremheve nytten av at legebiler kan avlaste 
ambulansehelikoptertjenesten, dersom det skulle oppstå fremtidige 
kapasitetsproblemer. Legebiler er spesielt egnet i tettbebygde strøk. 

• Det er regionale og lokale forskjeller i bruk av luftambulanse. Slike forskjeller vil 
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man nødvendigvis måtte ha på grunn av ulike geografiske forhold. En mer 
detaljert beskrivelse av basene og opptaksområder finnes i gjennomgangen av 
de ulike basene. 

• Helse Nord vil gjøre egen utredning vedrørende helikopterbasestrukturen i egen 
region, sett i en helhetlig akuttmedisinsk sammenheng. 

• Det er behov for bedre styringsdata innen luftambulansetjenesten. Dagens 
løsninger gir i liten grad enkel tilgang på oppdaterte virksomhetstall, herunder 
viktige prehospitale tidsbegreper. 

 
Konklusjon 
Administrerende direktør mener rapporten «Gjennomgang av basestruktur for 
ambulansehelikopter» gir en god beskrivelse av ambulansehelikopterbasene i Norge. 
 
Administrerende direktør vil peke på at rapporten konstaterer at en målsetning om å nå 
90 prosent av landets befolkning med legebemannet ambulanse innen 45 min er 
oppnådd og at dekningsgraden nasjonalt anses å være tilfredsstillende. 
 
Administrerende direktør vil peke på at det siden 2018 er etablert én AMK-LA sentral 
med ansvar for koordinering av ambulansehelikopter mht. alarmering og flight 
following i hver av helseregionene. Hensikten med endringen er å tilrettelegge for bedre 
fordeling av oppdrag, mer effektiv styring av ressurser og en bedre kontinuerlig 
oversikt over beredskapssituasjonen og aktiviteten. Det forventes at de fire sentralene 
gjennom bedre koordinering av helikoptrene vil kunne bidra til å avhjelpe hverandre i 
større grad og slik redusere faktisk responstid i grenseområdene. 
 
Det pågår et eget utredningsarbeid om lokalisering av fremtidig sykehusstruktur i 
Innlandet som vil ha betydning for lokalisering av en ny base og derfor er forhold 
vedrørende Innlandet omtalt kun på et overordnet nivå. 
 
Administrerende direktør viser til styresak 91-2020 Permanent ambulansehelikopter i 
Kirkenes, vurdering av behovet - oppfølging av foretaksmøte 3. januar 2020 (styremøte 
25. juni 2020). Nye luftambulanseetableringer må sees opp imot helheten av alle 
luftambulanseressurser i Helse Nord, og en slik gjennomgang vil påbegynnes våren 
2021. 
 
Administrerende direktør inviterer drøftingsmøtet til å slutte seg til rapporten og de 
vurderinger og konklusjoner som fremkommer i denne. 
 
Endelig anbefaler administrerende direktør at rapporten oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet med de innspill som kommer frem under behandling av saken i 
styremøtet. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord tar informasjonen om basestruktur for 
ambulansehelikopter til orientering 
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Forord 

Helse -og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppgave å oppdatere rapporten 

«Gjennomgang av basestrukturen for ambulansehelikopter i Norge» fra 2018.  

 

Det ble etablert en arbeidsgruppe med representanter fra de fire regionale helseforetakene. 

Arbeidsgruppen har ikke hatt tilgang til alle de konsesjonsdata og analyseverktøy som ble benyttet i 2018, 

men det er hentet inn nye data som beskriver virksomheten på et mer overordnet nivå. 

Luftambulansetjenesten HF har bidratt med aktivitetsdata. 

 

Den akuttmedisinske kjeden involverer en lang rekke aktører: Kommunale helsetjenester, fastlegene, 

kommunale legevakter, kommunale øyeblikkelighjelpstilbud, «first responders», ambulansetjenester og 

medisinske nødmeldetjenester som kommunal legevaktssentral og AMK-sentraler. For landet som helhet 

utgjør luftambulansetransport 2,5 prosent av det totale antall oppdrag innen prehospitale tjenester.  

 

Arbeidsgruppen har lagt vekt på målet om likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor en bor og vurdert 

måloppnåelse om at 90 prosent av befolkningen skal nås av legebemannet ambulanse innen 45 minutter.  

 

I rapporten fra 2018 ble det anbefalt bedre samvirkeløsninger mellom helseregionene for å få til en mer 

helhetlig koordinering av ambulansehelikoptrene. Siden 2018 er det etablert én AMK-LA sentral med 

ansvar for koordinering av ambulansehelikopter mht. alarmering og flight following i hver av 

helseregionene. Hensikten med endringen er å tilrettelegge for bedre fordeling av oppdrag, mer effektiv 

styring av ressurser og en bedre kontinuerlig oversikt over beredskapssituasjonen og aktiviteten. Det 

forventes at de fire sentralene gjennom bedre koordinering av helikoptrene vil kunne bidra til å avhjelpe 

hverandre i større grad og slik redusere faktisk responstid i grenseområdene.   

 

I rapporten fra 2018 ble behov for luftambulansetjeneste i Innlandet omtalt i et eget kapittel og det ble 

anbefalt å etablere en ny base i dette området. Ettersom det pågår et eget utredningsarbeid om 

lokalisering av fremtidig sykehusstruktur i Innlandet, noe som vil ha betydning for lokalisering av en ny 

base, er det i denne reviderte rapporten kun omtalt forhold vedrørende Innlandet på et overordnet nivå. 

Det er videre henvist til det pågående utredningsarbeidet for nærmere informasjon.  

 

Forsvarets Bell ambulansehelikopter har periodevis inntil 15. juli 2020 hatt base og beredskap i Kirkenes.  

Norsk Luftambulanse AS overtok driften av denne samme dato med avtale frem til 30. april 2021. Helse 

Nord RHF skal sørge for å videreføre en egnet løsning etter denne dato. 

 

 

Hamar, 23. august 2020 
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Ordforklaringer og forkortelser 
 

AMK Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (tlf. 113) 

AMK-LA Koordinerer alle helikoptre i egen region og har «fligth following»-funksjon. 

Angina pectoris «Hjertekrampe». En form for ischemisk hjertesykdom 

Coronar angio Røntgenologisk framstilling av hjertets kransarterier 

Duty Et uttrykk for arbeids- og hviletidsbestemmelser. Bestemmelsene definerer tillatt 

arbeidsmengde over et gitt tidsrom og når besetningen må gå av beredskap for å 

hvile 

ECMO En variant av hjerte-lungemaskin  

First responder Er en del av akuttberedskapen og omtales også som akutthjelper. Må ha fått 

tilstrekkelig opplæring til å yte førstehjelp i påvente av at de ordinære 

akuttmedisinske tjeneste ankommer. Inngår etter avtale i kommunenes og 

helseforetakenes akuttberedskap. Kan være personell fra eksempelvis brannvesen 

eller frivillige organisasjoner. 

Flight following Overvåke flytur (AMK-sentralen følger med hvor ambulansehelikopteret befinner 

seg) 

FW «Fixed Wing», et vanlig fly med «faste vinger» 

HF Helseforetak 

Infarkt Vevsdød som følge av utilstrekkelig blodtilførsel 

Insidens Antall nye pasienter i prosent av befolkningen med en gitt diagnose i en gitt 

tidsperiode 

Ischemisk hjertesykdom Sykdom som skyldes mangelfull blodgjennomstrømning i hjertets kransarterier 

IV Intravenøst. Medikament eller væske tilført blodet i en samleåre (vene) 

LA Luftambulanse 

NACA-score NACA-score er en alvorlighetsgradering som brukes internasjonalt for å angi 

alvorlighetsgrad av sykdom eller skade hos pasienter i ambulanse og luftambulanse 

NPR Norsk pasientregister 

Overtriage Tendensen skåringssystemer har til å klassifisere pasienter i for høy alvorlighetsgrad 

PCI Percutan Coronar Intervensjon, kateterbasert behandling av trange/tette 

kransarterier 

PLIVO Pågående livstruende vold (nasjonal prosedyre) 

Prevalens Antall pasienter i prosent av befolkningen med en gitt diagnose på et gitt tidspunkt 

Redundans Beredskapsmessig robusthet i betydning av at området dekkes av flere baser 

RHF Regionalt helseforetak 

RW «Rotor Wing», et helikopter 

SAR Search and rescue (søk og redning) 

STEMI ST-elevation myocardial infarction (en EKG-forandring ved akutt hjerteinfarkt) 

Trombektomi Kateterbasert «fisking» av blodpropp 

Trombolyse Oppløsning av blodpropp med medikament gitt intravenøst 
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Sammendrag  

Luftambulansetjenesten HF utfører 2,5 prosent av det totale antall ambulanseoppdrag i Norge, med en 

variasjon regionalt fra 9 prosent i Helse Nord til 1 prosent i Helse Sør-Øst. I 2019 ble 18 773 

pasientoppdrag i Norge utført av luftambulansetjenesten, mot 741 624 oppdrag gjennomført av 

bilambulanser. Tallene inkluderer både primær og sekundæroppdrag fløyet av ambulansefly, 

ambulansehelikoptre og ambulanseoppdrag fløyet av redningshelikoptrene. Selv om volumet relativt sett 

er lavt, gir Luftambulansetjenesten et viktig bidrag til å oppfylle målet om likeverdige tjenester for 

befolkningen.  

 

I organiseringen av de prehospitale tjenestene er det nødvendig å ta hensyn til at bosetning i deler av 

landet er spredt med varierende avstand til kommunale og mer spesialiserte helsetjenestetilbud. Samtidig 

må det være aksept for at forutsetningene er forskjellige slik at tjenesten vil være ulik utformet, men 

likevel slik at det blir et best mulig utfall for pasienten uavhengig av bosted.  

 

Rask og kvalifisert transport er en forutsetning for å kunne ha en hensiktsmessig funksjonsfordeling 

mellom sykehusene. Sykehusene som mottar pasienter for spesialisert behandling er avhengige av å 

tilbakeføre pasienter til lokalsykehusene. Luftambulansetjenesten spiller en viktig rolle i samhandlingen 

mellom sykehusene. 

 

Rapporten beskriver ambulansehelikopterbasene i Norge. Ambulansehelikoptertjenesten kan imidlertid 

ikke vurderes isolert uten å ta hensyn til at dette er en del av det totale prehospitale tilbudet som gis av 

spesialisthelsetjenesten. Bilambulanser er bærebjelken i dette systemet, mens ambulansefly, helikoptre og 

båter er viktige supplement. I den komplette akuttmedisinske kjeden er kommunale helsetjenester, 

fastleger, kommunale legevakter, kommunale øyeblikkelighjelpstilbud, «first responders», 

ambulansetjeneste og medisinske nødmeldetjenester som kommunal legevaktssentral og AMK-sentraler 

viktige aktører.  

 

Vurderinger og konklusjoner  

 

• Målsetningen om å nå 90 prosent av landets befolkning med legebemannet ambulanse innen 45 

min er oppnådd, vurdert ut fra kart over dekningsgrad. Et estimat viser at omlag 99 prosent av 

befolkningen kan nås med legebemannet ambulanse i løpet av 45 minutter. Nye 

redningshelikoptrene vil nå ut til en større del av landet innen 45 minutter.  

 

• Etablering av nye og effektive behandlingstilbud på enkelte større sykehus kan føre til at 

reiseavstanden til behandlingsstedet for noen grupper av pasienter med akutte tilstander øker. I 

arbeidet med denne rapporten er det spesielt vurdert pasienter med ischemisk hjertesykdom og 

forstyrrelser i hjernesirkulasjonen. Det har siden 2018-rapporten ble ferdigstilt funnet sted en 
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utvikling der antall transporterte pasienter med hjernekarforstyrrelser synes å øke. Dette er en 

ønsket utvikling der blant annet befolkningsrettede opplysningskampanjer kan ha ført til en økt 

oppmerksomhet om hjerneslag og akutte behandlingstilbud som nå er etablert, med økt 

etterspørsel etter transport.  

 

• Antall transporterte pasienter med ischemisk hjertesykdom reduseres. Sannsynligvis er dette et 

uttrykk for den reduksjon i antall akutte hjerteinfarkt en har sett fra begynnelsen av 2000-tallet. 

 

• Nasjonalt er oppdragsmengden nær uendret fra 2018, med noen unntak som beskrives i 

rapporten. Ut fra datagrunnlaget, er det arbeidsgruppens oppfatning at kapasiteten til 

ambulansehelikoptrene i Norge er tilfredsstillende.  

 

• Dekningsgraden nasjonalt vurderes som tilfredsstillende.  

 

• Arbeidsgruppen vil fremheve nytten av legebiler kan avlaste ambulansehelikoptertjenesten, 

dersom det skulle oppstå fremtidige kapasitetsproblemer. Legebiler er spesielt egnet i 

tettbebygde strøk.  

 

• Det er regionale og lokale forskjeller i bruk av luftambulanse. Slike forskjeller vil man 

nødvendigvis måtte ha på grunn av ulike geografiske forhold. En mer detaljert beskrivelse av 

basene og opptaksområder finnes i gjennomgangen av de ulike basene.  

 

• Helse Nord vil gjøre egen utredning vedrørende helikopterbasestrukturen i egen region, sett i en 

helhetlig akuttmedisinsk sammenheng. 

 

• Det er behov for bedre styringsdata innen luftambulansetjenesten. Dagens løsninger gir i liten 

grad enkel tilgang på oppdaterte virksomhetstall, herunder viktige prehospitale tidsbegreper. 
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1. Innledning og bakgrunn 

1.1  Bakgrunn og formål 

Under behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 gjorde Stortinget følgende 

anmodningsvedtak: 

 

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om basestrukturen for 

luftambulansetjenesten i Norge, som må omfatte Innlandet og Bykle/Vinje, senest i forbindelse med 

statsbudsjettet for 2021." 

  

"Stortinget ber regjeringen sørge for et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes og et jetfly stasjonert 

fast i Tromsø." 

  

I Foretaksmøtet 10. juni 2020 fikk de regionale helseforetakene i oppgave å:  

 

• oppdatere rapporten Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter med ny kunnskap og 

eventuelle endringer som kan påvirke basestruktur og behov for luftambulansetjenester.  Frist for 

oppdraget er 1. september 2020.        

• legge til rette for stasjonering av et jetfly i Tromsø, om mulig gjennom anskaffelse av et jetfly som norsk 

bistand for transport av pasienter med «høy-risiko for smitte» under RescEU-programmet. De regionale 

helseforetakene skal bistå Helsedirektoratet i forhandlingene med EU. Når en avtale ev. er undertegnet, 

vil det være de regionale helseforetakenes oppgave å etablere og drifte jetflyet i tråd med avtalen, og sikre 

at dette også inngår i den nasjonale helseberedskapen. 

 

Foretaksmøtet viste til at den operative delen av luftambulansetjenesten fram til nå er blitt anskaffet 

gjennom anbud. I forbindelse med anskaffelsene av ambulansehelikoptertjenester (fra 2018) og 

ambulanseflytjenester (fra 2019) ble det gjort kartlegginger av behovene for luftambulansetjenester og 

basestruktur som ledd i det forutgående strategiarbeidet. Foretaksmøtet viste til at de regionale 

helseforetakene også gjennomgikk basestrukturen for luftambulansetjenesten som oppfølging av Nasjonal 

helse- og sykehusplan 2016-2019.  

 

Foretaksmøtet viste til foretaksmøtet 17. april 2020, der det ble gitt oppdrag om at det fra 15. juli 2020 

skal stasjoneres et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes til erstatning for Forsvarets Bell-helikopter. 

Stortingets anmodningsvedtak knyttet til helikopter i Kirkenes anses med dette som oppfylt. 
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1.2  Mandat, rammer og organisering av arbeidet 

Mandatet for arbeidet ble vedtatt av det interregionale AD-møtet 22. juni 2020. Det ble lagt opp til en 

prosess hvor hvert av de regionale helseforetakene gjennomgår og oppdaterer kunnskapsgrunnlaget for 

sin region og oppdaterer tilhørende tekst i rapporten og Luftambulansetjenesten HF bidrar med 

oppdaterte virksomhetsdata og medvirker der det er hensiktsmessig. Helse Sør-Øst RHF ble gitt en 

koordinerende rolle med ansvar for å sammenstille innspillene fra hver region til et samlet utkast.  

 

Tidsfristen og sommerferieavvikling har begrenset hvilke utredninger som har vært mulig å gjennomføre. 

Den korte tiden gjør også medvirkning fra tillitsvalgte og brukermedvirkning i arbeidet krevende, men de 

er blitt orientert. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra de regionale helseforetakene. 

Luftambulansetjenesten HF har bidratt med oppdaterte aktivitetsdata. 

 

1.3  Metode og datakvalitet 

Arbeidsgruppen har vurdert nyere aktivitetsdata for ambulansehelikoptre, redningshelikoptre, legebiler 

og ambulansefly. Arbeidsgruppen har også vurdert om det er endringer i befolkningsgrunnlaget eller i 

medisinsk utvikling som påvirker ambulansehelikoptertjenesten. 

 

Det er samlet inn data fra Luftambulansetjenesten HF, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk 

pasientregister (NPR). Oppdragsdataene fra luft- og redningshelikoptertjenesten er hentet fra basenes 

medisinske registeringsprogram. Det benyttes to ulike registreringsprogram i Norge. Basene i Helse Vest 

benytter AirDoc og resten av tjenesten benytter LABAS. Med forbehold om at registreringene er korrekte, 

gir disse dataene et godt bilde av den virksomheten. Dataene sier imidlertid lite om tjenestens 

treffsikkerhet, med andre ord om de riktige pasientene ble assistert og om det foreligger under- eller 

overforbruk i enkelte kommuner.  

 

Luftambulansen blir aktivert av landets AMK-sentraler på bakgrunn av medisinske hendelser. I noen 

tilfeller er luftambulanse en ønsket ressurs, men på grunn av eksempelvis værforhold kan AMK unnlate å 

aktivere tjenesten og heller bruke andre egnede ressurser. AMK-sentralene er bedt om å melde alle slike 

situasjoner til basene slik at de kan registreres. En slik manuell innebærer en svakheter med tanke på å 

oppnå komplett rapportering. Som oftest vil AMK også sende bil- eller båtambulanse til oppdraget. 

Programmene for virksomhetsregistrering tillater bare å registrere én fartøystype. Sannsynligvis velger 

en da oftest å registrere helikopter, slik at bil- og båtbruk som inngår i en transport underrapporteres når 

helikopter blir benyttet. 
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2. Styrende dokumenter og utviklingstrender 

2.1  Overordnede styrende dokumenter  

I dette arbeidet vil vi spesielt vise til: 

• Akuttmedisinforskriften 

• Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023) 

• Regionale utviklingsplaner 

 

Akuttmedisinforskriften gir de regionale helseforetakene ansvaret for at bil-, båt- og 

luftambulansetjenesten i nødvendig grad er samordnet nasjonalt. I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-

2023 understrekes betydningen av at befolkningen får kompetent og rask hjelp når de trenger det ved 

akutt sykdom og skade:  

 

«De akuttmedisinske tjenestene er en koordinert kjede, basert på samarbeid og samhandling mellom 

kommuner og helseforetak. Teknologi, nye former for diagnostikk og beslutningsstøtte gir bedre 

behandlingsforløp, reduserer behovet for ressursinnsats, bidrar til at behandlingen kan starte før 

pasienten kommer til sykehus og at unødvendige innleggelser unngås».   

 

Det satses også på at befolkningen skal læres opp til å kunne yte enkle livreddende førstehjelpstiltak. 

Satsingen på kompetente «first respondere» og en bedre koordinert akuttmedisinsk kjede som beskrevet i 

ny Nasjonal helse- og sykehusplan vil indirekte kunne ha innvirkning på luftambulansetjenesten.  

 

De regionale utviklingsplanene vektlegger i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan betydningen av å 

videreutvikle effektive, trygge og tilgjengelige akuttmedisinske tjenester. I de regionale planene 

fremheves også betydningen av god samhandling mellom de ulike aktørene i den akuttmedisinske kjeden. 

 

2.2  Utviklingstrender 

Endringer i sykehusstruktur og behandlingsforløp 

Planlagte og gjennomførte endringer i sykehusstruktur beskrives i kapittel 4.4. Pasientstrømmer endres 

bl.a. gjennom utvikling av nye og effektive, men også mer ressurskrevende behandlingsmetoder som ikke 

tilbys ved alle sykehus. Funksjonsfordeling mellom sykehus betyr at en del akuttoppdrag ikke lenger 

utføres ved at pasienten transporteres til nærmeste akuttmottak, men til sykehus som kan ligge lenger 

unna pasientens bosted. Dette stiller økte krav til samhandling mellom sykehus, mellom sykehus og 

primærhelsetjeneste og at hele den akuttmedisinske kjede fungerer i et godt samspill.  

 

Et godt eksempel på en slik faglig utvikling er innføringen av blodproppfisking ved hjerneslag 

(trombektomi). Befolkningskampanjer for å oppnå tidlig erkjennelse av symptomer, rask avklaring på 
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kommunal legevakt, rask transport til nærmeste sykehus for diagnostikk og blodproppløsende 

medikamenter og rask overføring av de aktuelle pasientene til sykehus som utfører blodproppfisking, er 

alle like viktige deler av en kjede som tilrettelegger for et best mulig utkomme for pasienten.  

 

Luftambulansetjenestens bidrag i disse forløpene vil både være ved primæroppdrag fra pasientens hjem 

til egnet behandlingssted, men også ved sekundæroppdrag fra lokalsykehus til sykehus der den 

spesialiserte delen av behandlingen skjer. 

 

Samtidig som behandlingstilbud sentraliseres, gjør teknologi det mulig for pasienter å få diagnostisk 

avklaring og behandling hjemme uten å måtte reise til legevakt eller sykehus. Rørosprosjektet, som er et 

samarbeid mellom St. Olavs hospital og Røros kommune, er et prosjekt som nettopp tar sikte på å utprøve 

en slik modell. Det pågår også et pilotprosjekt som gir AMK-sentralene mulighet for videobasert 

kommunikasjon via innringers telefonkamera. Denne utviklingen vil kunne redusere behovet for 

akuttoppdrag, også i Luftambulansetjenesten. 

 

En økende mulighet for presis prehospital diagnostikk og behandling kan også føre til at pasientene i 

større grad flys direkte til rett behandlingsted. Dette vil kunne medføre noe lengre flytid på 

primæroppdraget, men redusere antall sekundæroppdrag. 

 

Oppsummert kan fremtidige endringer av sykehusstruktur potensielt påvirke behov for prehospitale 

tjenester (for eksempel luftambulanse): 

 

• Endring kan føre til både økt og redusert behov.  

• Sentralisering av spesialiserte funksjoner vil kunne føre til at pasienten transporteres direkte til 

der det spesialiserte tilbudet finnes (for eksempel PCI ved hjerteinfarkt eller trombektomi ved 

hjerneslag).  

• Samtidig skjer det en desentralisering av tidligere svært spesialiserte tjenester, hvilket vil kunne 

redusere behov for transport, ved at helsetjenestetilbudet flyttes nærmere der folk bor.  

• Eventuelle endringer av struktur og helsetjenestetilbud som følge av oppgave-/og 

funksjonsfordeling må konkret vurderes med tanke på betydningen dette vil kunne få for 

prehospitale tjenester.  

 

Endringer i rammevilkårene for bemanning av luftambulansebasene 

Endringer i europeisk regelverk for arbeids- og hviletidsbestemmelser kan påvirke den ordinære 

kapasiteten i tjenesten. Hvis det f.eks. blir krav om maksimalt 12 timers beredskapslengde (som for 

ambulansefly) vil dette ha betydelige økonomiske konsekvenser hvis dagens beredskap skal 

opprettholdes.  
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Beredskap 

De overordnede prinsippene for helsetjenestens håndtering av katastrofer og kriser er nærhet, ansvar og 

likhet. De som har ansvaret for helsetjenester i en normalsituasjon har også ansvaret ved større hendelser. 

Luftambulansetjenestene er lokalisert slik at de skal fremme en størst mulig grad av lik tilgjengelighet av 

tilbudene, også ved kriser. Luftambulansetjenesten er en nasjonal ressurs. Som beskrevet i kapittel 3 er 

ansvaret samlet i det felleseide helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Ved større katastrofer og 

hendelser beskriver planen «Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten» (2014) hvordan lokal, 

regional og nasjonal koordinering av luftambulansens innsats i en større hendelse er organisert. Lokal 

AMK, de fire regionale AMK-LA og Flykoordineringssentralen (Luftambulansetjenesten HF) må i en slik 

situasjon samhandle for å disponere ressursene hensiktsmessig. 

 

En pandemisituasjon, som Covid-19, vil eksempelvis gi ekstrautfordringer knyttet til smittevern. For 

eksempel må kabinene desinfiseres etter oppdrag der smittede pasienter har vært transportert, noe som 

er tidkrevende og legger beslag på kapasitet. På den annen side melder både sykehus og prehospitale 

tjenester om en betydelig reduksjon i antall hasteoppdrag i samme periode. Vi er fortsatt i en 

pandemisituasjon når denne rapporten skrives (sommeren 2020) og har således ennå ikke full oversikt 

over hvordan en pandemi påvirker ambulansehelikoptertjenesten. 
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3. Luftambulansevirksomheten i Norge 

3.1  Beskrivelse av luftambulansevirksomheten 

Luftambulansetjenestens fortrinn når det gjelder rask utrykning over lange avstander sammen med høy 

kompetanse hos helsepersonellet, gjør tjenesten til et viktig redskap for å oppnå mål når det gjelder 

tilgjengelighet av akuttmedisinske tilbud, uavhengig av bosted. Utrykninger ved høy hastegrad fastsatt på 

bakgrunn av medisinskfaglige vurderinger er tjenestens prioriterte oppgave. Luftambulansetjenesten er 

reaktiv - etterspørsel reguleres til en viss grad av behov som ikke tar hensyn til tjenestens rammer. Men 

bruksmønstret er også i betydelig grad tilbudsstyrt.  

 

Rask og kvalifisert transport er en forutsetning for å kunne ha en velfungerende funksjonsfordeling 

mellom sykehusene. Bruk av luftambulanse skal alltid vurderes opp mot bruk av ambulansebil eller 

ambulansebåt og skal gi en forventet økt helsegevinst i forhold til bruk av andre ressurser. 

 

Luftambulansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten, er offentlig finansiert og styres i et nasjonalt 

perspektiv, uavhengig av administrative grenser, HF, regioner, AMK-områder osv. Tjenesten finansieres 

av de regionale helseforetakene langs to løp: Den flyoperative tjenesten finansieres gjennom 

Luftambulansetjenesten HF og den medisinske tjenesten gjennom helseforetakene. Tjenesten er regulert i 

Akuttmedisinforskriften.  

 

Flysykepleierne er spesialutdannet innen intensiv- eller anestesifaget, og helikopterlegene er 

anestesileger. Redningsmennene har ambulanse- og/eller sykepleierbakgrunn og erfaring fra prehospitalt 

arbeid. Et viktig prinsipp i luftambulansetjenesten er at legene og sykepleierne er ansatt i helseforetakene 

og også tjenestegjør ved anestesi- og intensivavdelinger i en fast rotasjonsturnus.  

 

Luftambulansen inkluderer ambulansehelikoptre, redningshelikoptre (utfører ambulanseoppdrag etter 

forespørsel fra AMK-sentralene), ambulansefly og legebiler. Alle helikopterbaser inkl. 330 skvadronens 

redningshelikopterbaser er også utstyrt med legebiler. Dette er utrykningskjøretøy med det samme 

akuttmedisinske utstyret som i helikoptrene, men som ikke har mulighet for båretransport av pasienter. 

Evt. transport av pasientene gjøres da av vanlig ambulanse. I tillegg er det etablert legebiler i Grenland og 

på Innlandet etter anbefalinger fra rapporten i 2018. Disse er ikke knyttet til helikopterbasene. Det er også 

etablert legebiler i andre kommuner. Når det vurderes som mer hensiktsmessig, kan 

luftambulansetjenestens personell rykke ut med legebil i stedet for luftambulanse. Legebil benyttes etter 

de samme medisinske kriteriene som luftambulanse. 

 

Det har ikke vært endringer i organisering av luftambulansetjenesten siden 2018, unntatt etableringen av 

de fire AMK-LA sentralene og ny ambulansehelikopterbase i Kirkenes. Nasjonale retningslinjer for bruk av 

tjenesten er de samme (vedtatt i 2009).   
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3.2.  Luftambulansetjenesten HF 

Luftambulansetjenesten HF ble etablert i 2004 og eies av de fire regionale helseforetakene. 

Helseforetakets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og 

medisinske tjenester hele døgnet. Foretaket skal videre på utvalgte områder være et faglig 

kompetansesenter for alle helseforetakene.  

 

Luftambulansetjenesten HF har virksomhet ved tre lokalisasjoner. Hovedkontor med ledelse og 

administrasjon er lokalisert i Bodø. Flykoordineringssentralen er samlokalisert med AMK i Tromsø. Den 

er døgnbemannet og ivaretar den operative koordineringen av alle ambulanseflyene i landet. 

Medisinskteknisk verksted i Trondheim har ansvaret for anskaffelse og teknisk vedlikehold av alt 

medisinskteknisk utstyr i tjenesten. Dette gjelder også for redningshelikoptrene og helikoptrene til 

Sysselmannen på Svalbard. 

 

3.3.  Flyoperative kontrakter 

Den flyoperative virksomheten utføres av flyselskaper i henhold til avtaler med Luftambulansetjenesten 

HF. Kontrakter inngås etter anbudskonkurranser. Dagens operatører er Norsk Luftambulanse AS (alle 

ambulansehelikopterbasene, kontrakt fra sommeren 2018) og Babcock Scandinavian Air Ambulance AB 

(alle ambulanseflybasene, kontrakt fra sommeren 2019). Kontraktene med operatørene har lang varighet, 

på inntil 10-11 år. 

 

I ny kontrakt med leverandør av helikoptertjenester ble antallet reservehelikoptre økt. Erfaringer fra to 

års drift viser at det har vært utfordringer med å dekke behovet når helikoptrene er inne til teknisk 

vedlikehold eller reparasjoner, særlig når det gjelder den mellomstore helikoptertypen H 145 T2. 

Eksempelvis har basen i Arendal har måttet benytte en mindre helikoptertype, noe som legger 

begrensninger på lengre flyoppdrag, kuvøsetransporter og flyvninger over vann. Ny base i Kirkenes vil 

benytte et av reservehelikoptrene i oppstartsfasen. Dette vil legge ytterligere press på reservekapasiteten 

og det vil derfor være nødvendig å vurdere en økning av antall reservehelikoptre.   

 

3.4.  Dagens struktur  

Baser og dekning  

Reaksjonstiden er definert som tidsbruken fra alarm til helikopteret tar av (se figur 2 for definisjoner på 

de ulike tidene). Erfaringstall fra basene viser at gjennomsnittlig reaksjonstid er betydelig lavere enn 15 

minutter. Arbeidsgruppen har sett på registrert tidsbruk på alle gjennomførte oppdrag i perioden 2014-

2016. Vi har ikke rukket å framskaffe oppdaterte tall for hver enkelt base, men har etter dialog med LAT 

HF lagt til grunn at det ikke er sannsynlig at disse tallene er vesentlig endret siden 2016. Median 
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reaksjonstid for Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Nord er syv minutter, for Helse Vest er den på seks 

minutter. I tillegg til sirkler som viser dekningsgrad innen 15 minutters reaksjonstid og 30 minutters 

flytid, er det, for å gi et mer reelt bilde, i nåværende rapport, også tatt med sirkler som viser dekningsgrad 

med 10 minutters reaksjonstid og 35 minutters flytid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Basestruktur. 

 

Det er arbeidsgruppens oppfatning at kartene gir god oversikt over hvordan de ulike geografiske 

områdene i Norge er nås innen 45 minutter ut fra eksisterende helikopterbaser. Dette kartet må også ses i 

sammenheng med det totale prehospitale tilbudet, som inkluderer ambulansestasjoner med 
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ambulansebiler og -båter og kortbaneflyplasser til bruk av ambulansefly. Kombinasjonen av en 

desentralisert bilambulansetjeneste og kortbaneflyplasser gir et viktig bidrag til transport av pasienter 

over lengre avstander. Selv om luftambulansetjenesten er svært viktige tjenester, er det, som beskrevet 

tidligere, den landbaserte ambulansetjenesten samt kommunehelsetjenesten som er primærressurser for 

å yte nødvendig helsehjelp til befolkningen. Samtidig er det samvirket på tvers av ansvarsnivå og 

ressurser – med medisinsk prioritering og koordinering – som sikrer et godt akuttmedisinsk tilbud til 

befolkningen. 

 

 

Figur 2. De viktigste prehospitale tidsbegrepene. 

 

Tjenestens innhold 

Ni ambulansefly plassert på syv baser: Gardermoen (2), Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta (2) 

og Kirkenes. Ambulanseflyene er fast bemannet med flysykepleier og har i tillegg anestesilege i bakvakt 

ved fire baser. Det er to båreplasser. Flyene kan operere på kortbanenettet (unntak: jetflyet stasjonert på 

Gardermoen), noe som er særlig viktig i Nord-Norge. I tillegg kan de, med visse begrensninger, fly til 

Svalbard. 

 

Fjorten ambulansehelikoptre plassert på tretten baser: Arendal, Lørenskog (2), Ål, Dombås, 

Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Evenes (midlertidig lokalisert i Harstad), 

Tromsø og Kirkenes. Besetningen er anestesilege, redningsmann og pilot. Ved basen i Ålesund er det 

anestesi- eller intensivsykepleier i tillegg. 

 

Seks redningshelikoptre plassert på seks baser: Rygge, Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak. 

Redningshelikoptrene opereres av Forsvaret (unntak: base Florø, som midlertidig driftes av sivil 

operatør) og er underlagt hovedredningssentralene på Sola og i Bodø. Hovedoppgaven er søk- og 

redningstjeneste, men ambulanseoppdrag utføres også etter forespørsel fra AMK-sentralene. Den 

medisinske bemanningen i redningshelikoptrene er anestesilege og redningsmann, som i 

ambulansehelikoptrene. For øvrig er det to piloter, systemoperatør og tekniker.  
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Nye redningshelikoptre av typen AW 101 erstatter dagens Sea King maskiner. De fases inn gradvis og skal 

etter planen være utstasjonert ved alle redningshelikopterbasene fra 2021. I denne sammenhengen er det 

viktig å påpeke at AW 101 har en betydelig raskere hastighet enn Sea King maskinene. Dette gjør at større 

områder nås innen målsettingen om 45 minutters responstid. 

 

Legebiler er en viktig del av tjenesten 

Alle luftambulansebaser benytter legebil når det ikke er flyvær, og når det er oppdrag i nærområdet til 

basen. Legebil benyttes også av 330 skvadronen (Sea King/AW101), men disse legebilene har noe 

begrenset aksjonsområde rundt flyplassen på grunn av responstider for redningshelikopteret. Det er i 

tillegg etablert legebiler i Haugesund, Skien, Moelv, Drammen og Oslo. Det vurderes etablering i Nedre 

Glomma-regionen (Østfold).  Disse bemannes med anestesilege og paramedic. Anestesilegebemannede 

biler har vist seg å være et godt supplement til ambulansehelikopter og ordinære ambulanser, spesielt i 

befolkningstette områder. Bilene utfører primær- og sekundæroppdrag, og avlaster bruk av helikopter. 

Effektiv hente- og leveringstid og bedre veistandard bidrar til at bil oftere kan være et bedre alternativ 

enn helikopter. 

 

Nært samarbeid med redningstjenesten 

Luftambulansetjenesten har også en betydelig redningsteknisk kapasitet. Politi og 

hovedredningssentralene benytter ambulansehelikoptrene til søk- og redningsoppdrag over land, og dette 

utgjør 3-4 % av alle ambulansehelikopteroppdrag på landsbasis. 

 

Militære luftressurser 

Helsedirektoratet har en avtale med Forsvaret som også muliggjør bruk av andre militære luftfartøy ved 

behov. Hercules-flyene benyttes til å transportere intensivambulanse fra Oslo universitetssykehus under 

pågående ECMO-behandling, og forsvarets Bell-helikoptre har bidratt i ambulansetjenesten, senest i 

Kirkenes. 

 

Grensesamarbeid med Sverige – utnyttelse av felles ressurser 

I 2014 inngikk de fire regionale helseforetakene en samarbeidsavtale med de seks svenske landstingene 

som har grense mot Norge. Avtalen gjelder gjensidig bruk av hverandres ambulansehelikoptre i 

grenseområdet. Samarbeidet representerer også en styrking av katastrofeberedskapen og følger 

prinsippene i Nordisk helseberedskapsavtale. 

 

Koordinering og styring av luftambulansen  

Ambulanseflyene blir koordinert operativt av en nasjonal flykoordineringssentral som er samlokalisert 

med AMK Tromsø. Såkalte medisinske koordinerende punkter i Tromsø, Ålesund og på Lørenskog har 

ansvaret for medisinske avklaringer, hastegrad, ledsagerbehov m.m. Ambulansehelikoptrene har tidligere 

vært koordinert fra 11 lokale AMK-sentraler, men siden 2018 har antallet blitt redusert til 4. Det er nå én 
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AMK-LA sentral i hver helseregion.  Disse AMK- sentralene utfører flight following for sine respektive 

helikoptre og kalles «AMK-LA». En mer sentralisert, profesjonalisert og enhetlig koordinering forventes å 

gi en enda bedre fordeling av oppdrag, mer effektiv styring av ressursene og en bedre kontinuerlig 

oversikt over beredskapssituasjonen og aktiviteten, spesielt i grenseområdene mellom helseregionene. 

 

3.5.  Oppdrag  

Antall oppdrag 

Luftambulanse forbindes som oftest med akuttmedisin. Det gis avansert medisinsk behandling på stedet, 

og pasientene flys til det sykehuset som kan tilby riktig behandling. I tillegg er tjenesten også et viktig 

logistikkverktøy for helsetjenesten. For å realisere effekten av sentraliserte sykehusfunksjoner, må 

pasienter kunne transporteres effektivt og sikkert mellom sykehus. De store sykehusene er også, for å 

sikre egen beredskap og kapasitet, avhengig av at pasienter tilbakeføres til lokalsykehusene etter 

gjennomført behandling. Oppdragstyper kan inndeles slik:  

 

• Primæroppdrag: oppdrag der pasienten befinner seg utenfor sykehus.  

• Sekundæroppdrag: oppdrag der pasienten transporteres fra et sykehus til et annet sykehus på 

høyere nivå, pga. akutt sykdom eller skade som trenger høyspesialisert behandling. 

• Tilbakeføring: oppdrag hvor pasienten overføres fra et sykehus til et annet for å redusere 

omsorgsnivået, tilbake til den institusjon som pasienten sokner til, eller til hjemmet.  

• SAR: Søk og redningsoppdrag.  

(Kilde: Helsedirektoratet, Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede, 2. utg. (2012)).   

 

På nasjonalt nivå er det en stabil situasjon når det gjelder antall oppdrag totalt (fig. 3). 

0

2000

4000

6000

8000

10000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ambulansehelikopter

Ambulansefly

Redn.hel.amb.oppdrag

Legebil

 

Figur 3. Nasjonale tall. Utvikling i gjennomførte oppdrag 2010-2019. 
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For ambulansehelikoptrene er det en lett økende tendens til flere oppdrag gjennom perioden 2010-2019. 

Dette må ses i sammenheng med at Evenesbasen ble etablert i 2015. 

 

Oppdragstype ambulansehelikoptre 

Ambulansehelikoptrene har gjennom årene hatt en stabil fordeling mellom oppdragstyper. Figur 4 viser 

utviklingen over tid fra 2010 til 2019. Antall primæroppdrag svinger mer enn sekundær- og 

tilbakeføringsoppdrag. Antall SAR-oppdrag er helt stabilt over alle årene på nasjonalt nivå, men øker ved 

noen baser. Ved noen helikopterbaser har det vært en økning av primæroppdrag og for andre en økning i 

sekundæroppdrag. Vi viser til basevis gjennomgang for nærmere detaljer. 

 

 

Figur 4. Utvikling i ulike oppdragstyper 2010-2019, ambulansehelikopter, nasjonale tall (Kilde: LAT HF). 

 

Hastegrad  

Etter Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er hastegrad en gradering som forteller i hvilken grad det 

haster med respons på en hendelse, og deles inn i kategoriene Akutt (rød), Haster (gul), Vanlig (grønn): 

 

• Akutt (rød): Hastegrad for antatt klinisk tilstand der de vitale funksjonene kan være truet eller 

manifest forstyrret og der ambulanse skal rykkes ut og lege alarmeres. 

• Haster (gul): Hastegrad for antatt alvorlig tilstand der de vitale funksjonene kan bli truet og der 

det er behov for umiddelbar situasjonsvurdering av lege eller transport til sykehus.  

• Vanlig (grønn): Hastegrad for tilstander der det kan antas at tidsmomentet medisinsk sett ikke 

er avgjørende og som kan forelegges lege til vurdering ved første passede anledning. 

 

Figur 5 viser hastegrad for alle gjennomførte oppdrag i 2019 unntatt SAR-oppdrag fordelt på hastegrad. I 

gjennomsnitt for alle basene var 78 % av oppdragene akutte. Bell Kirkenes, Bell Banak, Ålesund, og 

Lørenskog 2 ligger under snittet for andel akutte oppdrag, med henholdsvis 73 %, 53 %, 64 % og 58 % 
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akuttoppdrag. Ålesund og Lørenskog 2 har en større andel hasteoppdrag enn de andre basene. Det skyldes 

at disse basene gjennomfører flest sekundæroppdrag,   

 

 

Figur 5. Antall akutt-, haste-, vanlige og bestilte oppdrag med ambulansehelikopter i perioden 2019 uavhengig av 
oppdragstype. SAR-oppdrag er ikke inkludert. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF). 

 

I tabell 1 (neste side) ses utviklingen i total flytid med helikopter i perioden 2010-2019, samt til og med 

mai 2020. Flytiden varierer i 2019 fra 564 timer på Bergenbasen til 926 timer på Lørenskog II. Total flytid 

økte med rundt 1600 timer fra 2010 til 2019. Det er en betydelig variasjon fra år til år. I 2015 ble det 

etablert en ny ambulansehelikopterbase på Evenes. Flytimene på denne nyetablerte basen bidrar til ca. 

halvparten av den samlede økningen i landet i perioden 2010-2019.   

 

Det er for øvrig verdt å merke seg at antall flytimer i Tromsø ikke er redusert som følge av etableringen på 

Evenes, men heller øker. Brønnøysund, Ålesund, Dombås og Lørenskoghelikoptrene har en økning i flytid. 

De andre basene er stabile. Det påpekes at variasjonen fra år til år er store og at det er lave tall der små 

endringer i oppdragsvarighet kan gi store utslag. 
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2010 612 0 499 641 661 729 590 567 718 742 685 772 802 
 

8025 

2011 559 0 522 567 746 684 533 590 676 738 724 765 752 
 

7860 

2012 592 0 534 704 709 707 581 619 739 811 764 801 789 
 

8354 

2013 676 0 499 623 726 664 604 618 689 845 850 802 794 
 

8395 

2014 626 0 509 629 725 681 494 586 625 733 774 713 749 
 

7851 

2015 568 471 498 684 730 665 494 570 788 759 744 812 762 
 

8550 

2016 554 698 492 742 735 653 521 635 807 800 759 808 788 
 

8999 

2017 564 775 484 749 725 682 536 622 738 803 697 801 728 
 

8909 

2018 728 887 591 843 734 743 575 623 769 868 743 872 887 
 

9869 

2019 718 798 638 918 642 731 564 612 713 732 754 870 926 
 

9622 

2020 207 247 221 282 231 219 172 190 222 233 235 347 300 70 3181 

  
               

Budsj. 

2020 750 860 650 860 750 750 570 640 775 840 780 950 1000 
 

10175 

Tabell 1. Utvikling i total flytid 2010 – hittil i år 2020 (Kilde: LAT HF). Merknad: RW total flytid 2014-2018 er korrigert 
for timer SAR (søk og redning) og Teknisk (inkl. ferry). Ekstra innleie ambulansehelikopter 2020, 70 t, er ikke fordelt pr. 
base og region. 

 

3.6.  Kapasitet  

I dette avsnittet vurderer vi basenes kapasitet ut i fra tilgjengelighet og avbrutte/avviste oppdrag. I eget 

kapittel om basene presenteres antall oppdrag hver base har hatt i årene 2010-2019. Det har betydning 

for den samlede kapasiteten at de nye AW 101 redningshelikoptre erstatter de gamle Sea King 

helikoptrene.  Når nye redningshelikoptre er på plass kan forventes en økt kapasitet ved at AW 101: 

• er raskere 

• har lengre rekkevidde 

• har avisningssystem – kan i større grad fly direkte linjer over land 

• har bedre teknisk utstyr  

 

Alle regionene vurderer kapasiteten i tjenesten som tilfredsstillende. I Helse Nord har i en periode med 

innleie av ekstraressurser hatt en viss overkapasitet. Diskrepansen mellom antall henvendelser og 

gjennomførte oppdrag forklares i all hovedsak ved at det medisinske behovet ikke viste seg å være til 

stede, eller at værforholdene var for dårlige for helikopteret. I sistnevnte tilfelle, benyttes annen 

akuttmedisinsk ressurs. 
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I etterkant av rapporten «Gjennomgang av basestrukturen for ambulansehelikopter i Norge» fra 2018, er 

det lagt bedre til rette for hensiktsmessig og ensartet bruk av luftambulansetjenesten gjennom 

sentraliserte AMK-LA-sentraler i landsdekkende nettverk. En mer sentralisert og enhetlig koordinering 

forventes å gi en enda bedre fordeling av oppdrag, mer effektiv styring av ressursene og en bedre 

kontinuerlig oversikt over beredskapssituasjonen og aktiviteten, spesielt i grenseområdene mellom 

helseregionene. Effekten av dette kan foreløpig ikke tallfestes, hovedsakelig på grunn av at AMK-LA i 

Helse Vest åpnet februar 2020 og erfaringsgrunnlaget derfor er begrenset. 

 

Luftambulansetjenesten vil aldri kunne erstatte bil- og båtambulansetjenesten som er de primære 

akuttmedisinske ressursene sammen med kommunale tjenester. Etableringen av ambulansehelikopter i 

Midtre Hålogaland (Evenes) i 2015 viser at kapasiteten blir brukt når det kommer et nytt tilbud - og uten 

at man ser reduksjoner i tilgrensede tjenester.  

 

Diskusjonen omkring uønsket variasjon i bruken av luftambulansetjenesten vil blir fulgt opp av de 

regionale helseforetakene, blant annet gjennom analysearbeid som pågår i regi av Senter fro klinisk 

dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF.  

 

Tilgjengelighet for oppdrag 

Feil! Fant ikke referansekilden. viser tid på tilgjengelighet i perioden 2017-2019,  dvs.  den tiden 

besetningen og ambulansehelikopteret er tilgjengelig for oppdrag. Manglende tilgjengelighet kan skyldes 

tekniske forhold ved helikopteret, at besetningen er utmeldt grunnet arbeids- og hviletidsbestemmelsene 

eller andre personellmessige forhold. For de fleste baser er det oftest at mannskapet er tjenestetid 

årsaken til manglende tilgjengelighet. Værmessige forhold er ikke innberegnet. Årlig beredskapstid er 

generelt høy. På Lørenskog er situasjonen vesentlig forbedret i perioden. 
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Base 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Δ2017-19 

Arendal 97,5 % 98,1 % 97,5 % 96,1 % 96,7 % 97,1 % 1,0 % 

Bergen 97,9 % 98,6 % 98,7 % 98,6 % 96,3 % 97,0 % -1,6 % 

Brønnøysund 96,9 % 96,5 % 98,0 % 94,8 % 98,7 % 97,5 % 2,7 % 

Dombås 98,6 % 98,6 % 98,1 % 98,6 % 97,2 % 98,1 % -0,5 % 

Evenes  - 98,6 % 98,0 % 97,7 % 97,7 % 96,0 % -1,7 % 

Førde 98,9 % 99,3 % 99,4 % 98,6 % 97,4 % 98,3 % -0,3 % 

Lørenskog 1 96,6 % 94,6 % 95,2 % 94,3 % 96,4 % 99,3 % 5,0 % 

Lørenskog 2 96,8 % 96,2 % 96,8 % 96,2 % 97,7 % 99,4 % 3,2 % 

Stavanger 98,6 % 99,0 % 97,8 % 97,2 % 97,7 % 96,9 % -0,3 % 

Tromsø 93,9 % 96,4 % 97,6 % 97,5 % 99,0 % 97,8 % 0,3 % 

Trondheim 97,0 % 96,9 % 96,1 % 96,7 % 95,9 % 96,9 % 0,2 % 

Ål 99,1 % 98,6 % 97,8 % 98,6 % 97,3 % 97,8 % -0,8 % 

Ålesund 96,0 % 95,2 % 93,6 % 94,0 % 96,5 % 94,9 % 0,9 % 

Tabell 2. Faktisk tilgjengelighet (fartøy og personell er klare for oppdrag) pr base (Lufttransport RW AS og Norsk 
Luftambulanse AS). Merknad: Lufttransport AS opererte Brønnøysund, Tromsø og Ålesund fram til 1. juni 2018, da NLA 
AS overtok baser. 2018-tall fra disse tre basene reflekterer en blanding av operatøransvar 50/50, dette kan gi noe 
usikkerhet mht korrekt innmelding fra operatører. Operatørbyttet innebar nytt helikoptermateriell. 

 

Avviste og avbrutte oppdrag 

Avvist oppdrag er oppdrag som ikke iverksettes. Et avvist oppdrag betyr ikke at henvendelsen ikke ble 

håndtert, men løst uten at luftambulansetjenesten rykket ut. Et avbrutt oppdrag er et oppdrag som 

iverksettes, men som av ulike årsaker avbrytes før man når pasienten. Årsaker til avvik kan være: 

Tjenestetid, koordinering, samtidighet, vær, ikke-medisinske behov, ikke-transportdyktige pasienter, 

fartøytekniske problemer og død pasient.  

 

Medisinske forhold og vær er hovedårsaken til at oppdrag ikke gjennomføres. Det er spesielt 

samtidighetskonflikt eller utmelding på grunn av tjenestetid (duty) som kan indikere 

kapasitetsutfordringer ved en base. I dagens registrering ligger det ingen opplysninger om hvorvidt et 

forsinket eller avvist oppdrag, ga negative konsekvenser for pasienten.  

 

Formålet med hviletidsbestemmelsene er å fremme økt flysikkerhet ved at besetningen ikke blir 

overbelastet på vakt. En samtidighetskonflikt er når to eller flere henvendelser oppstår samtidig og man 

må foreta en prioritering og foreslå alternativ oppdragshåndtering.  Under presentere vi oppdaterte tall 

fra 2019 på henvendelser, avviste henvendelser, avbrutte oppdrag og gjennomførte oppdrag. Det vises 

også tall på årsaker til at oppdrag ikke ble gjennomført. Alle data er per base. Bildet er i store trekk 

uendret fra 2018 rapporten.  
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Helse Nord 

I Helse Nord i 2019 er andelen av henvendelsene som fører til gjennomførte oppdrag 74 prosent i Tromsø, 

70 prosent på Evenes og 59 prosent i Brønnøysund. I perioden 2014-2016 var tallene henholdsvis 75 

prosent, 74 prosent og 57 prosent.  

 
 

Tromsø Evenes Brønnøysund 
 

Antall % andel Antall % andel Antall % andel 

Henvendelser 1095 100,0 778 100,0 685 100,0 

Avvist 203 18,5 141 18,1 163 23,8 

Avbrutt  84 7,7 94 12,1 115 16,8 

Gjennomførte 

oppdrag 

808 73,8 543 69,8 407 59,4 

Gjennomsntt pr døgn 2,21 
 

1,49 
 

1,12 
 

Antall pasienter beh. 785 
 

536 
 

397 
 

Tabell 3. Antall henvendelser og oppdrag i Helse Nord 2019. 

 

Som det fremkommer av tabell 7 er enten værforhold eller medisinsk behov årsakene til at oppdragene 

avvises eller avbrytes i over 70 prosent av tilfellene. Tjenestetid og samtidighet er sjeldnere årsaker til 

ikke utførte oppdrag.  
 

Tromsø Evenes Brønnøysund 
 

Antall % andel Antall % andel Antall % andel 

Medisinsk behov 115 40,1 73 31,0 158 56,8 

Mors 12 4,2 11 4,7 11 4,0 

Vær 91 31,7 94 40,0 60 21,6 

Teknisk 9 3,1 4 1,7 4 1,4 

Tjenestetid 9 3,1 4 1,7 4 1,4 

Samtidighet 31 10,8 14 6,0 20 7,2 

Koordinering 14 4,9 22 9,4 11 4,0 

Annet 6 2,1 13 5,5 10 3,6 

SUM avvist/avbrutt 287 100 235 100 278 100 

Tabell 4. Helse Nord. Henvendelser i 2019 som er avvist eller avbrutt. 
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Helse Midt-Norge 

I Helse Midt-Norge i 2019 førte 57 prosent av henvendelsene til Trondheimsbasen til et gjennomført 

oppdrag. Tilsvarende tall for Ålesundsbasen er 69 prosent. I perioden 2014 – 2016 var tallene henholdsvis 

57 prosent og 66 prosent. 

  Trondheim Ålesund 

 Antall % andel Antall % andel 

Henvendelser 1096 100,0 968 100,0 

Avvist 363 33,1 179 18,5 

Avbrutt 104 9,5 122 12,6 

Gjennomførte oppdrag 629 57,4 667 68,9 

Gjennomsnitt pr. døgn 1,7  1,8  

Antall pasienter beh. 616  655  

Tabell 5. Antall henvendelser og oppdrag i Helse Midt 2019. 

 

Også i Helse Midt-Norge er de hyppigste årsakene til avviste eller avbrutte oppdrag værforhold eller 

medisinske behov. 

 
 Trondheim Ålesund 

 Antall % andel Antall % andel 

Medisinsk behov 172 36,8 100 33,4 

Vær 90 19,3 42 14,0 

Koordinering 87 18,6 26 8,7 

Samtidighet 80 17,1 83 27,8 

Tjenestetid 19 4,1 13 4,3 

Annet 12 2,6 3 1,0 

Mors 5 1,1 12 4,0 

Teknisk 2 0,4 20 6,7 

SUM avvist/avbrutt 467 100 299 100 

Tabell 6. Helse Midt. Henvendelser i 2019 som er avbrutt eller avvist. 
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Helse Vest  

Helse Vest bruker et annet datasystem i luftambulansetjenesten enn de andre regionene.  Det er 

sannsynligvis svakheter ved registrering i dette systemet. Summene i tabell 7 går ikke opp når det gjelder 

antall henvendelser i 2019. Hovedinntrykket er i tråd med 2018 rapporten der man fant at 30-40 prosent 

av henvendelsene ble avvist eller avbrutt. 

 

 
Førde Bergen Stavanger 

Henvendelser 993 1111 1097 

Avvist 259 325 237 

Avbrutt  136 154 170 

Gjennomførte oppdrag 568 627 729 

Gjennomsnitt pr døgn 1,56 1,72 2,00 

Antall pasienter beh. 563 612 676 

Tabell 7. Helse Vest. Antall henvendelser og oppdrag i 2019. 

 

Medisinsk behov og værforhold hyppigste årsaker til avviste eller avbrutte oppdrag. 

 

 
Førde Bergen Stavanger 

 Antall %-andel Antall %-andel Antall %-andel 

Medisinsk behov 233 59,0 240 50,1 204 50,1 

Tr. Dyktighet 0 0 1 0,2 1 0,2 

Mors 8 2,0 16 3,3 11 2,7 

Værforhold 69 17,5 100 20,9 82 20,1 

Teknisk 1 0,3 6 1,3 5 1,2 

Tjenestetid 2 0,5 4 0,8 7 1,7 

Samtidighet 48 12,2 84 17,5 57 14,0 

Koordinering 29 7,3 23 4,8 26 6,4 

Annet 5 1,3 5 1,0 14 3,4 

SUM avvist/avbrutt 395 100 479 100 407 100 

Tabell 8. Helse Vest. Henvendelser i 2019 som er avbrutt eller avvist. 

 

Basen i Bergen hatt en økning i antall ganger den ikke har vært tilgjengelig på grunn av overskredet 

tjenestetid de siste årene, fra 5 ganger i 2016 til 29 ganger i 2019. Dette har delvis sammenheng med økt 

mengde krevende sekundærtransporter. 
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Helse Sør-Øst 

I Helse Sør-Øst i 2019 resulterte 51 prosent av henvendelsene til Lørenskog 1 helikopteret i et 

gjennomført oppdrag. Tilsvarende tall for de andre basene var henholdsvis 65 prosent på Lørenskog 2, 46 

prosent i Arendal, 63 prosent på Ål og 65 prosent på Dombås. (Tabell 12). I perioden 2014-2016 var 

tallene henholdsvis 58 prosent, 65 prosent, 54 prosent, 64 prosent og 67 prosent. 

  

 

Tabell 9. Helse Sør-Øst. Antall henvendelser og oppdrag i 2019. 

 

Også i Helse Sør-Øst, er medisinske forhold og vær årsak til størstedelen av avviste og avbrutte oppdrag. 

Det er verdt å merke seg at det nærmest ikke lenger forekommer at oppdrag avvises ved Lørenskogbasen 

pga tjenestetid. Dette har sin forklaring i etableringen av et tredje mannskap på basen. Med unntak av 

Arendalbasen er det få tilfeller av avvisning på grunn av tjenestetid. Det er særlig i sommermånedene at 

det oppstår slike situasjoner i Arendal. Legebilen i Grenlandsområdet ble opprettet i oktober 2019 og 

erfaringene så langt kan peke i retning av at denne bidrar til en avlastning av ambulansehelikopteret i 

Arendal.  

 

 

Tabell 10. Helse Sør-Øst. Henvendelser i 2019 som er avbrutt eller avvist. 

 

2019

Antall % andel Antall % andel Antall % andel Antall % andel Antall % andel

Henvendelser 1695 100 % 1136 100 % 1194 100 % 784 100 % 680 100 %

Avvist 410 24 % 241 21 % 402 34 % 167 21 % 136 20 %

Avbrutt 425 25 % 159 14 % 236 20 % 128 16 % 104 15 %

Gjennomført 860 51 % 736 65 % 556 46 % 489 63 % 440 65 %

Gjennomsnitt pr. døgn 2,4 2 1,5 1,3 1,2

Antall pasienter behandlet 856 728 543 485 436

Lørenskog 1 Lørenskog 2 Arendal Ål Dombås

2019

Antall % andel Antall % andel Antall % andel Antall % andel Antall % andel

Medisinsk behov 496 59,4 187 46,8 282 44,2 116 39,3 88 36,5

Vær 185 22,2 117 29,3 136 21,3 93 31,5 76 31,5

Koordinering 49 5,9 36 9,0 80 12,5 25 8,5 45 18,7

Samtidighet 28 3,4 21 5,3 64 10,0 38 12,9 16 6,6

Tjenestetid 0 0,0 2 0,5 17 2,7 4 1,4 1 0,4

Annet 18 2,2 13 3,3 5 0,8 4 1,4 7 2,9

Mors 58 6,9 23 5,8 52 8,2 7 2,4 6 2,5

Teknisk 1 0,1 1 0,3 2 0,3 8 2,7 2 0,8

Sum avvist/avbrutt 835 100,0 400 100,0 638 100,0 295 100,0 241 100,0

Lørenskog 1 Lørenskog 2 Arendal Ål Dombås
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3.7.  Dekningsgrad  

Teoretisk dekningsgrad 

Basestrukturkartet (Feil! Fant ikke referansekilden.) i kapittel 0 viser hvilke områder som teoretisk er 

dekket innen 45 minutter fra varsling til AMK. Som beskrevet er om lag 99 prosent av Norges befolkning 

nå dekket innen 30 minutters flytid. 

 

LA- responstid  

Figur 1 viser de viktigste prehospitale tidsbegrepene som benyttes i hele ambulansetjenesten. I 

luftambulansetjenesten er det enhetens egen reaksjonstid (tid fra basen alarmeres til oppstart) og 

utrykningstid (tid fra oppstart til fremme hos pasient) som er avgjørende for hvor lang tid det tar før 

luftambulansetjenesten er fremme hos pasienten etter alarm. Videre i kapittelet vil benevnelsen LA-

responstid benyttes. Dette er summen av reaksjonstid og utrykningstid, og definerer tiden fra basen blir 

varslet til helikopteret er fremme hos pasient. 

 

Tabell 11 viser median LA-responstid på primæroppdrag med hastegrad akutt i perioden 2014-2016. 

Siden hastigheten på luftfartøyene er forskjellig, vil avstand som dekkes av de ulike enhetene variere 

innenfor samme tidsperiode. Ambulansehelikopterbasene hadde i perioden 2014-2016 en median LA-

responstid på 27 minutter. Det har vist seg krevende å fremskaffe oppdaterte data på LA-responstid. Ut 

fra vår kunnskap er det lite sannsynlig at det har skjedd større endringer siden 2016. 

 

Base Median [min] 

Arendal 30 

Bergen 24 

Brønnøysund 33 

Dombås 28 

Evenes 28 

Førde 31 

Lørenskog 1 24 

Lørenskog 2 25 

Stavanger 21 

Tromsø 32 

Trondheim 29 

Ål 29 

Ålesund 23 

Totalt  27 

Tabell 11. Median LA-responstid for akutte primæroppdrag med ambulansehelikopter i perioden 2014-2016. (Kilde: 
Luftambulansetjenesten HF). 
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Oppdaterte dekningskart med nye helikoptre, viser en reduksjon i områder, som ikke nås innen 45 

minutter. Dette kan indikere at LA-responstid vil bedres noe. 

 

3.8.  Basevis oversikt – Helse Nord 

 

 

Figur 6. Dekningskart Helse Nord. 
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Figur 7 viser antall ulike oppdrag for basene Tromsø og Brønnøysund, samt Evenes fra mai 2015. 

Aktiviteten på basene vil kunne variere fra år til år, men trenden viser en markant årlig vekst fra ca. 1 000 

oppdrag pr år til ca. 1 750 oppdrag (vekst på ca. 75 prosent) i løpet av 10 år inkludert ny base på Evenes i 

mai 2015. 

 

Figur 7. Helse Nord oppdragstrend pr. oppdragstype 2010-2019 (Kilde Luftambulansetjenesten HF).  

 

Brønnøysundbasen 

Brønnøysundbasen (figur 8) har i perioden hatt et stabilt volum på totalt ca. 400 oppdrag pr år. Høyeste 

aktivitet var i 2014 med 409 oppdrag og laveste i 2017 med 346 oppdrag.  Gjennomsnittlig 

oppdragsmengde i perioden var 385.  Sett mot høyest aktivitet (2017) er økningen 5,9 prosent. Det er 

ingen spesielle variasjoner mellom oppdragstypene primær, sekundær/tilbakeføring og SAR. 

 

Figur 8. Base Brønnøysund oppdragstrend pr. oppdragstype 2010-2019 (Kilde: Luftambulansetjenesten HF). 
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Tromsøbasen 

Etter at Evenesbasen kom mai 2015 hadde helikoptret i Tromsø færre oppdrag i 2015 og 2016 med en 

markant økning fra 2018. Variasjonen mellom 2015 (584 oppdrag, lavest aktivitet) og 2019 (801 oppdrag, 

høyest aktivitet). Gjennomsnittlig antall oppdrag (totalt for perioden) er 653. Aktiviteten i 2019 var 

dermed 22,7 prosent høyere enn gjennomsnittet for basen. Økningen gjelder i hovedsak primæroppdrag 

(figur 9). 

 

Figur 9. Base Tromsø oppdragstrend pr. oppdragstype 2010-2019 (Kilde: Luftambulansetjenesten HF). Evenesbasen 
etablert 1. mai 2015. 
 
 

Evenesbasen 

Evenes-helikoptret ble etablert mai 2015 med midlertidig base i Forsvarets fasiliteter på Evenes lufthavn.  

Det var planlagt ny base ved lufthavnen, men dette lot seg ikke gjøre pga. miljøforurensning i bakken ved 

aktuelle tomt samt støyproblematikk (F35 jagerfly).  Basen er dermed inntil videre flyttet til Harstad i 

leide lokaler inntil 3 år. Evenesbasen hadde lavest oppdragsmengde første hele driftsår 2016 (424 

oppdrag) og høyest i 2018 (564 oppdrag). Gjennomsnittlig antall oppdrag 2016-2019 er 502 oppdrag.   

 

Aktiviteten i 2018 var dermed 8,8 prosent høyere enn gjennomsnittet for basen. Både primæroppdrag og 

sekundær-/tilbakeføringsoppdrag har hatt økning i perioden (figur 10). 
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Figur 10. Base Evenes oppdragstrend pr. oppdragstype 2015-2019 (Kilde LAT HF) Etablert 1. mai 2015. 
 
 

Bruk av Forsvarets Bellhelikopter Kirkenes 

I perioden uke 47 i 2019 til uke 10 i 2020 ble det gjennomsnittlig utført ca. fem oppdrag pr uke. 

Gjennomsnittlig flytid pr oppdrag var ca. 40 minutter.  
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3.9  Basevis oversikt – Helse Midt-Norge 

 

Figur 11. Dekningskart Helse Midt-Norge. 

 

Figuren viser aktivitet for basene Ålesund og Trondheim 2010-2019 .Aktiviteten på basene vil naturlig 

kunne variere fra år til år, men trenden viser en mindre årlig vekst fra knappe 1300 oppdrag pr år til ca. 

1400 oppdrag. 

 

Figur 12. Oppdragstrend per oppdragstype i Helse Midt-Norge 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF) 
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Base Ålesund 

Base Ålesund har i perioden hatt en økning fra ca. 550 oppdrag pr. år til ca. 670 oppdrag pr. år.  Det er 

ingen spesielle variasjoner mellom oppdragstypene primær, sekundær/tilbakeføring og SAR (figur 13). 
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Figur 13. Ålesundsbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF) 

 

Base Trondheim 

Base Trondheim har en relativt stabil oppdragsmengde i perioden 2010-2019 med en nedadgående trend 

mot slutten av perioden. Fordelingen mellom oppdragstypene er relativt stabilt. Dette er resultat av en 

ønsket og styrt utvikling. Trondheimsbasen hadde i årene fram mot 2018 nærmet seg taket for 

kapasiteten. En hadde ofte utmeldinger med begrunnelse i «duty», eller utflydd på tid, som det også kan 

benevnes. Flere tiltak ble satt i verk for å sikre at man flyr på de riktige indikasjonene/oppdragene. Blant 

de viktigste er samling og profesjonalisering av AMK-LA funksjonen til AMK-(Sør)-Trøndelag ved St. Olavs 

hospital i Trondheim og en tettere dialog mellom AMK-sentralene og crewet ved basen(e) i forbindelse 

med utalarmering til oppdrag. Dette har ført til færre oppdrag totalt sett og en riktigere fordeling målt i 

alvorlighetsgrad (NACA-score) for de pasientene man har flydd på og behandlet (figur 14). 
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Figur 14. Trondheimsbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF). 
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3.10  Basevis oversikt – Helse Vest 

 

 

Figur 15. Dekningskart Helse Vest. 
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Grafen i figur 16 viser samlet aktivitet i Helse Vest per oppdragstype de siste ti år, ved basene Førde, 

Bergen og Stavanger. Aktiviteten har vært relativt stabil. 2015 var det året med lavest aktivitet i regionen i 

tiårsperioden, med totalt 1829 oppdrag. Antall oppdrag økte igjen i 2016 til 1971 oppdrag totalt, og har 

deretter ligget på et ganske jevnt nivå. I 2019 var totalt antall oppdrag 1922. 
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Figur 16. Oppdragstrend per oppdragstype Helse Vest 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF) 

 

Førdebasen 

Oppdragsmengden (figur 17) ved base Førde har variert noe i løpet av de siste ti årene. Fra 581 oppdrag 

totalt i 2010 sank deretter oppdragsmengden. Laveste aktivitet var i 2015 med 482 oppdrag. De siste 

årene har oppdragsmengden økt igjen, fram til 567 oppdrag i 2019. Dette gjenspeiler hovedsakelig 

variasjon i antall primæroppdrag. 
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Figur 17. Førdebasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019 (Kilde: Luftambulansetjenesten HF). 
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Bergenbasen 

Ved basen i Bergen er det en reduksjon i oppdrag i løpet av de siste ti årene. Fra 748 oppdrag totalt i 2010 

var det i 2019 totalt 626 oppdrag. 2015 var det året med lavest aktivitet i perioden, med totalt 580 

oppdrag. Basen i Bergen har jobbet bevisst for å unngå for mye overtriage, og derved begrense aktiviteten. 

Antall sekundæroppdrag ved denne basen er økende (figur 18). 
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Figur 18. Bergenbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF). 

 

Stavangerbasen 

Oppdragsmengden ved base Stavanger har variert noe i løpet av de siste ti årene. Fra 2017 til 2019 har det 

vært en reduksjon i antall totaloppdrag fra 863 til 729.  
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Figur 19. Stavangerbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF). 
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3.11 Basevis oversikt – Helse Sør-Øst  

Det totale antall oppdrag har vært nær uforandret de siste ti år. Fordelingen mellom de ulike typer 

oppdrag som ambulansehelikoptrene gjennomfører er også stabil i perioden.  Primæroppdragene varierer 

noe fra år til år. Fortsatt er det ene helikopteret på Lørenskog det eneste helikopteret som flyr krevende 

spesialtransporter.  Figuren under viser teoretisk dekningsgrad for Helse Sør-Øst med nye helikoptre. 

 

Figur 20. Dekningskart Helse Sør-Øst. 
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I 2019 gjennomførte luftambulansetjenesten 3 081 oppdrag enten med helikopter eller med legebil. 

Lørenskog, som har to helikoptre, gjennomførte i 2019 mer enn halvparten av alle oppdrag i Helse Sør-

Øst, i alt 1 596 oppdrag. Færrest gjennomførte oppdrag har Dombås-basen, som i 2019 hadde 440 

oppdrag.  

 

Figur 21 viser utvikling i oppdragsmengde og -type for Helse Sør-Øst samlet i perioden 2010-2019.  
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Figur 21. Helse Sør-Øst. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019 (Kilde: Luftambulansetjenesten HF).  

 

Arendalsbasen 

Arendalsbasen har hatt en lett økende trend i antall oppdrag per år. Det er først og fremst en variasjon i 

antall primæroppdrag. Det var et høyere antall i 2018 enn i 2019 (figur 22). 

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Primær

Sek/tilbake

SAR

Totalt

Lineær (Totalt)

 

Figur 22. Arendalsbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde LAT HF) 
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Lørenskogbasen 

Lørenskogbasen har 2 helikoptre med 2 besetninger i aktiv vakt og en besetning i beredskap. Basen har et 

høyt antall oppdrag. Det har vært en lett nedadgående trend de siste 10 år (figur 23). 
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Figur 23. Lørenskogbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde LAT HF) (2 helikoptre) 

 

Ålbasen 

Ålbasen er ved siden av Dombås basen med færrest oppdrag i Helse Sør-Øst. Antall oppdrag har steget noe 

i perioden 2010 – 2019 på grunn av en økning i primæroppdrag (figur 24). 
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Figur 24. Ålbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF). 
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Dombåsbasen 

Dombåsbasen har færrest oppdrag i Helse Sør-Øst. Har en helt stabil trend de siste 10 år. Figur 25.  
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Figur 25. Dombåsbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF). 
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4. Behov for luftambulansetjenester 
 

Med utgangspunkt i at luftambulansetjenesten er en liten del av den akuttmedisinske kjeden har vi her 

sett nærmere på pasientkarakteristika knyttet til de pasientene som er håndtert av ambulansehelikopter 

eller legebil. Vi omtaler utvalgte sykdommer og skader. Eksempler på disse tilstandene er hjerteinfarkt, 

hjertestans, hjerneslag og alvorlige skader.    

 

4.1  Pasientkarakteristika  

Figur 26 gir en oversikt over aldersfordelingen på pasientene som er assistert i løpet av 2019 med 

ambulansehelikopter eller med legebil. Oversikten er uavhengig av oppdragstype. Gruppen mellom 60 og 

79 år er den gruppen som transporteres hyppigst av luftambulansen (denne gruppen utgjør til sammen 

36 % av alle). Andelen er lavest for de som er 90 år eller eldre, etterfulgt av pasienter mellom 10 og 19 år 

som kun utgjør 5%.  Aldersfordelingen blant de som fikk hjelp av luftambulansetjenesten i 2019 er som 

tidligere år.   

 

 
 
Figur 26. Alder på pasientene som er assistert i 2019 (luftambulansehelikopter og legebiler). (Kilde: 
Luftambulansetjenesten HF). 
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Figur 27 viser at pasientene som blir assistert av luftambulansetjenesten i all hovedsak lider av 

hjertestans, iskemiske hjertelidelser, hjerne karsykdommer og skader.. Diagnoseoversikten i figuren 

dekker ikke alle diagnoser det er bidratt i på, og en ser at de utvalgte diagnosene forklarer ca. 50 % av 

diagnosene som er registrert totalt. Prosjektgruppen har plukket ut data for alvorlige tilstander der bruk 

av luftambulanse antas å ha stor betydning for utfallet grunnet det begrensede tidsvinduet for effektiv 

behandling.  

 

 

 

Figur 27. Utvalgte tilstander som ambulansehelikoptrene og legebiler har transportert i 2019. Tallene er snitt per base, 
der Lørenskog 1 og Lørenskog 2 teller som hver sin. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF). 

Luftambulansetjenesten har særlig fulgt utviklingen for to diagnoser iskemisk hjertesykdom og 

forstyrrelser i hjernesirkulasjonen. Siden 2010 er tendensen at man i dag flyr færre pasienter med 

ischemisk hjertesykdom og flere med forstyrrelser i hjernesirkulasjon. I 2010 representerte iskemisk 

hjertesykdom 15,6 prosent verus 12, 8 prosent i 2019. I 2010 representerte forstyrrelser i 

hjernesirkulasjonen 8,3 prosent versus 11,5 prosent i 2019.   

 

4.2  Oppdrag per base 

Figur 28 viser gjennomførte oppdrag for hver base per 10 000 innbygger i 2019.Det er en variasjon i 

forbruk, som synes i stor grad å være betinget av geografi, bosettingsmønster, nærhet til 

luftambulansebase og nærhet til sykehus. 
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Figur 28. Antall oppdrag per base per 10 000 innbyggere i opptaksområdet. (Kilde: Helse Nord (v/ Økonomi/Analyse). 
Befolkningsstatistikk på rutenett og geofiler fra SSB. Koordinater på baser. Python 3.6 (modul: GeoPandas)) 

 

4.3  Fremtidig behov for spesialisert utrykningstjeneste 

 

Befolkningsutvikling og utvikling i insidens   

I rapporten fra 2018 ble det gjort en framskrivning av forventet antall oppdrag fram mot 2030 basert på 

daværende prognose for befolkningsutvikling fra SSB. Det ble tatt utgangspunkt i utvalgte diagnoser, og 

en valgte å holde fremtidig prevalens for disse diagnosene uendret i framskrivningen. 

  

Vi finner at utvalget av diagnoser, som ble gjort i 2018, er relevant også i 2020. Det har ikke vært 

endringer av betydning i diagnosefordeling, bortsett fra at det er en trend mot flere transporterte 

pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser i hjernen sammenliknet med pasienter med ischemisk 

hjertesykdom.  

 

Nye befolkningsframskrivinger fra SSB (2020) gir et lavere forventet innbyggertall i 2030 enn prognosen 

som 2018-rapporten bygde på. I 2018-rapporten var det framskrevne innbyggertallet i 2030 i overkant av 

5,9 millioner innbyggere. 2020-fremskrivningen fra SSB gir en ventet befolkning i 2030 på i overkant av 

5,6 millioner innbyggere. Se tabell 12. Dette trekker i retning av et færre antall forventede oppdrag i 2030 

enn det man antok i 2018. 
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Befolkningens størrelse og sammensetning er kun en av flere drivere for forbruk av 

luftambulansetjenester. Medisinsk utvikling, nye teknologiske muligheter, veiutbygging og endring i 

bosettingsmønster vil sannsynligvis påvirke behovet i større grad enn befolkningens størrelse alene. Bruk 

at luftambulanse er også avhengig av tilgjengelig kapasitet og tilbud. Erfaringene fra etableringen av 

Evenesbasen illustrerer at en ny base ikke reduserer antall oppdrag på nærliggende baser. Vi har derfor 

valgt å ikke tallfeste reduksjonen, av den grunn at arbeidsgruppen er usikre på om denne type 

framskrivninger er hensiktsmessig i forhold til å estimere et fremtidig behov for en så spesialisert tjeneste 

som luftambulansevirksomheten. 

 

4.4.  Sykehusstruktur  

Fremtidig sykehusstruktur antas å kunne påvirke behov for luftambulansetjenester. Nåværende og 

fremtidig sykehusstruktur og funksjonsfordeling i RHFene er overordnet beskrevet i tabellform under.  

 

Helse Sør-Øst  

 Nå  Forventet i fremtiden  

Sykehus med 
akuttfunksjoner 
 
 

Ingen endringer i antall sykehus 
med akuttfunksjoner innen 
indremedisin og/eller kirurgi. 

Vestby kommune inngår nå i 
opptaksområdet til Sykehuset Østfold HF. 
Kongsvinger sykehus med opptaksområde er 
nå en del av Akershus universitetssykehus 
HF. Nye Holmestrand kommune inngår dels i 
opptaksområdet til Sykehuset i Vestfold HF 
og dels i opptaksområdet til Vestre Viken HF.  
Vedtatt målbilde for Sykehuset Innlandet 
inneholder ett nytt sykehus, Mjøssykehuset, 
et akuttsykehus og et elektivt sykehus. 
Tynset sykehus videreføres med nåværende 
akuttfunksjoner inkludert fødetilbud. 
Lokalisering av sykehusene i Mjøsområdet 
planlegges vedtatt høst 2020. 

Sykehus med fødetilbud 
 

Ingen endringer fra 2018 rapport. Det ventes ingen endringer på kort sikt.  

Primære 
behandlingssteder for 
hjerteinfarkt/hjertestans, 
hjerneslag og traumer 
 
 

Hjerteinfarkt/hjertestans: 
Pasienter med STEMI-infarkt går 
direkte til sykehus med PCI-
beredskap (OUS HF, Sørlandet 
Sykehus HF). Non-STEMI kan gå til 
lokalsykehus med akutt 
indremedisin. 
 
Hjerneslag: 
Modellen i Helse Sør-Øst med 
sykehus i nettverk med transport til 
nærmeste sykehus og rask 
trombolyse før overføring til 
slagsenter eventuelt med 
trombektomitilbud er gjennomført. 
I tillegg til OUS HF er det etablert 
dagtilbud innen trombektomi ved 
Sørlandet Sykehus HF og Ahus HF. 
Døgndrift innføres fra 2020/2021. 
 
 

Akershus universitetssykehus HF startet opp 
dagtilbud for PCI i 2015, det planlegges 
vaktordning. 
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 Nå  Forventet i fremtiden  

Traumer: 
Ingen endringer fra 2018 rapport.  

Sykehus med PCI-
beredskap 
 
 

• Oslo universitetssykehus 
HF 

• Sørlandet Sykehus HF  
• Akershus 

universitetssykehus HF tar 
ikke imot STEMI-
pasienter. Det pågår 
utredningsarbeid 

 

Sykehus som utfører 
trombektomi 

• Oslo universitetssykehus 
HF 

• Akershus 
universitetssykehus HF 
(Dagtilbud) 

• Sørlandet sykehus HF 
(Dagtilbud) 

Dagtilbud etablert i Kristiansand, Sørlandet 
sykehus HF og ved Nordbyhagen, Akershus 
universitetssykehus HF. Døgntilbud fra 
2020/2021. 

  Tabell 2.  Sykehusstruktur i Helse Sør-Øst 
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 Helse Midt-Norge  

 Nå  Forventet i fremtiden  Kommentar  

Sykehus med 
akuttfunksjoner 
 
 

Sykehuset Namsos 
Sykehuset Levanger 
St. Olavs Hospital 
(Orkdal sjukehus) 
Kristiansund sjukehus 
Molde sjukehus 
Ålesund sjukehus 
Volda sjukehus 
 

Sykehuset Namsos 
Sykehuset Levanger 
St. Olavs Hospital 
Sjukehuset Nordmøre og 
Romsdal 
Ålesund sjukehus 
Volda sjukehus 
 

Sjukehuset 
Nordmøre og 
Romsdal, 
Hjelset planlagt 
ferdig 2024 

Sykehus med fødetilbud 
 
 
 

Sykehuset Namsos 
Sykehuset Levanger 
St. Olavs Hospital 
Kristiansund sjukehus 
Molde sjukehus 
Ålesund sjukehus 
Volda sjukehus 
 

Sykehuset Namsos 
Sykehuset Levanger 
St. Olavs Hospital 
Sjukehuset Nordmøre og 
Romsdal 
Ålesund sjukehus 
Volda sjukehus 
 

Sjukehuset 
Nordmøre og 
Romsdal, 
Hjelset planlagt 
ferdig 2024 

Primære 
behandlingssteder for 
hjerteinfarkt/hjertestans, 
hjerneslag og traumer 
 
 
 

Hjerteinfarkt/hjertestans: 
Sykehuset Namsos 
Sykehuset Levanger 
St. Olavs Hospital 
Kristiansund sjukehus 
Molde sjukehus 
Ålesund sjukehus 
Volda sjukehus 
 
Hjerneslag: 
Alle sykehus 
 
Traumer: 
Sykehuset Namsos 
Sykehuset Levanger 
St. Olavs Hospital 
Molde sjukehus 
Ålesund sjukehus 
 

Hjerteinfarkt/hjertestans: 
Sykehuset Namsos 
Sykehuset Levanger 
St. Olavs Hospital 
Sjukehuset Nordmøre og 
Romsdal 
Ålesund sjukehus 
Volda sjukehus 
 
Hjerneslag: 
Alle sykehus 
 
Traumer: 
Sykehuset Namsos 
Sykehuset Levanger 
St. Olavs Hospital 
Sjukehuset Nordmøre og 
Romsdal 
Ålesund sjukehus 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sjukehuset 
Nordmøre og 
Romsdal, 
Hjelset planlagt 
ferdig 2024 

Sykehus med PCI-
beredskap 
 

St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital Utredning av 
PCI-tilbud i 
Ålesund starter 
i 2020 

Sykehus som utfører 
trombektomi 

St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital  

Tabell 3. Sykehusstruktur i Helse Midt-Norge 
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Helse Vest  

 Nå  Forventet i fremtiden  

Sykehus med 

akuttfunksjoner 

 

 

Nordfjord sjukehus (indremedisin) 
Førde sentralsjukehus 
Lærdal sjukehus (indremedisin) 
Voss sjukehus 
Haukeland universitetssjukehus 
Haugesund sjukehus 
Odda sjukehus (indremedisin og begrensa 
kirurgi) 
Stord sjukehus (indremedisin og kirurgi) 
Stavanger universitetssjukehus 

 
 

Sykehus med fødetilbud 

 

 

 

Førde sentralsjukehus 
Voss sjukehus 
Haukeland universitetssjukehus 
Haugesund sjukehus 
Stord sjukehus  
Stavanger universitetssjukehus 
 
Det er God start-einingar ved  
Nordfjord sjukehus 
Lærdal sjukehus 
Odda sjukehus. Her er det ikkje planlagde 
fødslar. 

 

Primære 

behandlingssteder for 

hjerteinfarkt/hjertestans, 

hjerneslag og traumer 

 

 

 

Hjerteinfarkt/hjertestans: 
Haukeland universitetssjukehus 
Stavanger universitetssjukehus 
 
Hjerneslag: 
Haukeland universitetssjukehus 
Stavanger universitetssjukehus 
Nordfjord sjukehus 
Førde sentralsjukehus 
Lærdal sjukehus  
Voss sjukehus 
Haugesund sjukehus 
Odda sjukehus  
Stord sjukehus 
 
Traumer: 
Haukeland universitetssjukehus (Regionalt 
traumesenter) 
Stavanger universitetssjukehus 
Mindre traumer blir stabilisert og videresendt 
eller behandla ferdig ved Haugesund sjukehus, 
Førde sentralsjukehus eller lokalsjukehusa. 
 

Hjerteinfarkt/hjertestans: 
Haukeland universitetssjukehus 
Stavanger universitetssjukehus 
 
Hjerneslag:  
Haukeland universitetssjukehus 
Stavanger universitetssjukehus 
Nordfjord sjukehus 
Førde sentralsjukehus 
Lærdal sjukehus  
Voss sjukehus 
Haugesund sjukehus 
Odda sjukehus  
Stord sjukehus 
 
Traumer: 
Haukeland universitetssjukehus 
Stavanger universitetssjukehus 
 
Mindre traumer blir stabilisert 
og videresendt eller behandla 
ferdig ved Haugesund sjukehus, 
Førde sentralsjukehus eller 
lokalsjukehusa. 

Sykehus med PCI-

beredskap 

Haukeland universitetssjukehus 

Stavanger universitetssjukehus 

 

Sykehus som utfører 

trombektomi 

Haukeland universitetssjukehus 

Stavanger universitetssjukehus 

 

Tabell 4. Sykehusstruktur i Helse Vest, i dag og i fremtiden 
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Helse Nord 

 Nå  Forventet i fremtiden  Kommentar  

Sykehus med 
akuttfunksjoner 
 
 

Hammerfest 
Kirkenes 
Tromsø 
Harstad 
Narvik (uten 
akuttkirurgi deler av 
døgnet)  
Lofoten 
Vesterålen 
Bodø,  
Mo i Rana 
Mosjøen (kun 
medisinsk, ikke 
kirurgisk 
døgnberedskap)  
Sandnessjøen 

Det er vedtatt ny 
struktur etter 2027 
som innebærer at det 
bygges nytt 
hovedsykehus i 
området Sandnessjøen i 
tillegg til sykehuset i 
Rana.  Begge skal ha 
akuttfunksjoner. 

Sykehuset i Mosjøen 
har småskademottak 
24/7, ikke 
traumemottak. 
 
Narvik er planlagt 
med fortsatt 
traumemottak 24/7 

Sykehus med fødetilbud 
 
 
 

Kvinneklinikk i Tromsø 
og Bodø 
Fødeavdeling i Harstad, 
Narvik, Hammerfest, 
Kirkenes, Mo i Rana, 
Sandnessjøen og 
Vesterålen 
Fødestue i Lofoten 
(Midt-Troms, Sonjatun, 
Alta og Brønnøysund)1 

 Det forekommer 
planlagte perioder 
med stenging på 
sommertid ved 
ferieavvikling 
(Helgelandssykehuset
, UNN og 
Nordlandssykehuset). 
Det er Føde-barsel 
poliklinikk i Mosjøen. 

Primære 
behandlingssteder for 
hjerteinfarkt/hjertestans
, hjerneslag og traumer 
 
 
 

Hjerteinf./hjertestans
: 
Alle sykehus 
 
Hjerneslag: 
Alle sykehus 
 
Traumer: 
Alle sykehus med 
unntak av Mosjøen 
 

Hjerteinf./hjertestans
: 
Som nå 
 
Hjerneslag: 
Som nå 
 
Traumer: 
Som nå 

UNN Tromsø er 
traumesenter.  
Endelig behandling av 
hjerneblødning 
(trombektomi) og 
hjernetraume skjer i 
Tromsø. 
For en del traumer er 
endelig 
behandlingssted 
Bodø. 

Sykehus med PCI-
beredskap 

Tromsø 
Bodø (dagtid) 

 
 

pasientene PCI-
behandling. 

Sykehus som utfører 
trombektomi 

Tromsø Organisering av 
tilbudet er under 
utredning, herunder 
Bodø 

Antatt beslutning 
2018. 

Andre relevante 
opplysninger av 
betydning for 
basestruktur 
 
 
 

Funksjonsfordeling 
Intensivpasienter 
Nivå 1: 
Intermediærenhet 
(Overvåkingsenhet ved 
små̊ lokalsykehus) med 
mulighet for bruk av 

 Kirkenes har inntil 
videre nivå 2, 
fremtiden skal 
utredes. 

                                                                    

1 Fødestuer utenom sykehus 
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 Nå  Forventet i fremtiden  Kommentar  

vasoaktive 
medikamenter, non-
invasiv ventilasjon 
(inkl. CPAP) og initial 
respiratorbehandling  
Nivå 2: Intensivenhet 
ved lokalsykehus 
Nivå 3: Intensivenhet 
ved store sykehus   
Nivå 3 er hos oss delt i 
to nivåer. 3A og 3B, 
hvor UNN er på nivå 3B 
og kan tilby behandling 
til svært dårlige 
intensivpasienter. 
Slik er fordelingen: 
Nivå 3: Tromsø (B) og 
Bodø (A) 
Nivå 1: Narvik, 
Kirkenes, Lofoten, 
Mosjøen og 
Sandessjøen 
Nivå 2: Mo i Rana, 
Harstad, Hammerfest 
og Vesterålen 
 

Tabell 5. Sykehusstruktur i Helse Nord, i dag og i fremtiden 
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5. Vurderinger av utvalgte områder 

 

5.1.  Trøndelag 

I 2018 ble det konkludert med at fordi områdene i Nord-Trøndelag som er beskrevet utenfor sirkelen og 

med dokumentert lang LAT-responstid er svært lite befolket, ser ikke prosjektgruppen det som 

hensiktsmessig å diskutere alternative løsninger for å bedre dekningsgraden. Figur 29 viser et oppdatert 

dekningskart for Helse Midt-Norge med dekning fra nærliggende baser i andre regioner og Sverige. 

 

Figur 29. Dekningskart Helse Midt-Norge. 

 

Vurdering 

Etter at rapporten om basestruktur fra 2018 ble utarbeidet tilsier verken befolkningsutvikling, trender for 

prehospitale oppdragsmengder i Midt-Norge eller generell medisinsk teknologiutvikling behov for 

endringer i basestrukturen for ambulansehelikoptrene i Midt-Norge. Det er derfor vårt råd at denne 

beholdes uendret. 

Kapasiteten ved basene oppfattes som god og tilpasset regionens behov. Vi forventer en positiv effekt av 

bytte av redningshelikopter til AW 101 på bakgrunn av høyere hastighet og bedre aksjonsradius samt 

bedre kapasitet ved dårlig vær. Det forventes også en ytterligere positiv utvikling med hensyn til raskt 
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valg av riktig prehospital ressurs, særlig i grenseområdene mellom regionene, at alle helseregionene har 

etablert én regional AMK-LA-sentral.  

 

Helse Midt-Norge har, som det framgår av det reviderte dekningskartet og rapporten fra 2018, et område 

sør for Lierne, i grenseområdet mot Sverige, med manglende dekning innenfor 45 minutter. Bruk av 

svensk ambulansehelikopter stasjonert i Östersund vil avhjelpe dette for tidskritiske hendelser i dette 

området. Det er opprettet en regional avtale om bruk av ambulanseressurser over grensene mellom Norge 

og Sverige som gjør at raskeste ressurs kan brukes uavhengig av om denne er svensk eller norsk. 

 

5.2.  Vestfold og Telemark og Agder  

I rapporten fra 2018 ble det gjort en særskilt analyse for et område i daværende Aust-Agder og Telemark 

fylker. Konklusjonen var: «Prosjektgruppen vurderer at det ikke er hensiktsmessig å etablere en ny 

luftambulansebase i indre Aust-Agder eller Telemark. Tiltaket vil trolig medføre en overkapasitet på 

ambulansehelikopter i området». I oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet er vi bedt om spesielt å 

vurdere tilbudet i Bykle og Vinje kommuner. Som vist i kartet under er området tynt befolket (Kilde SSB).  

 

 

  

Figur 30. Befolkningstetthet indre Agder, Vestfold og Telemark. 2020. Kilde SSB 

 

Kommunene hadde ved inngangen til 1. kvartal 2020 samlet sett en befolkning på 4641 innbyggere mot 

4667 innbyggere ved inngangen til 1. kvartal 2018. (Kilde: SSB, statistikkbanken)  

Fremskrivning av folketallet fremkommer i tabellen under. Befolkningen vil øke med 138 personer i 

perioden 2020 til 2030 (SSB  MMMM). 
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2020 2030 

Vinje 3 676 3 674 

Bykle 965 1 105 

Sum 4641 4779 

Tabell 63. Befolkningsfremskrivning 2020-2030. SSB 2020. 

 

Begge kommunene er hyttekommuner. I 2020 er det registrert 5390 hytter i Vinje og 2612 hytter i Bykle 

(SSB). Hytteeierne kommer fra ulike deler av landet, flest fra Agder og Vestfold og Telemark, men et stort 

antall er også hjemmehørende i Stavanger, Oslo, Bærum og andre deler av Vestlandet og Østlandet. Det er 

vanskelig å anslå hvor mange fritidsreisende som oppholder seg i området til enhver tid.  

 

Arbeigsgruppen har hentet ut antall akuttinnleggelser innen utvalgte diagnoser fra de to kommunene i 

perioden 2017-2019. Som forventet er det lave tall, med svingninger fra år til år. Det er høyere rater når 

det gjelder akuttinnleggelser fra Vinje kommune sammenliknet med Bykle kommune. Begge kommunene 

ligger under landsgjennomsnittet for antall akuttinnleggelser i denne perioden.  

 
Tabell 14 Akutt innleggelser for utvalgte diagnoser 2017 - 2019. (NPR) 

 

Sykehuset Telemark HF har ambulansestasjoner i Vinje, Tokke, Seljord og Tinn. I tillegg øker de 

beredskapen i enkelte høytider og ferier.  Sørlandet Sykehus HF har ambulansestasjoner i Bykle, Valle og 

Bygland og har også forhøyet beredskap i påsken.  

 

Som dekningskartet (figur 31) viser er området den delen av Helse Sør-Øst som nås av flest 

ambulansehelikoptre innen kort tid. I alt syv helikoptre kan nå området innen 30-35 minutters flytid. 

Bykle kommune befinner seg nå i sin helhet innenfor dekningsområdet til nytt redningshelikopter på Sola 

(30 minutters flytid). Detaljanalyser med utgangspunkt i bosetting kan indikere at det er 3-5 prosent av 

befolkningen i Vinje som teoretisk ikke nås innen 30 minutters flytid (Referanse Helse Nord, 

analyseenheten). Ved 35 minutters flytid er hele området dekket. 

 

Kommune Antall 
2017 

Antall 
2018 

Antall 
2019 

Gjennomsnittlig antall akuttinnleggelser per 10 000 
innbyggere i perioden 2017 - 2019 

Bykle 1 7 5 136 

Vinje 40 70 30 376 
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Figur 31 Dekningskart Helse Sør-Øst 
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Vurderinger 

Det er vår oppfatning at det er god beredskap fra de prehospitale tjenestene i indre Agder, Vestfold og 

Telemark. Sykehusene Sørlandet HF og Telemark HF har flere faste ambulansestasjoner i området og 

tilpasser også beredskap til høytider og ferier.  

 

En eventuell ny base vil høyst sannsynlig medføre en overkapasitet av ambulansehelikopter i området. 

Allerede med den eksisterende strukturen kan syv legebemannede helikoptre nå det aktuelle området 

innen 30-35 minutters flytid. Dette representerer et godt tilbud til befolkningen og tilreisende og 

reduserer faren for samtidighetskonflikter, utmeldt base på grunn av tjenestetid osv. 

 

En eventuell endring av basestrukturen vil dessuten kunne få konsekvenser for Ål-basen, som allerede har 

få oppdrag, og det blir overlappende dekningsområder i et tynt befolket område. 

Den gjennomførte etableringen av regionale AMK-LA-sentraler bedrer koordineringen mellom AMK-

sentralene i de to regionene. Helikoptrene fra Stavangerområdet bidrar inn i området ved tidskritiske 

hendelser, og flere pasienter i de omtalte kommunene kan nås raskere enn hva som var tilfellet i perioden 

2014-2016.  

 

Legebilen i Skien, stasjonert ved sykehuset, ble satt i drift 14. oktober 2019. Erfaringene så langt tilsier at 

denne bidrar til å avlaste Arendalsbasen og bedrer også tilgjengeligheten av luftambulanse i området. 

 

Befolkningstallet i området har siden 2018 vært stabil. Fremskrivning av folketall til 2030 viser ingen 

større endringer. 

 

5. 3 Innlandet 

Plassering av en ny helikopterbase på Innlandet vurderes i prosjektet «Målbildet for Sykehuset Innlandet 

HF – konkretisering av virksomhetsinnhold», som skal ferdigstille arbeidet innen utgangen av 2020. Den 

1. oktober 2019 ble det etablert en legebil med base på Moelv. Rapport fra basen viser at den hovedsakelig 

brukes til primæroppdrag og bidrar til en bedre dekning av legebemannet ambulanse i Mjøsområdet. 
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6.  Økonomi i luftambulansetjenesten 
 

I 2020 betaler de regionale helseforetakene om lag 1 510 mill. kroner for luftambulansetjenesten, hvorav 

1 235 mill. kroner gjennom Luftambulansetjenesten HF. Andelen til virksomhet drevet av egne ansatte 

(administrasjon, flykoordineringssentralen og medisinsk-teknisk avdeling) er ca. 4 prosent. 

Finansieringen av den flyoperative delen deles mellom RHF-ene i henhold til pasientenes hjemsted. 

Figuren under viser fordelingen i 2020 (medisinske kostnader på ca. 275 mill. kroner kommer i tillegg). 

 

Kostnadsnivået i luftambulansetjenesten øker mer enn oppdrags økningen skulle tilsi og mer enn 

kostnadsnivået i samfunnet forøvrig. Årsaken til dette er først og fremst økt kvalitet og bedret 

tilgjengelighet i tjenesten. Kostnadsutviklingen på det flyoperative området de siste årene kan illustreres 

med budsjettallene til Luftambulansetjenesten HF. 

 

 

Figur 32. De regionale helseforetakenes innskudd til Luftambulansetjenesten HF 2017 (operative kostnader og 
administrasjon). (Kilde: Luftambulansetjenesten HF)  
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Figur 33. Kostnadsutvikling Luftambulansetjenesten HF (Evenes-basen etablert i 2015). (Kilde: Luftambulansetjenesten 
HF). 

 

 

Figur 34. Fordeling mellom faste og variable kostnader (inkl. medisinske kostnader). (Kilde: Luftambulansetjenesten HF). 

De faste (LAT HF, og medisinske) kostnadene ca. 80 prosent, mens de variable kostnadene knyttet til 

oppdrag utgjør 20 prosent. 
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6.1  Kostnader knyttet til ambulansehelikopterbase og/eller legebil 

Etablering av baseinvesteringer 

En ambulansehelikopterbase kan deles i fire hovedelementer: landingsplass, hangar, legebilgarasje og 

personfasiliteter. Et basebygg må ha fellesrom som kjøkken, stue, garderobe, treningsrom, lager og 

operasjon/briefingrom. I tillegg må det være egne kontor og soverom til alle i besetningen. Hangaren må 

være dimensjonert for å kunne operere og vedlikeholde ambulansehelikoptre opp til AW139 størrelse, 

inklusive tauetraktor. Legebilgarasjen må være en integrert del av, eller i umiddelbar nærhet av øvrig 

bygningsmasse. De basene som sist er bygget i Norge (Lørenskog, Arendal, Ål og Førde), inkluderer også 

bilambulansestasjon, undervisningslokaler og andre fasiliteter for helseforetaket. Det foreligger derfor 

ikke nye erfaringstall som uten videre kan benyttes ved beregning av kostnad for en ny «ren» base. 

 

Ved nyetablering eller flytting står man overfor valget å bygge en helt ny base med alle elementer, leie 

eksisterende fasiliteter hvis de finnes, eller satse på midlertidige løsninger med eksempelvis brakkerigg 

og plasthangar. Det er vesentlig dyrere å bygge en helikopterlandingsplass på plattform eller tak enn å 

bygge den på bakken. Ved etablering på en flyplass vil kostnadene til selve landingsplassen sannsynligvis 

bli vesentlig lavere, all den tid det oftest er mulig å ta av og lande rett utenfor hangarbygningen. 

 

En landingsplass må ha et område med bærende dekke. Diameteren på dette området må være like stort 

som lengden (D‐verdi) på helikopteret som skal benytte plassen. Utenfor dette området må det være et 

sikkerhetsområde som er fritt for hindre. Totalt skal selve landingsplassen og sikkerhetsområdet ha en 

diameter som er dobbelt så stor (2 x D‐verdi) som helikopteret som skal benytte plassen. Ved sykehus må 

landingsplassene være dimensjonert for både dagens og framtidens ambulanse‐ og redningshelikoptre. Et 

betydelig tillegg i kostnaden må påregnes dersom etablering nær bebyggelse medfører behov for 

støyskjermingstiltak. I for eksempel Arendal har dette medført store kostnader. 

 

Investeringskostnadene dekkes inn gjennom langsiktige leieavtaler mellom Luftambulansetjenesten HF og 

det lokale helseforetaket. 

 

Årskostnad for ny ambulansehelikopterbase 

Driftskostnader knyttet til en ambulansehelikopterbase dekkes delvis av helseforetaket (leger, medisinske 

forbruksartikler, medisinsk administrasjon) og delvis av Luftambulansetjenesten HF (medisinsk teknisk 

utstyr og operatørens kostnader knyttet til personell, helikopter, teknisk og basedrift). Den største delen 

av kostnadene er fast og uavhengig av oppdragsaktivitet. Den øvrige kostnaden er knyttet til flyging. Den 

største forskjellen i driftskostnader mellom ambulansehelikopterbaser i Norge skyldes, ved siden av 

aktivitetsvolum, valg av helikoptertype. Det er utfordrende å ha kontroll på variasjon i drivstoffpris og 

nøyaktig antall flytimer. 
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Anskaffelse av nye helikopterbaser er basert på anbud og dette øker usikkerheten ytterligere. Basert på de 

siste erfaringene som er gjort og usikkerhetene tatt i betraktning, er beste estimat for en ny 

helikopterbase i størrelsesorden 55-60 mill. kroner. 

 

Årskostnad for legebil utenfor en luftambulansebase 

En ny legebil på døgnberedskap estimeres til å koste ca. 15 mill. kroner i året. Dette inkluderer lønn til 

lege, ambulansemedarbeider/paramedisiner, samt kostnader til selve bilen. 
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Møtedato: 21. oktober 2020   
 
Saksnr.: 2020/986    Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
                                    I.M Dokmo    Bodø, 6. oktober 2020 

 

RBU-sak 66–2020  Oppdragsdokumentet 2021 

 
Formål 
Denne saken har to formål: 

1. Avklare Regionalt brukerutvalg sin medvirkning i arbeidet med 
oppdragsdokument (OD) 2021 fra Helse Nord RHF til helseforetakene  

2. RBU inviteres til å foreslå krav i OD 2021 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Denne saken er en oppfølging av RBU-sak 56/2020 behandlet 17. september 2020.  
Overordnet beskrivelse av prosessen som fører fram til OD 2021 samt OD 2020 ligger i 
sakspapirene til møtet 17. september.  
 
I år som i fjor lages OD 2021 i en Excelfil, som vil bli konvertert til et word- dokument 
før styrebehandling. Det er dette dokumentet dere vil få utsendt til gjennomgang, før 
endelig dokument i word legges fram for styrebehandling.  
 
Formålet med behandling i RBU 21. oktober er at RBU kommer med forslag til krav til 
OD 2021. Det er ønskelig at kravene i størst mulig grad er konkrete, tydelige og 
målbare. Det er et mål å begrense antall krav.  Det presiseres at krav som er gitt som 
innspill til HOD, ikke er en del av denne prosessen.  
 
Prosessen videre:  
Det vil bli jobbet med OD 2021 internt i Helse Nord RHF fram til medio desember.  
Innspill fra RBU vil bli behandlet i aktuelle avdelinger og vurdert, ev foreslått justert. 
Det blir gitt tilbakemelding til RBU om hvordan foreslåtte krav blir håndtert.  
 
Utkast til OD 2021 fra Helse Nord til helseforetakene vil sendes RBU medio desember. 
RBU inviteres deretter til et dialogmøte 13. januar kl 10.00 - 12.00 på teams, der RBU 
kan komme med tilbakemelding og innspill på de krav som da foreligger. Vi vil be om at 
eventuelle endringsforslag sendes Helse Nord skriftlig i forkant av dette møtet. 
 
Endelig oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet kommer rundt 10. 
januar. Kravene som kommer fra HOD er ikke til diskusjon.  
 
RBU behandler et samlet OD 2021 som sak i møte 21. januar 2021. Vedtak i saken 
vedlegges styresaken slik at styret i Helse Nord RHF kan vurdere om eventuelle 
endringsforslag fra RBU skal tas inn.  
 
Oppdragsdokumentet skal behandles i styret for Helse Nord RHF 3. februar 2021.  
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Konklusjon 
Medvirkning fra RBU i arbeidet med oppdragsdokumentet 2021 ivaretas gjennom RBU- 
møtet 14. oktober, dialogmøte 13. januar på teams og i RBU-møtet 21. januar.    
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Regionalt brukerutvalg vurderer plan for brukermedvirkning i utarbeidelse av 
Oppdragsdokumentet 2021 som tilfredsstillende.  

2. Regionalt brukerutvalg har følgende forslag til oppdragsdokumentet 2021 (i 
prioritert rekkefølge): 

a.  
b.  

 
 
 
Bodø, 06.oktober 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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Møtedato: 21. oktober 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Sundkvist/Bøckmann   Bodø, 9. oktober 2020 

RBU-sak 67-2020 Samvalg 

 
Formål: 
Orientering om samvalg. Regionalt brukerutvalg inviteres også til å komme med 
konkrete forslag på hvordan pasienter i regionen kan få mer kunnskap om samvalg. 
 
Innledning/bakgrunn 
Samvalg involverer pasienten i beslutninger om egen helse.  Ved samvalg kommer 
pasient og helsepersonell sammen frem til hvilken undersøkelse, behandling eller 
oppfølging som passer best for pasienten. Dette fordrer god pasientkommunikasjon og 
er aktuelt når det er flere muligheter. Implementering av samvalg krever en systematisk 
og langsiktig tilnærming, der både pasient og helsepersonell endrer atferd.  
Oppdrag om implementering av samvalg i alle helseforetak er gitt i 
oppdragsdokumentet fra Helse Nord.  
 
Samvalgssenteret holder denne høsten workshop med brukerutvalgene ved 
helseforetakene i Helse Nord med mål om innhente forslag til hvordan pasienter kan få 
mer kunnskap om samvalg. Deler av dette materialet vil bli presentert i RBU-møtet 
21.oktober. Oppsummering og prioritering vil også være tema på fellesmøtet mellom 
det regionale brukerutvalget og brukerutvalgene/ungdomsrådene 11. november 2020.  
 
Samvalgssenterets hjemmeside med film, brosjyre og andre ressurser: 
https://unn.no/samvalg 
 
Se ulike samvalgsverktøy på helsenorge.no: https://helsenorge.no/samvalg 
 
Hva har brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehus gjort? 
https://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/samvalg-hva-gjor-vi-pa-diakonhjemmet-sykehus 

 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. RBU takker for orienteringen og vil understreke at samvalg er viktig for å oppnå 

pasientens helsetjeneste. 
 
2. RBU ber Helse Nord sikre at implementeringen av samvalg blir en realitet for alle 

pasienter i Helse Nord  
 
 
Bodø, den 9. oktober 2020 
 
Ceceilie Daae 
adm. dir. 
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Møtedato: 21. oktober 2020 
 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 14. oktober 2020 

 
RBU-sak 68-2020 Forprosjekt - lærings- og mestringstjenestene  

i spesialisthelsetjenesten 
 
 
Formål 
Orientering om forprosjekt – revisjon av lærings- og mestringstjenestene i Norge.  
RBU inviteres til å komme med innspill til prosjektet.  
 
Bakgrunn for saken 
De regionale helseforetakene gjennomfører et forprosjekt for gjennomgang og revisjon 
av lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende oppdrag er 
gitt til Helsedirektoratet som gjennomfører et forprosjekt for gjennomgang av 
oppgavedeling og samhandling mellom lærings- og mestringstjenestene i 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
 
Siden saken ble framlagt for RBU 29. januar 2020 har en arbeidsgruppe med 
medlemmer fra de regionale helseforetakene og brukerrepresentanter arbeidet med 
grunnlaget for en rapport som skal gi anbefalinger for arbeidet med et hovedprosjekt. 
Nikolai Raabye Haugen er en av to brukerrepresentanter i prosjektet. RBU vil bli 
forelagt utkast til endelig rapport når den foreligger. 
 
Saken 
I mandatet gitt av interregionalt fagdirektørmøte skal forprosjekt kartlegge og evaluere 
følgende hovedtemaer: 

• Styring og organisering 
• Nye arbeidsmåter; bruk av og planer for å utvikle og ta i bruk ny teknologi innen 

læring- og mestring. 
• Brukermedvirkning, brukererfaringer og tilgjengelighet av læring- og 

mestringstilbud, blant annet med vekt på samiske pasienter.  
• Uønsket variasjon i lærings- og mestringstilbudet til pasienter og pårørende 

innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling  
 
Det interregionale fagdirektørmøtet er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektet ledes 
av Helse Sør-Øst. I tillegg er det oppnevnt en ressursgruppe som består av fagpersoner 
fra lærings- og mestringssentrene og fra klinikk. Deloitte bistår prosjektet.  
 
Metode: 
I arbeidet med forprosjektet har prosjektgruppen innhentet kunnskap fra følgende:  

• Lovverk og statlige føringer  
• Spørreundersøkelse i helseforetak og brukerutvalg 
• Workshop med ressursgruppe  
• Dokumentanalyse, herunder gjennomgang av pakkeforløpene og strategiske 

planer i HF-ene.  
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• NPR-data 
• Besøk i samiske miljøer 
• Bidrag fra regionalt kompetansesenter for pasient- og pårørendeopplæring i 

Helse Sør-Øst 
 
Helsedirektoratets og RHF-enes prosjekter skal koordineres, og vi tar sikte på lage en 
samlet rapport.  
 
Hovedfunn  
Forprosjektet har lagt til grunn at læring og mestring i spesialisthelsetjenesten/ den 
lovpålagte pasient- og pårørendeopplæringen omfatter både gruppebaserte og 
individuelle tilbud i lærings- og mestringssentrene (LMS) og i klinikk. I det følgende 
forkortes lærings- og mestringstjenester/pasient- og pårørendeopplæring til LMT/PPO. 
 
Kartlegginger av lærings- og mestringstjenestene viser at det er stor variasjon mellom 
helseforetakene, bl.a. med hensyn til hvilke tilbud som gis, hvilke pasientgrupper som 
får tilbud, hvordan tjenestene er integrert i strategiske planer og pasientforløp, hvordan 
tjenestene er organisert og fordeling av ansvar og oppgaver mellom lærings- og 
mestringssentrene og klinikkene. Det er stilt spørsmål ved om systemene for 
dokumentasjon av aktivitet, kvalitet og effekt av lærings- og mestringstilbudene er 
tilstrekkelige. Det fremheves at ny teknologi og nye læringsformer i større grad bør tas i 
bruk. 
 
Hovedfunn 

• Manglende felles begrepsapparatet og forståelse av hva LMT/PPO skal 
inneholde.   

• Uønsket variasjoner i LMT/PPO 
• LMT/PPO er i liten grad innarbeidet i pasientforløp.   
• Mangelfullt tilbud til den samiske befolkning – og minoritetsbefolkning. 
• For lite systematisk samarbeid mellom klinikk i HF og lærings og 

mestringssentrene (LMS). 
• Betydelig variasjoner i organisatorisk plassering av LMS i helseforetakene. 
• Stor variasjon i hvilke pasientgrupper som får LMT/PPO 
• Manglende lederforankring, manglende strategisk fokus  
• Finansieringsordningen fremmer ikke LMT/PPO 
• Mangelfulle dokumentasjons og styringsverktøy som kan vise aktivitet innen 

LMT/PPO 
• God brukermedvirkning i standard kurs.  
• Lite forskning på samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. 
• Utydelig hvordan LMT/PPO tilbys innenfor TSB og psykisk helsevern. 
• Ulik teknologi brukes i ulik grad. 

 
 
 
Prosjektgruppen ønsker innspill fra RBU til arbeidet med rapport fra forprosjektet: 

• hvilke av hovedfunnene som er nevnt ovenfor, er viktigst og bør prioriteres?  
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• Er det andre problemstillinger som bør tas opp i en rapporten? 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om revisjon av lærings- og 

mestringstjenestene til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til prosjektet:  

a.  
b. 

 
 
 
Bodø, den 6. oktober 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Møtedato: 21.10.2020    
 
Arkivnr.:       Saksbeh./tlf.:      Sted/dato:  
899/2020   Dokmo/Johansen   Tromsø, 28.09.2020 

 

RBU sak 69-2020 Prosjekt veiledende behandlingsplaner  

i Helse Nord fase 2/ oppnevning 

 
Bakgrunn for saken 
 
Hva er en behandlingsplan? 
DIPS Behandlingsplan legger til rette for at sykepleiere kan dokumentere sitt arbeid, og 

lage planer for pleien til pasientene. Helseforetaket kan legge inn Veiledende 

behandlingsplaner i systemet slik at en sykepleier som planlegger pleien til en pasient 

kan hente opp en veiledende behandlingsplan, og velge ønskede sykepleiediagnoser, 

tiltak/forordninger. 

De veiledende behandlingsplanene er faglige standarder som det enkelte foretak må 

utvikle og ta ansvar for. 

Sykepleieforordningene i pleieplanene beskriver de konkrete sykepleierhandlingene 

man ønsker å utføre. Systemet legger til rette for at man skal kunne angi frekvens og 

tidsangivelse for når handlingen skal skje. 

 

Tilgjengeliggjøring av regionale, veiledende behandlingsplaner i sykepleie (VP) er en 

forutsetning for å kunne utnytte potensialet i DIPS Arena behandlingsplan. VP vil 

forenkle dokumentasjonsarbeidet for sykepleietjenesten og gi kunnskapsstøtte knyttet 

til ulike utfordringer som pasienten trenger hjelp til. Gjennom bruk av 

terminologien/kodeverket International Classification for nursing (ICNP), tilstrebes det 

et felles språk for alle virksomhetsnivåer i helsetjenesten. Kodet språk legger til rette 

for kvalitetsarbeid og ledelse og bidrar til myndighetenes visjon om deling av 

informasjon mellom omsorgsnivåer, systemer og registre («Én innbygger – én journal»). 

 

Fase 1 av dette prosjektet var gjennomført av FRESK. Arbeidet har pågått fra mai 2019 

til juni 2020 og er i stor grad basert på VP fra Helse Sør- Øst/Oslo universitetssykehus. 

Fase 1 «Delprosjekt Veiledende behandlingsplaner i sykepleie» (under prosjektet DIPS 

Arena i nord) har med begrensede ressurser fra helseforetakene i Helse Nord og i et 

samarbeid med Helse Sør- øst og OUS, utarbeidet kunnskapsbaserte VP med ICNP, som 
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vil dekke ca. 70% prosent av et estimert, initialt behov (110-120VP) for implementering 

av Arena behandlingsplan.  

 
Hva vil skje i Helse Nord framover? 
DIPS Arena Behandlingsplan skal innføres i regionen de kommende årene. En av 
hovedintensjonene er å tilby helsepersonell en strukturert journal ved å ta i bruk 
veiledende behandlingsplan som dokumentasjonsverktøy. Veiledende 
behandlingsplaner vil i stor grad bidra til å redusere variasjonen i 
sykepleiedokumentasjon og legge til rette for en mer felles faglig praksis regionalt. 
Planene er også et viktig steg på veien fra fritekst til bruk av standardisert terminologi. 
 
Faglig utarbeidelse, vedlikehold og forvaltning av veiledende behandlingsplaner bør 
foregå i linjen, men ettersom Helse Nord mangler strukturer i form av fagnettverk, har 
prosjektet veiledende behandlingsplan fase 1 hatt fagressurser fra medisin, kirurgi, 
barn og psykisk helse fra foretakene.  
 
Prosjektet veiledende behandlingsplaner fase 2 fortsetter utviklingen av de resterende 
planene. Det er et lite antall ferdige reviderte planer igjen, noe som innebærer en litt 
større jobb der kunnskapsbasering og diskusjon av fagkunnskap inngår. Derfor er det 
viktig å få involvert de som jobber tett med pasienten i det videre arbeidet. 
 
 
Problemstillinger til diskusjon/formål med saken 
 
Dette prosjektet eies av Helse Nord RHF, og ledes av en prosjektleder innleid fra UNN. 
Prosjektet trenger faglige ressurser fra helseforetakene, og denne saken vil i løpet av 
uke 42 presenteres i fagsjefmøtet, direktørmøtet og samarbeidsmøtet med KTV/KVO. Vi 
vil i disse møtene be om ressurser fra helseforetakene.  
 
1. Ekspertressurser på fagområdene barn, kirurgi, medisin og psykisk helse. 

Det er ønskelig at flest mulig av ressursmedlemmene fra prosjekt veiledende 
behandlingsplaner fase 1 fortsetter også i fase 2. Disse medlemmene har allerede 
opparbeidet seg god kompetanse på ICNP Browseren. 

 
Arbeidsoppgaver til ressursmedlemmene vil være; 

• Medansvarlig for å utarbeide gruppens leveranser 
• Identifisere utfordringer som krever avklaringer i eget HF 
• Ta beslutninger om innhold i plan på vegne av eget helseforetak og forankre 

disse 
• Ansvar for å gjennomføre oppdrag i eget helseforetak på vegne av prosjektet, f. 

eks ledelse av lokale arbeidsgrupper, høringsrunder, forankringsarbeid o. l 
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Disse bør fristilles tilsvarende 30%-stillinger og er superbrukere for kodeverk og 
ansvarlig for gruppens leveranser og leder arbeidsgrupper der nye planer blir utviklet. 
Ekspertressursene kan med fordel inngå i sykepleierfaglige nettverk i helseforetakene 
på sikt.  
 
Ekspertressurser:  
 

Fagområdet % stilling HF 
Barn 30 UNN evt NLSH 
Kirurgi/medisin 30 NLSH 
Kirurgi 30 HSYK 
Medisin 40 UNN (gammel ressurs, bør 

fortsette) 
Medisin 20 UNN (pakkeforløp kreft) 
Psykisk Helse 30 UNN 
Psykisk helse 20 NLSH 
kirurgi  30 FIN 

 
 
 
2. Opprette sykepleiefaglige nettverk i hvert HF 

  
Arbeidsoppgaver til fagsykepleierne i fagnettverk: 

• Har opparbeidet seg en kompetanse på utvikling av VP, og vil på sikt være i stand 
til å utvikle/revidere VP sammen med andre fagsykepleiere i regionen.  

• Holder seg oppdaterte på respektive fagfelt ved å delta i utviklingen av VP  
• Tar stilling til om VAR- prosedyrene som er foreslått benyttet i plansamlingen er 

tilstrekkelig eller om HN i tillegg må utvikle regionale Doc map prosedyrer, og 
gir et forslag til prosedyre. 

• Deltar i høring av planer i eget fagmiljø 
• Fått innføring i Dips Arena Behandlingsplan og kjennskap til hvordan sykepleie 

til ulike pasientgrupper kan dokumenteres og blir mentor for implementeringen.  
 
Tidsbruk til fagsykepleierne i nettverket:  
Ca 3 dager til artikkellesning, og utvikling av en plan som skal revideres. En 
oppstartsamling på 3- 4 timer. Hvor mange nye planer som trengs å utvikles vil variere 
fra avdeling til avdeling. Men dette vil bli forsøkt fordelt på hele regionen. 
Fagsykepleierne vil få god tid til å planlegge artikkellesningen innimellom sin vanlige 
arbeidsdag. Planene revideres hvert 3. år. Det må beregnes tid til vurdering av 
prosedyrer i allerede ferdige planer, og gi forslag til nye prosedyrer.  
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Samspill mellom ekspertressurs og fagnettverkene 
Ekspertressursene vil delta i de sykepleiefaglige nettverkene. På den måten får man en 
trygg og god overføring av kompetanse fra ekspertressursene og forankringen av 
arbeidet blir spredt ut i helseforetakene.  
 
3. Styringsgruppe og referansegruppe for prosjektet 

Det anbefales at det opprettes en referansegruppe og en styringsgruppe for prosjektet.  
Forslaget er at fagsjefmøtet blir styringsgruppe, med en sykepleierressurs fra 
fagavdelingen i RHF-et, en ressurs fra KTV/KVO i Helse Nord og en representant fra 
RBU i tillegg.  
 
Referansegruppe foreslås oppnevnt og bør inneholde funksjoner fra sykepleierområdet 
fra hvert HF, samt en ressurs fra KTV/KVO, evt også fra RBU. RHF oppretter 
referansegruppen etter at HF-ene oppnevner sine medlemmer. 
 
Forslag til konklusjon: 
Dips Arena Behandlingsplan skal innføres i regionen i de kommende årene. Helse Nord 
RHF leder prosjektet for å ferdigstille planene. I prosjektet har vi lagt til rette for at både 
arbeidet med planene, og kjennskap til bruk av planene blir godt kjent og forankret i 
helseforetakene- på alle nivå. Når prosjektet er ferdig gjenstår implementering og 
forvaltning av planene i helseforetakene. Ved å delta i dette prosjektet med de riktige 
ressursene vil mye av strukturene være lagt før implementeringen starter.  
 
Vi ber RBU vurdere hvordan de ønsker å være representert i prosjektet 
 
Forslag til vedtak:   
 

1. RBU tar saken til orientering 
2. RBU slutter seg til forslaget til sammensetning av styringsgruppe og 

referansegruppe. 
3. RBU oppnevner to brukerrepresentanter til prosjektet hhv styringsgruppen og 

til referansegruppen  
o XX oppnevnes til å delta i styringsgruppen 
o YY oppnevnes til å delta i referansegruppen. 
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Møtedato: 12.10 2020 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato: 
2020/999     Kristina Lindstrøm, 934 83077  Bodø, 09.10.2020   

RBU-sak 70-2020 Oppnevning av brukerrepresentant til 
samarbeidsorgan for forskning og utdanning (USAM) 
 
Formål 
Oppnevning av brukerrepresentant/observatør til USAM 2021-2022. 
 
Bakgrunn 
Regionalt brukerutvalg er representert med observatør og vara observatør i Helse 
Nords samarbeidsorgan med universitetene i saker om forskning og innovasjon. Se 
vedtak under for informasjon om oppnevning for inneværende periode: 
 

RBU-sak 82-2018 Samarbeidsorgan for forskning og innovasjon (USAM) - 
oppnevning av brukerrepresentant 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner følgende representanter som 
observatør i samarbeidsorganet for forskning og innovasjon 2018-2020: 
a) Gunnhild Berglen som brukerrepresentant 
b) Elsa Marie Isaksen som vararepresentant 

 
Inneværende periode utløper ved årsskiftet. I tillegg er vara-funksjonen ubesatt (som 
følge av utskiftninger i RBU), og det bes derfor om at RBU allerede nå oppnevner 
medlemmer til neste periode. Medlemmer til USAM oppnevnes for 2 år. 
 
Neste møte i USAM er 04.11.2020 
 
Det gjøres oppmerksom på at gjennomgående representasjon mellom USAM og 
tildelingsutvalget vil unngås. Samme person kan ikke kan delta i begge organer. 
 
Konklusjon 
Regionalt brukerutvalg bes oppnevne observatør til USAM for neste periode, samt vara 
som kan være dennes stedfortreder.   
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. XX oppnevnes som observatør til samarbeidsorganet for forskning og innovasjon for 

perioden 2021-2022 
 
2. YY oppnevnes som vara observatør til samarbeidsorganet for forskning og 

innovasjon for perioden 2021-2022, med virkning fra d.d. 
 

Bodø, den 9. oktober 2020 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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Vedlegg 
Oversikt sammensetning av samarbeidsorgan for forskning og innovasjon fra 
høsten 2018, jf. styrevedtak i sak 73-2018 
 
 

Medlemmer   Samarbeidsorgan for forskning og innovasjon, 5+5 
medlemmer 

Helse Nord Kvalitets- og forskningsdirektør,  
Helse Nord RHF   

 Leder Kvalitets- og utviklingssenteret,  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 Leder, Klinisk forskningsavdeling,  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 Forskningssjef,  
Nordlandssykehuset HF 

  Forskningssjef, 
fra hhv Sykehusapotek Nord HF (SANO), Finnmarkssykehuset 
HF (FIN) og Helgelandssykehuset HF (HSYK) på rotasjon, de 
øvrige er observatører * 

    

Universitet  Dekan,  
Helsefak, UiT   

 Prodekan forskning,  
Helsefak, UiT   

 Instituttleder,  
Institutt for klinisk medisin, Helsefak, UiT   

 Instituttleder,  
Institutt for samfunnsmedisin, UiT   

  Dekan,  
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet   

Observatører Regionalt brukerutvalg v/NN  
HSYK v/forskningssjef * - SANO v/forskningssjef * - FIN 
v/forskningssjef* 
Forskningsrådet v/ NN 
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Styresak 150-2018 Regionalt samarbeidsorgan for 

forskning/innovasjon og utdanning - 

mandater til godkjenning, oppfølging av 

styresak 73-2018, endelig vedtak 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for regionalt samarbeidsorgan for forskning og 
innovasjon med de innspill som kom frem under behandling av saken. 

 

2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for regionalt samarbeidsorgan for utdanning. 
 

Enstemmig vedtatt. 
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Mandat vedtatt i styret for Helse Nord RHF 21. november 2018 
 

 

Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon - 

mandat 
 
1. Bakgrunn 
Samarbeidet mellom Helse Nord RHF, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og 
Nord universitet er regulert av: 

- Instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet til styret i Helse Nord RHF, overlevert i 
foretaksmøte 23.05.2013 
- Vedtak i samarbeidsorganet med universitetene (Universitetssamarbeidet - USAM), sak 07-
2018 
- Styrevedtak i Helse Nord RHF, sak 73-2018 
- Framtidig inngåtte rammeavtaler mellom Helse Nord RHF og universitetene, fra 2019 
 
 

2. Gyldighet 

Mandatet er vedtatt av styret i Helse Nord RHF, sak 150-2018. 

 

3. Formål 

Det regionale samarbeidsorganet for forskning og innovasjon skal drøfte saker av felles 

interesse og ha fokus på et resultatorientert samarbeid ut fra universitetenes behov, 

spesialisthelsetjenestens behov, og pasientenes behov.  

Samarbeidsorganet skal legge til rette for at partenes forsknings- og innovasjonsmiljøer kan 

samarbeide og fremme aktiviteter som ivaretar universitetenes og spesialisthelsetjenestens 

samfunnsoppdrag innen forskning og innovasjon, der disse er sammenfallende.   

Samarbeidsorganet er rådgivende for besluttende organer i Helse Nord RHF, jf instruksen. 

Samarbeidsorganet for forskning og innovasjon skal samhandle med det regionale 

samarbeidsorganet for utdanning.  Dette gjøres ved at enkelte medlemmer er oppnevnt til begge 

organer, ved at referater legges fram til orientering, og ved arrangering av felles møter eller 

seminarer ved behov. 

 

4. Oppgaver 

Samarbeidsorganet skal: 

 Gi råd om bruken av forskningsmidler i Helse Nord RHF gjennom å vedta fordeling av 
rammene i årlig budsjett til de ulike satsingene, i samsvar med Helse Nords 
forskningsoppdrag og styrevedtatte strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 
RHF. Det statlige øremerkete tilskuddet til forskning skal i sin helhet legges til 
behandling i USAM i henhold til instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet. RHF-
styrets bevilgning til forskning vil også i hovedsak og som hovedregel legges fram for 
USAM for vedtak om fordeling av rammene. 

 Vedta den årlige utlysningen av prosjektmidler til forskning, med tilhørende kriterier. 
Den endelige fordelingen på prosjektnivå er lagt til Tildelingsutvalget. 

 Gi råd om bruken av deler av innovasjonsmidlene i Helse Nord RHF, gjennom å vedta 
kriterier for andelen midler som lyses ut i åpen konkurranse. 

 Gi råd om felles infrastruktur til forskning. 
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 Sørge for gjensidig informasjon om forhold som berører forskning og innovasjon ved 
universitetene og helseforetakene, både regionalt og i de respektive nasjonale 
nettverkene  

 Uttale seg og fremme forslag om strategier, mål og planer for forskning og helserelatert 
innovasjon ved universitetene og ved det regionale helseforetaket, samt til nasjonalt 
nivå. 

 Bidra til gjensidig realisering av forskningsstrategier. 
 
 

5. Sammensetning 

Sammensetningen er vedtatt i styresak 73- 2018.  Oppnevning av medlemmer gjelder for en 

periode på to år og er knyttet til stilling/funksjon. Hvert medlem skal ha en personlig oppnevnt 

vara. Samarbeidsorganet møtes fire ganger årlig. 

Ledelse av og sekretariat for samarbeidsorganet ivaretas fast av Helse Nord RHF.  

 
Medlemmer 
Helse Nord 

- Kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF   
- Leder Kvalitets- og utviklingssenteret, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) 
- Leder, Klinisk forskningsavdeling, UNN HF 
- Forskningssjef, Nordlandssykehuset HF 
- Forskningssjef, fra hhv Sykehusapotek Nord HF (SANO), Finnmarkssykehuset HF (FIN) og 

Helgelandssykehuset HF (HSYK) på rotasjon, de øvrige er observatører* 
 
Universitet 

- Dekan, Helsefak, Universitetet i Tromsø (UiT)   
- Prodekan forskning, Helsefak, UiT   
- Instituttleder, Institutt for klinisk medisin, Helsefak, UiT   
- Instituttleder, Institutt for samfunnsmedisin, UiT   
- Dekan, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet   

 
Observatører 

- Regionalt brukerutvalg v/medlem  
- HSYK v/forskningssjef * - SANO v/forskningssjef * - FIN v/forskningssjef* 
- Forskningsrådet v/ avdelingsleder 

 
 
Samarbeidsorganet utpeker et arbeidsutvalg (AU) på fire personer med lik representasjon fra 
sektorene. AU er saksforberedende for samarbeidsorganet og kan også ta beslutninger i enkelte 
saker, etter fullmakt fra samarbeidsorganet. Høsten 2018 består AU av: 

- Kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF   
- Leder Kvalitets- og utviklingssenteret, UNN HF 
- Dekan, Helsefak, UiT   
- Prodekan forskning, Helsefak, UiT 
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Mandat vedtatt i styret for Helse Nord RHF 21. november 2018 
 

 

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning - mandat 
 

1. Bakgrunn 

Samarbeidet mellom Helse Nord RHF, Universitetet i Tromsø og Nord universitet om utdanning 

er regulert av: 

- Instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet til styret i Helse Nord RHF, foretaksmøte 

23.05.2013 

- Vedtak i Universitetssamarbeidet (USAM), sak 07/2018 

- Styrevedtak i Helse Nord RHF, sak 73-2018 

- Fremtidige inngåtte rammeavtaler mellom Helse Nord RHF og universitetene, fra 2019. 

2. Gyldighet 

Mandatet er vedtatt av styret i Helse Nord RHF, sak 150-2018. 

3. Formål 

Formålet med organet er å sikre at samarbeidet mellom Helse Nord RHF og universitetene i 

regionen ivaretar universitetenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter 

og at utdanningene er i tråd med behovene til spesialisthelsetjenesten.   

Samarbeidsorganet skal være rådgivende for besluttende organer i Helse Nord, og kan også 

være det for universitetene. 

Samarbeidsorganet for utdanning skal samhandle om utdanning med det regionale 

samarbeidsorganet for forskning og innovasjon. Dette gjøres ved at enkelte medlemmer er 

oppnevnt til begge organer, ved at referater legges fram til orientering, og ved arrangering av 

felles møter eller seminarer ved behov. 

4. Oppgaver 

Samarbeidsorganet skal vurdere og gi råd om: 

- innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene  

- opprettelse av nye utdanninger 

- tiltak for å gjøre utdanningene i regionen attraktive 

- undervisning og kombinerte stillinger 

- veiledning og ivaretakelse av studenter 

- organisering og dimensjonering av praksisundervisning for grunn- og videreutdanningene 
- høringer, strategier og andre styrende dokumenter, regionalt og nasjonalt 

5. Sammensetning 

Sammensetningen er vedtatt i styresak 73-2018.  

Oppnevning av medlemmer gjelder for en periode på to år og er knyttet til stilling/funksjon.  
Hvert medlem skal ha en personlig oppnevnt vara. 

Ledelse av og sekretariat for samarbeidsorganet ivaretas fast av Helse Nord RHF.  

Det skal oppnevnes et arbeidsutvalg (AU) som er saksforberedende for samarbeidsorganet. AU 

kan også ta beslutninger i enkeltsaker etter fullmakt fra samarbeidsorganet. 
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Medlemmer i samarbeidsorgan for utdanning 

Helse Nord 

HR sjef, Helse Nord RHF   

Kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF 

Leder Klinisk utdanningsavdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

HR sjef, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

HR sjef, Nordlandssykehuset HF 

Universitetene 

Dekan ved Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø 

Prodekan utdanning ved Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø  

Prodekan kliniske studier ved Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø 

Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet   

Prodekan utdanning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet 

Observatører 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 

HR sjef, Finnmarksykehuset HF 

HR sjef, Helgelandsykehuset HF 

Kommunene ved Kommunenes sentralforbund 

Studentene, stud.med  

Studentene, annen helsefaglig utdanning (3-årig) 
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Møtedato: 21.oktober 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Hilde Normann/91132033  Bodø, 14.oktober 2020 

 

RBU-sak 71-2020 Møteplan 2021 - Regionalt brukerutvalg 

 
Innledning/bakgrunn 
I denne saken legges forslag til møteplan 2020 frem for det Regionale brukerutvalget 
(RBU). Forslaget tar utgangspunkt i møteplanen for styret i Helse Nord RHF som er 
vedtatt i styremøte 27. mai 2020, jf. styresak 71-2020.  
 
Administrasjonen i Helse Nord RHF foreslår at RBU-møtene også i 2021 tilpasses 
styremøtene i Helse Nord RHF. Dette for å sikre reell brukermedvirkning i de sakene 
som er av betydning for pasienter og pårørende (f. eks. Oppdragsdokument 2021, 
budsjett 2021, årlig melding 2020 m. m.).  
 
Møter i arbeidsutvalget 
Det planlegges faste møter i arbeidsutvalget (AU) i forkant av ordinære RBU møter. AU 
vil også kunne behandle saker som ikke kan utsettes til neste ordinære RBU-møte. Da 
behandles den enkelte saken (eller flere, om nødvendig) i AU, og protokollen fra AU-
møtet legges frem til orientering i neste ordinære RBU-møte.  
 
Brukerkonferanse 
Det vises til RBU-sak 33-2019 Regional brukerkonferanse i Helse Nord – reisekostnader 
og frekvens framover (RBU-møte 22. mai 2019). Regional brukerkonferansen avholdes 
hvert andre år, første gang i 2019. Neste brukerkonferanse avholdes i 2021. 
 
Felles møte med lederne av brukerutvalgene i underliggende HF 
Tradisjonen tro planlegges et fellesmøte med lederne av brukerutvalgene i 
underliggende HF, i forbindelse med RBU-møte i november 2021. 
 
Møtested 
Det foreslås også for 2021 at (de fleste) RBU-møtene avvikles i Helse Nord RHFs lokaler 
i Bodø, slik at gjennomføringen av møtene med deltakelse fra RHF-administrasjonen 
effektiviseres. Unntak er felles møte med lederne av brukerutvalgene i underliggende 
HF i november 2020, som foreslås fortsatt avholdt i Tromsø.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Møteplanen 2021 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som følger: 
 

Dato  tidspunkt møtested 
21. januar  08.30 - 14.00 Bodø 
11. mars 08.30 - 14.00 Bodø 
12. mai  08.30 - 14.00 Bodø 
9. juni  08.30 - 14.00 Bodø 
14. september  08.30 - 14.00 Bodø 
14. oktober  08.30 - 14.00 Bodø 
11. november1 10.15 - 15.00 Tromsø 

 
 
Bodø, den 14. oktober 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
 
 
 

                                                        
1 I forbindelse med RBU-møtet i NOV2021 avholdes felles møte med lederne av brukerutvalgene i 
underliggende HF. 
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Møtedato: 21.oktober 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/999    diverse     Bodø, 14. oktober 2020 

 

RBU-sak 72-2020 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. Høringssvar Serviceparametre for reiser med rekvisisjon 
6. RBU Årsrapport 2019 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, 14. oktober 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
Høringssvar - Serviceparametre for reiser med rekvisisjon 
Regionalt brukerutvalg - Årsrapport 2019 
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Møtedato: 21. oktober 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Tina Eitran, 915 79 783   Bodø, 8.10.2020 

 

Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 

 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 28OKT2020 i 

Bodø med mulighet for oppkobling pr. Teams:  
 

STYRESAK ansv. 
Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 2 HiR 

Budsjett 2020 - rammer foretaksgruppen  HiR 
Felleseide HF - utviklingsplan, felles styresak HiR 
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 

Revisjon av basestruktur – luftambulanse – felles regional styresak GT 
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 
Pasientreiser HF - strategi HIR 
Sykehusinnkjøp HF - strategi 2020-2023 HiR 
Budsjett 2020 - rammer Helse Nord RHF   HiR 
Virksomhetsrapport nr. 9-2020 – oppfølging av styresak 119-2020 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 
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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 

Tertialrapport nr. 2-2020 TKN 

«En vei inn for kliniske studier» - utredningsoppdrag TKN 
  
ORIENTERINGSSAKER ansv. 
Årsplan 2021 for RHF-styret TE 
Nye Helgelandssykehuset – konseptfase – steg 0 – styringsdokument – 
oppfølging av styresak 115-2020 

HIR 

Strategiprosessen i Helse Nord RHF HIR 
Nordlandssykehuset Bodø, helsehus – samarbeid med Bodø Kommune 
 

HIR 

Tarmkreftkirurgi – Helgelandssykehuset HF – oppfølging av styresak 
112-2020 og 123-2020  

GT 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 16OKT2020. 
b) Oversikt over aktuelle saker til dette styremøtet er foreløpig ikke gjennomgått 

med adm. direktør og derfor særdeles tentativ… 
 
2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 26NOV2020 i 

Tromsø eller Bodø med mulighet for oppkobling pr. Teams:  
 

STYRESAK ansv. 
Virksomhetsrapport nr. 10-2020 HiR 
Akuttplasser innen TSB ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 
erfaring, anbefaling av omfang og videre finansiering, oppfølging av 
styresak 12-2019 

GT 

Slagbehandling i Helse Nord (trombektomi), organisering GT/RS 
Lønnsoppgjør 2020 - resultat HiR 
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 

Innspill til statsbudsjett 2022 HiR/EAH 
Oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Helse Nord RHFs 
oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester - oppfølgingsrevisjon, 
oppfølging av styresak 24-2020 

HiR 

Nye sykehusbygg - erfaringer fra beredskapssituasjonen knyttet til 
koronapandemi, oppfølging av styresak 62-2020, sak A og sak C 
 
O-sak 

HiR 
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Anskaffelser av private helsetjenester i Helse Nord RHF HIR/FEI 
Styrearbeid i helseforetak, veileder for Helse Nord - oppdatering KP 
Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring CD/KP 
Forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord 2021-2025 TO/TKN 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 13NOV2020. 
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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Serviceparametre for reiser med rekvisisjon 

Høringsinnspill fra Regionalt Brukerutvalg, Helse Nord RHF 
 
Generelt:  

• Det må defineres når det er natt, og dermed når pasienter har rett til å sove. 
Natten kan ikke være kortere enn 8 timer. Å få sove og få hvile er viktig for alle, 
og særlig for de som er syke. I ambulansetjenesten er det strenge krav som må 
være oppfylt, før pasienter kan sendes ut på natt-transport ved utskriving. De 
samme avgrensningene gjelder ikke for pasienter som reiser med pasientreiser.  

• Det må defineres når en reise tidligst kan starte og når en reise må slutte. Dette 
må henge sammen med definisjonen av natt, slik at man får minst 8 timer 
sammenhengende søvn. 

• Det må lages serviceparametre for alle typer rekvirerte reiser, med både drosje, 
båt og fly. 

• Pasienter ser ikke at det er et skarpt skille mellom rekvirerte og urekvirerte 
reiser. Mange reiser i nord er sammensatte reiser med både urekvirerte og 
rekvirerte strekninger, dette oppleves som en reise av pasientene og kvaliteten 
på disse reisene bør også ha gode servicemål.  

• Det må lages gode og universelt tilgjengelige tilbakemeldingssystem, rutiner for 
melding av avvik og klager.  

• Omgjorte vedtak er en viktig kilde til læring, og det bør analyseres på omgjorte 
vedtak på alle nivå for å finne forbedringspunkter og sikre god saksbehandling. 
Mange omgjorte vedtak på samme område bør føre til kvalitetssjekk og evt 
endrede rutiner.  

• Mange pasienter må ha ledsager for å kunne reise til behandling, og kunne ta 
imot behandling. Ledsageres opplevelser av Pasientreisen må også måles og 
brukes som en kvalitetsindikator. Ledsager sitter på viktig informasjon, som 
pasientene ofte ikke klarer å formidle, nettopp fordi de trenger ledsager. 

 
Ventetid for rekvirerte pasientreiser: 

• Ventetid er her begrenset til tiden pasient venter på transport før og etter 
behandling. Mange reiser varer lenge etter at pasienten er hentet hjemme eller 
på sykehuset og kjørt på flyplassen. Hvor lange venteperioder er det greit å ha 
mellom flyreiser? I Helse Nord velges gjerne et tidlig morgenfly, så ventes det i 
mellomlanding på en liten flyplass et par timer og så flyes det en lang rute med 
mange stopp, før byen med sykehuset nås. På vei hjem er det ofte bestilt plass på 
siste kveldsfly som er framme etter midnatt og da begynner drosjeturen hjem. I 
slike reiser er det mye venting, som også bør måles opp mot direktereiserute 
som er mange timer kortere. Ventetid er kun ett element. Samlet reisetid er 
viktigst. 
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• Kvalitet på venting er også et viktig område. Det er betydelig lettere å vente 
lenge i et tilrettelagt venterom på sykehuset, enn i en avgangshall liggende på 
stolbenker. Dette bør bli målbart. 

• Se også generell merknad om definisjon av natt og avreise/ankomst tidspunkt.  
 
Service på telefonen 

• Mange Pasientreiser foregår utenom åpningstidene på Pasientreisekontoret. Det 
må derfor være en vakttelefon som kan ringes på kveld/natt/helg. Dette må det 
opplyses om tydelig i informasjon til pasienter og ledsagere. 

 
Informasjon til pasient/ Kvalitet i gjennomføring av pasientreise 

• Informasjonen som sendes pasienter må også sendes ledsagere. Ledsagere må 
også på likeverdig måte kontaktes i brukerundersøkelser. Deres opplevelser er 
en selvstendig kvalitetsindikator. 

• Alle bør få mulighet til å gi en tilbakemelding om pasientreisen sin etter hver 
eneste kontakt med Pasientreisekontoret og etter hver eneste reise. Dette kan 
gjøres ved å sende sms, som veldig mange firma sender til kundene sine når man 
har vært i kontakt med dem. 

• Det bør være en egen knapp på HelseNorge der man kan gi en tilbakemelding 
skriftlig eller med innlest melding. 

• Et godt sikkerhetsklima der risiko for avvik reduseres, fremmes ved lett 
tilgjengelige og trygge avvikssystemer der det er greit å melde fra. Det å måle på 
antall avvik, gir ikke nødvendigvis det riktige bildet av hvor det gjøres mest 
alvorlige feil. Arbeidet med avvik er kvalitetsindikatoren, og det må utvikles 
gode målepunkter og analyseverktøy for å kunne identifisere dette bedre.  

 
 
 
Svanvik 14. september, 2020 
 
 
Mvh  
 
På vegne av RBU HN RHF 
 
(sign.) 
Gunhild Berglen 
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1. Sammendrag 

Dette er årsrapport for Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF for 2019.  

RBU har hatt 11 medlemmer og 11 varamedlemmer. RBU har vært ledet av Knut Georg 

Hartviksen fra FFO Nordland (Diabetesforbundet). Rapporten gir en oversikt over 

virksomheten i 2019. 

2. Mandat for Regionalt brukerutvalg 

Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i styresak 

22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF  

Mandatet for RBU ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i styresak 15-20171 

 

BRUKERUTVALG SKAL BIDRA TIL Å OPPNÅ  

• helsetjenester av god kvalitet uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, 

sosial status, sykdom/diagnose og funksjonsnedsettelse  

• god samhandling, og gode helthetlige pasientforløp  

• god medvirkning fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner  

• samarbeid mellom brukerutvalg  

BRUKERUTVALGET SKAL VÆRE  

• et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker av strategisk 

karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende i virksomhetsområdet  

• et forum for tilbakemelding fra pasienter og pårørende om generaliserte erfaringer 

innenfor helseforetakets ansvarsområde og oppgaver  

• et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner  

BRUKERUTVALGETS OPPGAVER ER Å  

• følge med på helseforetakets årshjul og bidra i mål- og strategiarbeid, hovedprosesser, 

forbedrings- og omstillingsprosesser og i øvrige faglige prosjekter og 

delta/medvirke/bidra i råd og utvalg i alle saker som angår tjenestetilbudet  

• fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende  

• lage årsrapport om egen virksomhet  

• avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredninger • møte på helseforetakets 

styremøter i henhold til punkt 1C  

• etter invitasjon, foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg eller organisasjoner  

til plan og prosjektarbeid, råd og utvalg.  

• etter nærmere behov og avtale, arrangere og/eller delta på relevante  

konferanser og kurs  

• ved behov samarbeide med andre brukerutvalg, og brukerorganisasjoner og 

brukerrepresentanter i kommunene  

• ha kontakt med bruker- og pasientombud i opptaksområdet, og bidra til at 

helseforetaket følger opp deres årsrapporter  

• evaluere egen virksomhet minst en gang i løpet av funksjonsperioden  

• sette opp årlig møteplan i samarbeid med administrasjonen  

                                                        
1 Mandatet hentet fra Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak – veiledende retningslinjer   
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3. Sammensetning 

Styret i Helse Nord RHF oppnevnte RBU 2018 – 2020 i styresak 56-2018.  

RBU følger styrets valgperiode. RBU har i 2018 hatt følgende sammensetning fram til og 

med 30. april. I ledermøtet 3. des. 2019 ble det foreslått endringer i drift  

og oppnevning av RBU. 

 

3.1 Medlemmer i RBU i 20192 

3.1.1 Faste medlemmer  

Leder:  

Knut Hartviksen, Gullesfjord    FFO Nordland (Diabetesforbundet)  

Nestleder:  

Gunn Strand Hutchinson, Bodø   SAFO (NFU)  

Medlemmer:  

Gunhild Berglen, Svanvik     FFO Finnmark (Autismeforeningen)  

Else Marie Isaksen, Karasjok    FFO Finnmark (HLF)  

Leif Birger Mækinen, Alta     FFO Finnmark (LHL)  

Ole-Marius Minde Johnsen, Tomasjord   FFO Troms (Mental Helse)  

Asbjørn Larsen, Tromsø     TSB/RIO  

Elisabeth Sundkvist, Tromsø    Kreftforeningen  

Hedvig Hegna, Harstad     Pensjonistforbundet Troms  

Arne Vassbotn, Sortland     Pensjonistforbundet Nordland 

Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske   FFO Nordland (NRF) 

  

3.1.2 Varamedlemmer  

Olav Aulborg, Bodø FFO Nordland (HLF) 
Nina Danielsen, Kirkenes FFO Finnmark (NAAF) 
Arne Eriksen, Krokelvdal FFO Finnmark (Blindeforbundet) 
Elen Valborg Vuolab, Karasjok FFO Finnmark (NAAF) 
Harry Lind, Hennes FFO Nordland (HLF) 
Eva Marie Johansen, Lakselv FFO Finnmark (Diabetesforbundet) 
Barbro Holmstad, Ankenes SAFO 
Wibecke Årst, Tromsø MARBORG 
Brage Larsen Sollund, Tromsø Kreftforeningen 
Isak Thomas Triumf, Kautokeino Pensjonistforbundet Finnmark 
Aina Hansen, Lakselv Pensjonistforbundet Finnmark 

 

3.1.3 Fra administrasjonen  

Fagdirektør Geir Tollåli,  

Rådgiver Kari Bøckmann (sekretær) 

                                                        
2 Styresak 56-2018 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020 
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Rådgiver Tone Amundsen 

Rådgiver Linn Gros 

 

3.2 Arbeidsutvalget RBU  

Leder Knut Hartviksen, nestleder Gunn Strand Hutchinson og medlem Asbjørn Larsen  

 

3.3 Styrerepresentasjon 

Leder av RBU er observatør med tale- og forslagsrett i Helse Nord RHF sitt styre.  

Leder og nestleder i RBU samt ledere i BU blir invitert til å delta på styreseminarene i 

Helse Nord RHF. 

4. Aktivitet 

Det er avholdt 7 ordinære RBU møter og ett ekstraordinært møte i 2019. Det ble 

behandlet 90 saker. 

 

Administrerende direktør v/stabsdirektør deltok i møtene frem til september 2019. 

Fagavdelingen i Helse Nord RHF overtok ansvaret for drift av RBU fra administrasjons-

avdelingen i september 2019. Fagdirektør har siden deltatt fast i møtene.  

 

Det er avholdt 4 formelle møter i arbeidsutvalget i 2019.  

4.1 Faste saker i RBU 

▪ Årlig melding  

▪ Oppdragsdokument  

▪ Budsjett  

▪ Høringer/saker med innspill til styrebehandling  

▪ Tilskudd til brukerorganisasjonene  

▪ Tertialrapporter 

4.2 Andre viktige saker i 2019 

▪ Brukerkonferansen 2019 

▪ Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord  

2019-2025  

▪ Organisering av pasientreiseområdet  

▪ Helsetjenester for eldre – Plan for samhandling mellom Helse Nord og 

kommunehelsetjenesten 

▪ Status og planer for etablering av TSB-tilbud i Alta 

▪ Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018, inkludert miljørapport 

▪ Utdeling av brukerprisen 2019 i Helse Nord 

▪ Rapport om sammenslåing UNN og Finnmarkssykehuset 

▪ Elektronisk medikasjon og kurve  
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▪ Helgelandssykehuset 2025  

▪ Innspill til internrevisjon 2020-2021 

▪ Oppsummering og videre arbeid, møte med regionens brukerutvalg og ungdomsråd 

▪ Nye Hammerfest sykehus – godkjenning av forprosjekt og start gjennomføringsfase 

▪ Oppnevninger 

 

4.3 Egenevaluering RBU 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gjennomførte høsten 2019 en egenevaluering 

via questback. Saken ble behandlet i RBU-møte i januar 2020. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Regionalt brukerutvalg vurderer på bakgrunn av egenevalueringen at driften av 
RBU i 2019 har vært tilfredsstillende og i tråd med vedtatte retningslinjer.  

2. Regionalt brukerutvalg ber på bakgrunn av evalueringen administrasjonen 
vurdere følgende forbedringsområder når det gjelder drift av RBU 2020-2022:  

a. Administrasjonen bør opprette en matrise som tilgjengeliggjøres for RBU 
der det framkommer hvilke saker som er under arbeid og hvordan vedtak 
i RBU er fulgt opp.  

b. Sakspapirer må tilgjengeliggjøres tidligere, enten ved å sende 
saksdokumentene ut per post tidligere eller ved å sørge for at alle 
medlemmene får Ipad eller PC. Det må benyttes digitale løsninger som 
gjør at sakspapirene kan leses opp elektronisk. 

c. Generelt er sakspapirene for omfattende og det er for lite tid til 
diskusjoner i RBU-møtene. 

d. Det bør være et oppstartsseminar over to dager ved første møte i RBU 
2020-2022.  

e. Ordningen for tapt arbeidsfortjeneste og honorar bør gjennomgås. 

f. Oppfølgingen av brukerrepresentanter som oppnevnes til fagråd, 
prosjekter og arbeidsgrupper i Helse Nord, der den oppnevnte 
representanten ikke er medlem av RBU, bør bli bedre. 

g. Det bør være bedre kontakt mellom brukerorganisasjoner/BU/UR og RBU 
i framtiden. 

h. Representanter som trenger tilrettelegging i forbindelse med reise bør få 
dette tilrettelagt av administrasjonen. 

 

4.4 Brukerkonferansen 16.-17. november 2019  

Brukerkonferansen skal arrangeres hvert annet år. 

 

Regional brukerkonferanse 2019 ble gjennomført 16-17. oktober i Bodø. Det var 

nærmere 60 deltakere fra hele regionen fordelt på brukerorganisasjoner, brukerutvalg 

og ungdomsråd. Tilbakemeldinger gitt i plenum var meget gode, både med tanke på 

konferansens innhold, og muligheten til å få gitt tilbakemelding på sentrale 
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problemstillinger for brukere i regionen. Representanter fra RBU ledet både 

konferansen og gruppediskusjoner. Nytt av året var at alle ungdomsrådene i regionen 

var representert; UNN, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Ungdomsrådene 

bidro med et innlegg som omhandlet overgangen fra barn til voksen i sykehus, og 

presenterte prinsipper for denne overgangen utarbeidet av ungdomsrådene i fellesskap. 

Helse Nords brukerpris for 2019 ble tildelt Inga Karlsen fra Tysfjord. 

 

Problemstillinger som ble løftet under konferansen skal drøftes videre med regionens 

brukerutvalg og ungdomsråd i møte 14. november.  

 

4.4.1 Program Brukerkonferansen 2019 

Onsdag 16. oktober 

16.00 – 16. 15  Velkommen   

    Knut Georg Hartviksen, leder RBU  

16.15 – 17.00  Brukermedvirkning - Hvorfor er det så viktig for oss? 

    Kristian Fanghol, direktør i Helse Nord RHF 

17.15 – 18.00  Vi har sentral kunnskap som helseforetakene trenger 

v/ Gunn Strand Hutchinson, nestleder RBU og Arne Ketil Hafstad, 

tidligere leder av RBU 

18.30    Middag på Scandic Bodø 

 

Torsdag 17. oktober 

08.30 – 08.35  Velkommen til ny dag  

   v/Gunn Strand Hutchinson, nestleder RBU 

08.35 – 09.00  Pasientreiseordningen i framtiden  

– konsekvenser for pasienter og pårørende 

    v/Nils Bie Normann, rådgiver Helse Nord RHF 

   Innledning ved Gunnhild Berglen, medlem RBU 

09.05 – 10.00  Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN– hva har vi erfart så 

langt? 

    v/Stian Kistrand, erfaringskonsulent og Tore Ødegård, fagutvikler  

10.15 – 11.45  Dialogkafe 

 

Vi arbeider med følgende problemstillinger på kafebord:  

1. Hvordan få til et best mulig samarbeid mellom pasient- og brukerorganisasjonene og 

brukerutvalgene/ungdomsrådene/RBU? 

2. Hva er de aller viktigste områdene å engasjere seg i for brukerrepresentanter på 

systemnivå i Helse Nord de neste to årene?  

3. Rekruttering til arbeid i pasient- og brukerorganisasjoner. Hva kan være virksomme 

tiltak? 

4. Hvilke ønsker har BU/UR/organisasjonene til oss i RBU og hvilke rutiner bør vi ha for 

samarbeid? 
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5. Hva er viktig for pasienter og pårørende når det gjelder pasientreiseordningen i 

fremtiden?  

 

11.30 -11.45   Kort presentasjon fra bordvertene om hva som ble sagt på bordene 

12.30– 13.15 Hva er viktig for oss? – Prinsipper for gode overganger fra å være 

barn til å bli voksen i sykehus v/Ungdomsrådene i Helse Nord  

13.15 – 13.45  Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå 

v/Kari Bøckmann, rådgiver Helse Nord RHF  

13.45    Avslutning og evaluering 

 

4.4.2 Evaluering av Brukerkonferansen 2019 

 

Evaluering av Brukerkonferansen 2019 var sak i RBU 14.november 2019.  

Følgende vedtak ble fattet:  

 

1. Regionalt brukerutvalg er fornøyd med gjennomføringen av Brukerkonferansen 2019. 

Av det som fungerte godt vil RBU særlig trekke fram: 

a. Bruk av dialogkafé som metode 

b. At ungdomsrådene var representert og hadde innlegg 

c. At det framkom læringspunkter med hensyn til det å forbedre dialogen med 

brukerutvalg og ungdomsråd i regionen 

d. Godt program, tema traff og foredragsholderne var gode. 

 

2. Regionalt brukerutvalg identifiserer følgende forbedringsområder med tanke på 

Brukerkonferansen 2021: 

a. Lokalene hadde mangler med hensyn til universell utforming og det var 

lydtekniske problemer 

b. Bedre tilrettelegging for matallergier  

   c. Flere skrivetolker 

 

4.5 Møte med brukerutvalg og ungdomsråd i HF-ene  

RBU møtte ledere og nestledere i Helseforetakenes brukerutvalg og ungdomsråd 14. 

november 2019. Tema var oppfølging av innspillene fra regional brukerkonferanse 16-

17. oktober. 

 

I etterkant av møtet ble saken diskutert i RBU. Følgende vedtak ble fattet:  

På bakgrunn av innspill fra Brukerkonferansen 2019, og møte med regionens ungdoms-råd 

og brukerutvalg, vurderer RBU at følgende åtte områder bør ha et særlig fokus de neste to 

årene: 

1. Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, inkludert hvordan det 

tilrettelegges for brukermedvirkning på system- og tjenestenivå ved opprettelse av 

helsefellesskapene. 
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2. Pasientreiseordningen, blant annet rett transport til rett pasient, mer tilrettelagt 

transporttilbud, venterom på sykehus og flyplass, samt bedre ledsagerordninger. 

3. Oppfølging av pasienters rett til koordinator og kontaktlege. 

4. Kunnskap om og ansettelse av erfaringskonsulenter. 

5. Tilstrekkelig og tilpasset pasient- og pårørendeopplæring. 

6. Helhetlig rusbehandling. 

7. Implementering av ungdomsrådenes prinsipper for gode overganger fra 

barneorientert til voksenorientert tjenester i sykehus. 

8. Opplæring i samisk språk- og kulturforståelse. 

 

4.6 Samarbeid med RBU i andre regioner 

 

To ganger i året møtes ledere, nestledere og sekretærer i de regionale brukerutvalgene 

for å diskutere saker som er felles for alle regionene. I 2019 var møtene lagt til 

henholdsvis Gardermoen 4. mai og Værnes 28. og 29. september.  

Av sakene på møtene nevnes:  

o Hva er viktig for RHFene/brukerutvalgene?  

o Ny nasjonal helse- og sykehusplan  

o Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) 

o Brukermedvirkning i felleseide helseforetak  

o Pasientreiser  

o Innspill til OD 2020 

 

Møte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 

HOD inviterer hvert år alle RBU til å komme med innspill til neste års oppdrags-

dokument (OD) til de regionale helseforetakene. Møtet ble avholdt 24. oktober. Med seg 

i møtet hadde de fire RBU-lederne med seg felles innspill.  

RBU erfarer at HOD tar innspillene fra de regionale brukerutvalgene med seg i 

utformingen av OD.  
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4.7 Brukerrepresentasjon i råd, utvalg, komiteer og arbeidsgrupper3: 

4.7.1 Regionalt nivå, aktive/utnevnte i 2019: 
 

Utvalg/råd/referansegruppe 
Oppnevnt 
av/dato 

Aldring og helse. Faglig referansegruppe. Nasjonal kompetansetjeneste 
(aldringoghelse.no) 

 

Brukerrepresentant i prosjektstyre i arbeidet med foretaksmøtets oppdrag om 
utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF.  

RBU 22.05.2019 

Felles planleggingsprosesser mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten – 
brukerrepresentant til workshop 

RBU 23.01.2019 

Anskaffelse av tjenester innen habilitering, arbeidsgruppe RBU jan 2020 

Løsning for registrering av avvik/samhandlingsavvik RBU mars 2019 

Pasientreiser HF brukerutvalg RBU 12.06.2019 

Programkomite – regional forsknings- og innovasjonskonferanse  
31. okt – 1. nov. 2019 

RBU 23.01.2019 

Anskaffelse TSB AU 17 jan 2020 

Nyfødtintensivavdelinger i Helse Nord AU 29.nov 2019 

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

RBU 11 sep 2019 

Interregional arbeidsgruppe om prioriteringsutfordringer innen helse og arbeid AU 27 sept 2019 

Regionalt fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi RBU 20.09.2018 

Regionalt fagråd for rehabilitering RBU 08.jun 2016 

Regionalt fagråd lungemedisin, RBU 07.03.2018 

Regionalt fagråd nyremedisin RBU 07.03.2018 

Regionalt fagråd psykisk helsevern barn og unge RBU 08.06.2016 

Regionalt fagråd radiologi i Helse Nord RHF.  RBU 08 jun 2016 

Revisjon av nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. RBU 12.06.2019 

Regionalt fagråd for anestesiologi RBU okt 2019 

Samarbeidsorganet for forskning og innovasjon 2018-2020: RBU 11.10.2018 

Samarbeidsorganet med de to universitetene i regionen (USAM)  
AU 02.des 2017,  
RBU 7. juni 2018 

Regionalt fagråd for geriatri RBU okt 2019 

Workshop: Felles planleggingsprosesser mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten RBU jan 2019 

Regionalt fagråd for hudsykdommer RBU jan 2020 

Regionalt fagråd for klinisk patologi RBU jan 2019 

Regionalt fagråd for pasient- og pårørendeopplæring RBU jan 2020 

Regionalt fagråd for prehospitale tjenester RBU okt 2019 

Regionalt fagråd psykisk helse for voksne i Helse Nord  RBU jan 2020 

                                                        
3 Av personvernhensyn offentliggjøres ikke listen med navn. Kontakt RBUs sekretariat dersom man 
ønsker å vite hvem som deltar i et bestemt utvalg eller råd. 
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Revisjon av kreftplanen Lungekreft 
AU 27 sep 2019 

Revisjon av kreftplanen Tykk- og endetarmskreft 
AU 27 sep 2019 

Revisjon av kreftplanen Urologisk kreft 
AU 27 sep 2019 

Revisjon av kreftplanen, arbeidsgruppen malignt melanom 
AU 29 nov 2019 

Revisjon av kreftplanen, Bryst og endokrinkreft 
AU 27 sep 2019 

Samarbeidsorgan for utdanning (SAMUT) RBU 11okt 2018 

Styringsgruppen: nasjonalt prosjekt om lærings- og mestringstjenestene  AU 17 jan 2020 

Tildelingsutvalget 2019-2020 RBU 11.09.2019 

 

4.7.2 Interregionalt nivå 

 

Oppdrag Status Representant fra RBU i: 

Arbeid knyttet til Nasjonalt forum for indikatorutvikling og 
metodeutveksling mellom regionale helseforetak og 
Helsedirektoratet Pågår Helse Sør-Øst 

Arbeid knyttet til Nasjonalt forum for indikatorutvikling og 
metodeutveksling mellom regionale helseforetak og 
Helsedirektoratet Pågår Helse Vest 

Arbeidsgruppe anskaffelse på blodkoagulasjonsfaktorer  Pågår Helse Sør-Øst 

Arbeidsgruppe for utredning av ny styringsmodell for det 
regionale samarbeidet om medisinske kvalitetsregistre Pågår Helse Vest 

arbeidsgruppe om prioriteringsutfordringer innen helse og 
arbeid Pågår Helse Nord 

arbeidsgruppe om prioriteringsutfordringer innen helse og 
arbeid Pågår Helse Sør-Øst 

Arbeidsgruppe re-granskning av kvinners screening prøver Pågår Helse Sør-Øst 

Arbeidsgruppe re-granskning av kvinners screening prøver Pågår Helse Sør-Øst 

Arbeidsgruppe ulike sjeldne sykdommer - finansieringsansvaret 
for legemidler mot sjeldne sykdommer  Pågår Helse Midt-Norge 

Arbeidsgruppe vedr. program for klinisk behandlingsforskning Pågår Helse Vest 

Barns Beste - Nasjonale nettverk for koordinatorer av barn som 
pårørende arbeid i spesialisthelsetjenesten Pågår Helse Nord 

Beslutningsforum  Pågår Helse Midt-Norge 

Deltakelse i arbeid - nasjonal brukermedvirkningsveileder i 
helseforskning Pågår Helse Sør-Øst  

Regionalt brukerutvalg møte 21.okt - innkalling og saksliste Side 116 av 173 



12 
 

Deltakelse i arbeid - nasjonal brukermedvirkningsveileder i 
helseforskning Pågår Helse Nord 

Felles fagnettverk/kompetansemiljø for framskrivninger Pågår Helse Vest  

Felles fagnettverk/kompetansemiljø for framskrivninger Pågår Helse Sør-Øst 

Forprosjekt læring og mestring i spesialisthelsetjenesten - 
arbeidsgruppe Pågår Helse Sør-Øst  

Forprosjekt læring og mestring i spesialisthelsetjenesten - 
arbeidsgruppe Pågår Helse Midt-Norge 

Forprosjekt læring og mestring i spesialisthelsetjenesten - 
styringsgruppe Pågår Helse Vest 

Forprosjekt læring og mestring i spesialisthelsetjenesten - 
styringsgruppe Pågår Helse Nord 

Gastronet fagråd Pågår Helse Nord 

Innspill Nasjonal helse- og sykehusplan - teknologiområdet Pågår Helse Sør-Øst 

Intensive habiliteringsprogram for barn og unge med 
hjerneskade Pågår Helse Vest  

interregional arbeidsgruppe for Nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre Pågår Helse Sør-Øst 

Interregional styringsgruppe crcscreening Pågår Helse Sør-Øst 

Interregional styringsgruppe crcscreening Pågår Helse Nord 

Interregionalt prosjekt om ParkinsonNet Pågår Helse Midt-Norge 

Involvering i nasjonalt oppdrag NEXT Pågår Helse Midt-Norge 

Involvering i nasjonalt oppdrag NEXT Pågår Helse Nord 

LIS - LAR spesialistgruppe Pågår Helse Midt-Norge 

LIS - MS spesialistgruppe Pågår Helse Nord 

LIS - onkologisk spesialistgruppe Pågår Helse Vest 

LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeidet) spesialistgruppe for Alfa-
TNF hemmere Pågår Helse Vest 

LIS-spesialistgrupper HIV Pågår Helse Sør-Øst 

Nasjonal arbeidsgruppe felles retningslinjer 
Forskningsprosjekter Pågår Helse Nord 

Nasjonal arbeidsgruppe, program for regelmessige 
netthinneundersøkelser for diabetisk retinopati Pågår Helse Nord 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert 
trombocyttimmunologi Pågår Helse Nord 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Pågår Helse Nord 

Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnsykdom (KIBs) faglige referansegruppe og det 
nasjonale forskningsnettverket Pågår Helse Nord 

Nasjonal koordinering av samvalg Pågår Helse Sør-Øst 

Nasjonal programkomite for langsiktig program for klinisk 
behandlingsforskning - vara Pågår Helse Sør-Øst 

Nasjonal programkomite for langsiktig program for klinisk 
behandlingsforskning - vara Pågår Helse Nord 

Nasjonal programkomite for langsiktig program for klinisk 
behandlingsforskning.  Pågår Helse Vest 
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Nasjonal programkomite for langsiktig program for klinisk 
behandlingsforskning.  Pågår Helse Midt-Norge 

Nasjonal rapport for forskning og innovasjon - oppnevning av 
brukerrepresentant i nasjonal arbeidsgruppe Pågår Helse Vest 

Nasjonal rapport for forskning og innovasjon - oppnevning av 
brukerrepresentant i nasjonal arbeidsgruppe Pågår Helse Sør-Øst 

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i 
spesialisthelsetjenesten (NSG) Pågår Helse Midt-Norge 

Nasjonal utarbeidelse av Konseptprogram for akuttmottak Pågår Helse Nord 

Nasjonalt kvalitetsregister - Gastronet Pågår Helse Sør-Øst 

Nasjonalt nettverk for å utvikle kompetanse og bistå med læring 
og erfaringsoverføring for klinisk fagrevisjon  Pågår Helse Midt-Norge 

Nasjonalt prosjekt TSB - arbeidsgruppen Pågår Helse Sør-Øst 

Nasjonalt prosjekt TSB - arbeidsgruppen Pågår Helse Midt-Norge 

Nasjonalt prosjekt TSB - referansegruppe Pågår Helse Midt-Norge 

Pasientreiser HF, brukerutvalg Pågår Helse Sør-Øst 

Pasientreiser HF, brukerutvalg Pågår Helse Vest  

Pasientreiser HF, brukerutvalg Pågår Helse Midt-Norge 

Pasientreiser HF, brukerutvalget Pågår Helse Nord 

Pasientreiser HF, observatør i styret Pågår Helse Midt-Norge 

Pasientreiser HF, observatør i styret  Pågår Helse Sør-Øst 

Pasientreiser HF, observatør i styret, vara Pågår Helse Sør-Øst 

Prosjektgruppe for utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak Pågår Helse Sør-Øst 

Prosjektgruppe for utredning av organisering av 
pasientreiseområdet Pågår Helse Sør-Øst 

Prosjektgruppe for utredning av organisering av 
pasientreiseområdet Pågår Helse Nord 

Prosjektgruppe for utredning av organisering av 
pasientreiseområdet Pågår Helse Midt-Norge 

Referansegruppe - prosjekt revisjon av nasjonal faglig 
retningslinje Pågår Helse Sør-Øst 

Referansegruppe modeller for utfasing av behandlingsmetoder i 
spesialisthelsetjenesten i systemet for Nye metoder Pågår Helse Vest 

Referansegruppe modeller for utfasing av behandlingsmetoder i 
spesialisthelsetjenesten i systemet for Nye metoder Pågår Helse Sør-Øst 

Referansegruppen i prosjekt DIS-2015 Pågår Helse Vest 

Revisjon av veileder for utviklingsplaner Pågår Helse Midt-Norge 

Styringsgruppe for BarnsBeste  Pågår Helse Sør-Øst 

styringsgruppe for nasjonalt samordnet spesialistutdanning for 
leger Pågår Helse Nord 

Styringsgruppe for utredning av organisering av 
pasientreiseområdet  Pågår Helse Vest 

Styringsgruppe for utredning av organisering av 
pasientreiseområdet  Pågår Helse Midt-Norge 
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Styringsgruppe pasientsikkerhetsprogrammet  Pågår Helse Sør-Øst 

Styringsgruppe persontilpasset medisin Pågår Helse Sør-Øst 

Styringsgruppe persontilpasset medisin Pågår Helse Midt-Norge 

Styringsgsruppen for Nasjonalt senter for e-helseforskning Pågår Helse Sør-Øst 

Utarbeidelse av konseptprogram for bildediagnostikk Pågår Helse Midt-Norge 

 

5. Avslutning 

 

Vi som sitter i RBU representerer mange forskjellige pasientorganisasjoner, er brukere, 

og har ulik kompetanse og erfaring, noe som er viktig for Helse Nord. Når vi setter oss 

ned som likeverdige parter og lærer av hverandre, så øker alle sin kompetanse. På denne 

måten får vi et bedre grunnlag til å ta de avgjørelsene som står foran oss. Dette er helt i 

tråd med Helse Nords strategi: Forbedring gjennom samarbeid. 

 

Møtene i RBU er intensive, og det er mange saker som skal behandles. Hver sak blir 

kommentert, diskutert, og det hender tiden blir for knapp til å få diskutert saker så godt 

som vi skulle ønsket. Tross mange saker, er sakligheten og respekten hvert enkelt 

medlem viser hverandre imponerende. Som RBU leder er det viktig for meg at alle føler 

seg trygge, at de tør å ta ordet og si sin mening. Jo mer vi diskuterer, jo bedre blir som 

regel resultatet. Nye medlemmer blir fort varm i trøyen, og er ivrig med på 

meningsutveksling.  

 

Noen av oss har jobb ved siden av vervet i RBU, og noen er aktive uføre eller 

pensjonister. Selvsagt er vi ekstra oppmerksomme og har mye kunnskap når det 

kommer en sak som omhandler organisasjonen vi representerer, men alle er klar over at 

vi skal gi alle saker den samme grundige behandlingen. Vår oppgave er å representere 

alle brukere og se helheten i behandlingstilbudet i helsetjenesten i Nord-Norge.. 

  

Etterspørselen etter brukerrepresentanter har økt betraktelig det siste året, og RBU blir 

stadig bedt om å oppnevne brukerrepresentanter i fagråd, referansegrupper, 

prosjektgrupper og utvalg, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er positivt. En 

utfordring er imidlertid å ha tilstrekkelig med representanter. RBU vil henstille til 

pasientorganisasjonene om å lære opp flere brukerrepresentanter, slik at vi klarer å 

dekke etterspørselen.  

 

Oppgavene våre er mange og komplekse, og det å prioritere kan være en vanskelig men 

nødvendig jobb. Områder som er viktig å jobbe internt med fremover: 

• Bedre opplæring av brukerrepresentanter i Helse Nord  

• Bedre oppfølging av brukerrepresentanter som oppnevnes i råd, utvalg, 

prosjekter og prosesser /lage rutiner som tydeliggjør ansvarsforhold og rollen til 

RBU, brukerrepresentant og prosjektleder/leder) 
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• Ungdomsrepresentant og samisk representant inn i RBU 

• Ny varaordning i RBU 

• Tydeliggjøre rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling med brukerutvalg 

og ungdomsråd i regionen 

 

Vi tror dette er et godt utgangspunkt og anbefaler ekstra fokus på disse områdene i året 

som kommer. Gjennom tålmodig og planmessig arbeid bygges det videre på det gode 

fundamentet forgjengerne våre har lagt. Vi står i begynnelsen av en tradisjon der 

brukeres erfaring og kunnskap verdsettes som likeverdig og nødvendig for å bygge 

framtidens helsevesen. 

 

Høsten 2019 arrangerte vi regional brukerkonferanse og delte ut brukerprisen for 2019. 

Det var en glede å ønske velkommen til over 60 representanter fra pasient og 

brukerorganisasjoner fra hele Nord-Norge. Sammen fikk vi arbeidet med sentrale 

områder for å videreutvikle brukermedvirkningen i framtiden. Konferanser som dette er 

viktig for å samle engasjerte brukerrepresentanter på tvers av geografi, 

sykdomsutfordringer og helseforetak. 

 

Jeg vil benytte anledningen til å takke mine kollegaer i Regionalt brukerutvalget, 

brukerutvalgene og ungdomsrådene ved helseforetakene samt representanter fra 

pasient og brukerorganisasjoner i Nord-Norge for godt samarbeid. Jeg vil også takke 

Helse Nord RHF for at de prioriterer involvering av regionalt brukerutvalg og legger til 

rette for god medvirkning.  

 

Vennlig hilsen 

 

Knut Georg Hartviksen       

leder RBU  
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Møtedato: 14. oktober 2020 
Arkivnr.:   Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   diverse     Bodø, 14. oktober 2020 

 

RBU-sak 73-2020 Referatsaker 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 

1. Protokoll RBU AU 06.oktober 2020 
2. Brev fra BU ved Helgelandssykehuset til diverse aviser, med kopi til RBU 
3. Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 15 september 2020  
4. Protokoll fra BU HSYK 18.september 2020 
5. Referat BU NLSH 23.-24. september 2020 
6. Referat BU FSYK 23 september 2020 
7. Invitasjon til Kreativt verksted – nye arealer psykisk helsevern og rusbehandling 

(UNN) – 2. okt 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak 
 
Framlagte saker tas til orientering 
 
 
Bodø, 14.  oktober 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.:     
2020/966 

Referent/dir.tlf.: 
Kari Bøckmann, 91196023 

Sted/Dato: 
Bodø, 6. oktober 2020 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 6. oktober 2020 
Møtested: Teams 

 
Innkalt: 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Hartviksen leder, RBU FFO 
Laila Edvardsen nestleder, RBU FFO 
Gunhild Berglen medlem FFO 
Nikolai Raabye Haugen medlem Unge funksjonshemmede 
   
Kari Bøckmann rådgiver Helse Nord 
Hilde Elisabeth Normann rådgiver Helse Nord 

 

RBU-AU-Sak 16-2020  Oppnevning av brukerrepresentant til 
referansegruppe arbeid med strategiprosess i 
Helse Nord RHF 

 
Helse Nord RHF skal oppdatere sin strategiplan, og vil med regionalt brukerutvalg til å 
sitte i en referansegruppe som kan gi innspill til innhold i forkant og underveis i 
prosessen. Referansegruppen vil bestå av én representant fra hvert helseforetak, 
fylkesmenn og konserntillitsvalgte/-verneombud. Første møte skal avholdes 7. oktober. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg oppnevner Gunnhild Berglen som 
brukerrepresentant til referansegruppe arbeid med strategiprosess i Helse Nord RHF. 
Laila Edvardsen oppnevnes som vararepresentant.  

 
RBU-AU-Sak 17-2020  Gjennomgang av saker til møte i Regionalt 
brukerutvalg 21. oktober 
 
Vedtak: 
Foreløpig saksliste og dagsorden til møte i Regionalt brukerutvalg godkjennes.  
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RBU-AU-Sak 18-2020  Innkommende brev  
 
Brev fra VHSS vedrørende anskaffelse rehabilitering: Kopi av brev fra VHSS sendes 
brukerrepresentanten i Fagråd for rehabilitering. Prosessen med anskaffelse 
rehabilitering er utsatt til våren 2021. Regionalt brukerutvalg ber om en orientering om 
saken på et senere tidspunkt. AU ber om at det oppnevnes en brukerrepresentant i 
arbeidsgruppen som jobber med anskaffelse rehabilitering slik det ble gjort ved 
anskaffelse TSB. 
 
Brev fra Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF legges som referatsak til RBU-møte 
21. oktober.  
 
Brev fra HLF Nordland og HLF Finnmark er tatt til orientering.   
 
Hilde Normann sender ut svar på innkommende brev på vegne av Knut Georg 
Hartviksen. 

 
RBU-AU-Sak 19-2020  AU – hvordan jobbe samme framover 
 
Det skal avholdes et AU-møte i forkant av alle RBU-møter. Møtet skal avholdes før 
sakspapirene er ferdigstilte. Hvordan AU best kan jobbe sammen framover drøftes 
videre i neste AU-møte.  
 
 
Bodø, 6. oktober 2020 
 
___________________ 
Knut Hartviksen 
RBU-leder 
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SITUASJONEN I HELGELANDSSYKEHUSET. 

Det er trist å være vitne til utviklingen i Helgelandssykehuset den siste tiden, spesielt uroen når det 

gjelder kreftkirurgien. 

Denne saken omhandler etter vårt syn to forskjellige ting. På de ene siden pasientsikkerhet og på den 

andre siden lekkasje av sensitive opplysninger. Dette er etter vår mening sauset i hop og skaper mer 

uro blant befolkningen og større konflikter og samarbeidsproblemer mellom enhetene. 

Som brukerrepresentanter er vi helt klare på at pasientsikkerhet er det aller viktigste, det er derfor 

betryggende at Hulda legger forholdene til rette for en felles faglig ledelse. 

Med hensyn til kvalitetssikring er det merkelig at Helgelandssykehuset opererer ut fra forskjellige 

prosedyrer ved de lokale enhetene?? 

Innholdet i rapportene når det gjelder kreftkirurgien er urovekkende, imidlertid mener vi at det ble 

helt feil at rapportene ble offentliggjort før de ble gjennomgått av de involverte parter. Å være 

pasient midt oppi dette må føles veldig belastende. En stor belastning også for personalet. 

Når det gjelder kommunikasjon mellom enhetene er brukerutvalget bekymret. Vi er klar over at 

intern kommunikasjon er høyt prioritert i Helgelandssykehuset, men vi ser fremdeles ingen 

resultater. Vi savner en mer handlekraftig ledelse som viser at man jobber for et felles sykehus. Nå er 

det på tide at dette blir tatt tak i.  Pr. nå ser det dårlig ut for samarbeidet i forbindelse med ett felles 

sykehus lokalisert på to plasser, og de skadelidende her er pasientene. 

For brukerutvalget i Helgelandssykehuset 

Anne Lise Brygfjeld 

Leder 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Onsdag 15.9.2020 kl 10.30 – 17.00 

                Møtested:   Linken kurs- og konferansesenter, Tromsø 

 
Tilstede:  Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Hans-Johan Dahl, Nina 

Nedrejord, Terje Olsen, Ulf Jack Bergstrøm, Merete Krohn, 
Merethe Saga Lønnum, Mildrid Pedersen, Thomas Engelskjøn, 
Nina Benjaminsen 

 
Fra adm.:  Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen 
  Administrasjonsulent Hilde A. Johannessen (referent) 
 
Forfall   Paul Dahlø, Ingolf Kvandahl, Siv-Elin Reitan 
 

Saksliste 
 

 BU-24/20        Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  

 
Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste. 

              
 BU-25/20        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 10.6.2020 

Referatet ble gjennomgått. 
 
Vedtak   Referatet ble godkjent med de endringer som fremkom under 

behandling av saken. 
 
BU-26/20        Orientering om praksis vedrørende pasientreiser og transport  

Leder ved Pasientreiser Bernt Nerberg, orienterte.  
- Ved reiser for pasienten er det behandler som rekvirerer reisen 

(ved medisinsk behov) 
- Helseekspressen har faste avgangs- og ankomsttider 
- Det er satt igang arbeid med å forbedre flyreiser mht ventetid 
 
Brukerutvalget stilte spørsmål til om behandler får nødvendig 
opplæring mht rekvirering av reiser for pasienten, særlig etter 
endringene som er gjort på dette området.  
Systemet for å få dekket utgifter til reise er for komplisert. 
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Vedtak  

 
 BU-27/20          
   

  
  

 
 

  
  
  

 

 
 

 
Vedtak    

 
BU-28/20         

    
  

    
  

 
 Vedtak   

 
 

 
 
 BU-29/20  

 
  

 
 

 
    

  
 

 
 

avdelinger som lovet.
avdeling, men dessverre klarer man ikke tilby dette på alle 
Alle avdelinger ved UNN arbeider med å få en kontaktlege på sin 
Fagsjef Haakon Lindekleiv har gitt følgende tilbakemelding:

Og hva gjøres i de enhetene der dette ikke er gjennomført?
  kontaktlegeordningen?

- Hvor langt er UNN kommet i arbeidet med å implementere
Brukerutvalget:
Viseadministrerende direktør Marit Lind svarte ut bestilling fra 
Direktørens time

informasjon og program for dagen.
Vara Nina Benjaminsen. Disse vil bli kontaktet av Hege Andersen med 
brukerrepresentanter. Siv- Elin Reitan og Merete Saga Lønnum deltar. 
Brukerutvalget tok informasjonen til orientering, og valgte 

fylle de med? To representanter fra Brukerutvalget inviteres til å delta.
Tema for workshopen er: Nye arealer for psykiatri og rus – hva skal vi 
orienterte kort om workshopen som avholdes 2. oktober 2020.
Leder i avdeling for Kontinuerlig forbedring, Hege Andersen
Deltakelse workshop med Kontinuerlig forbedring

Brukerutvalget tok informasjonen til orientering.

forbedringsforslag.
KVAM-strukturen ved UNN bruker evalueringen til å følge opp 

- Dårlig informasjon til pasienter og pårørende
- Manglende behandling av pasienter
- Smittevern forbedret seg betraktelig
Det fremkom flere interessante funn i undersøkelsen, blant annet:
undersøkelsen som er gjort i UNN under pandemien.
erfaringskonsluent Siri Engstad presenterte resultatet fra
Leder ved avdeling for Kontinuerlig forbedring, Hege Andersen, og 

  Covid-19 pandemien
Presentasjon av endringer og forbedringer i forbindelse med

Brukerutvalget tok informasjonen til orientering.

utgangspunkt i pasientenes rekvisisjoner.
er for intern planlegging. Transporten blir uansett satt opp med 
Nerberg gjør oppmerksom på at tidspunktene i kartet på nest siste side 
Se vedlegg – presentasjon v/ Bernt Nerberg.
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- Pasientsikkerhet - offentliggjøring av pasientopplysninger som er 
unntatt offentlighet. Si noe om hvordan UNN arbeider med dette. 

 
UNN gjennomfører hendelsesgjennomganger etter uønskede 
hendelser, og iverksetter tiltak fortløpende ved avdekking av svikt. 

 
- Generelt om UNNs arbeid med beredskap ifht covid-19. 

 
Det er gjort mange tiltak, blant annet: 
- Ekstra renhold – tiltak helt nødvendig for forebygging 
- Adgangskontroll ved hovedinngang – pålegg fra direktoratet i mars 
- Besøksliste føres på avdelingene 
- Dobbelsikkerhet i mottak mht symptomer på covid-19 
- Etablert ekstra kapasitet til analyser fra Troms og Finnmark 
- Økt antall leger i akuttmottaket 
- Opprettet en bemanningskoordineringsenhet som har oversikt over 
opplærte ansatte til covid-19 
- Psykisk Helse og rus – egen håndtering av pasienter så langt som 
mulig 

 
- Rehabiliteringstilbud- for pasienter etter lang sykdom og 

innleggelse ( respiratorbehandling) med covid-19. Også si noe om 
avtalen med Skibotn også innebærer oppfølging av lungepasienter 
etter gjennomgått covid-19 sykdom. 

 
Fagsjef Haakon Lindekleiv har gitt følgende tilbakemelding: 
- Behandling ved Skibotn innebærer ikke noen ekslusiv undersøkelse 
eller oppfølging av pasienter 
- Pasienter med seinskader etter covid-19 behandles likt med andre   
pasienter med lungeskader og seinskader forøvrig.  
 

Vedtak: Brukerutvalget tok informasjonen til orientering. 
 
 BU-30/20        Workshop Samvalg 

Rådgiver Elisabeth Sundkvist og prosjektmedarbeider Miriam Lauritsen 
ved Samvalgssenteret presenterte og gjennomførte workshopen. 
Tema i workshopen er blant annet hvordan pasienter kan få kunnskap 
om Samvalg. 
Brukerutvalget hadde mange gode innspill. Blant annet kom forslag om 
å ha opplysning om Samvalg på digitale skjermer på venterom og 
legekontor, ha innkallingsbrev med spennende brosjyrer om temaet og 
bruke de frivillige ved UNN. Det kan også være nyttig å ha samvalg på 
agendaen i pasientorganisasjoner og medlemsmøter. 
På unn.no/samvalg ligger forskjellige linker og kontaktinformasjon. 

 
Vedtak   Brukerutvalget kom med flere innspill som Samvalg tar med i sitt videre 

arbeid. 
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BU-31/20       Orienteringssaker 

             BU-31/20-1     Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupp 
 

 Aktivitet/Prosjekt Ansvarlig 2020-2022 Status/ merknader 

1 Styret ved UNN Kirsti Baardsen 
Paul Dahlø vara 

 

2 Kvalitetsutvalget i UNN Kirsti Baardsen 
Merethe S Lønnum vara 

 

3 Prostatasenteret ved UNN Hans Johan Dahl 
Ulf J Bergstrøm vara 

 

4 Koordinerende utvalg (Rehab.Avd. 

kompetanseseksjon) 

Merete Krohn  
Ulf J Bergstrøm vara 

 

5 Vestibyleprosjektet Catrin Carlyle 
Kirsti Baardsen vara 

 

6 OSO (Overordnet Samarbeidsorgan) Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

 

7 Sykehusapotekets brukerutvalg Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Konst.møte mandag 21.9. 

8 Parkeringsutvalget Merete Krohn 
Mildrid Pedersen vara 

Vært møter? Administrasjonen 
etterspør referat. 

9 Pasientsentrert helsetjenesteteam Merethe Saga Lønnum 
Marit Stemland vara 

 

10 Nye UNN Narvik Styringsgruppe:  
Siv Elin Reitan 
Esben Haldorsen vara 
Prosjektgruppe: 
Anita Fjellfoss, Narvik 
Brukerrepresentanter: 
Esben Haldorsen 
Cathrin Carlyle 
Marit Myklevoll 

  
Orientering i BU-møte 11.11. 
 
 
 
Opprettet en liten undergruppe 
av brukerrepresentanter 

11 Kvam utvalg Akuttmedisinsk klinikk Nina Nedrejord 
Terje Olsen vara 

Klinikksjef Jon Mathisen 

12 Kvam utvalg Diagnostisk klinikk Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng 
 

13 Kvam utvalg Hjerte- og lungeklinikken Hans- Johan Dahl 
Mildrid Pedersen vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 
 

14 Kvam utvalg NOR klinikken Merete Krohn 
Merethe S Lønnum vara 

Klinikksjef Bjørn Yngvar Nordvåg 
 

15 Kvam utvalg Psykiatri- og rusklinikken Nina Benjaminsen 
Merethe S Lønnum vara 

Klinikksjef Tordis S. Høifødt 

16 Kvam utvalg Operasjons- og 
intensivklinikken 

Merethe Saga Lønnum 
Nina Nedrejord vara 
 

Klinikksjef Eva- Hanne Hansen 
Møteplan ? 

17 Kvam utvalg Barne- og ungdomsklinikken Ungdomsrådet 
Nina Nedrejord  

Klinikksjef Elin Gullhav 

18 Kvam utvalg Kirurgi, - kreft og 
kvinnehelseklinikken 

Terje Olsen 
Ulf Jack Bergstrøm  vara 

Klinikksjef Rolv Ole Lindsetmo 
Igang med NOR-klinikken i et 
strategiprogram, bygn. mm og 
deling av arb.oppgaver 

19 Kvam utvalg Medisinsk klinikk Mildrid Pedersen  
Siv-Elin Reitan vara 

Klinikksjef Markus Rumpsfeld/ 
konst.klinikksjef Per Angermo 
Møteplan?  
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20 Utvikling av sykepleiernes praksisstudier Nina Nedrejord 
 

21 Prosjekt arealplan UNN Harstad Arvid Eliseussen 
Ulf Jack Bergstrøm vara  

  

22 Pasient-app saken HN FRESK Martin Andrè Moe 
fortsetter  

 

23 Ungdomsrådet Kirsti Baardsen Ungdomsrådet er nå et eget 
likestilt utvalg som BU 

24 Frivillighetsrepresentant i 
Frivillighetsgruppen 

Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Terje sender referat til Nina 
Møte den 18.9. 

25 Helse I Arbeid Mildrid Pedersen 
Terje Olsen vara 

Bevilget penger til første del av 
prosjektet  

26 OSO satsing: Samhandlingsforum for 
somatikk i  
UNN Tromsø 
UNN Harstad 
UNN Narvik 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Paul ikke tilstede i BU-møte for å 
gi rapport. 

27 KLIN-REG- prosjekt: Likeverdige 
helsetjenester 

Paul Dahlø  Paul ikke tilstede i BU-møte for 
å gi rapport. 

28 Etablering av robotassistert PCI Nina Nedrejord 
 

Har vært et møte. Stoppet pga 
korona. 

29 Samvalgsverktøy -  
Muskelknuter i livmoren 

Marit Stemland fortsetter 
 

Prosjektleder Kirsti Rakkenes.  

30 Klinisk etisk komite Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Møte i november. 

31 Etablering av Helsefellesskap Paul Dahlø  
Kirsti Baardsen vara  

Magne Nicolaisen kaller inn til 
møte i arbeidsgruppen (OSO) 

32 Referansegruppe for 
behandlingshjelpemidler 

Martin Moe Diabeteshjelpemidler 

33 Strategisk plan for utvikling av kliniske 
fagområder i NOR og K3K 

Kirsti Baardsen 
  Paul Dahlø vara 

Kirsti er med i klinikkens 
prosjektgruppe, Paul er med i 
styringsgruppa. 

34 Arbeidsgruppe om helsefellesskap ?? Navn kommer senere. Paul 
informerer 
Etableringsmøte 22.4.2021 

35 Forskningsprosjekt: Variasjon i 
kreftbehandling av eldre 

Kirsti Baardsen Søknad om prosjektet er  sendt. 

36 Mandatsarbeid for overflytting av 
Samvalgssenteret til nytt senter 

Kirsti Baardsen Tove Skjelbakken leder dette 
arbeidet 

 
 

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

 
 BU-31/20-2    Rehabiliteringskapasitet og bruk av Sonjatun og Finnsnes 

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg ved NOR-klinikken har gitt en 
redegjørelse over status når det gjelder Sonjatun og Finnsnes: 
 
Rehabiliteringsplassene både på Sonjatun og Finnsnes ble overtatt 
faglig av Rehabiliteringsavdelingen etter nyttår. Disse sentrene er nå 
med i ukentlige inntaksmøter for søknader til rehabilitering i UNN. 
Faglig sett er det nå nedfasing av geriatri og opprustning av 
rehabiliteringspersonell og kompetanse begge steder. Ved Sonjatun er 
lege der nå aktivt med i inntaksmøtene og det er videobaserte 
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fagmøter rundt pasientene sammen med fysikalsk- og 
rehabiliteringsmedisinske overleger i Tromsø. 

 
 Både Finnsnes og Sonjatun tar imot pasienter fra Tromsø. Finnsnes har 
i praksis fullt belegg til enhver tid, mens belegget er mer varierende på 
Sonjatun.  
Vi ser imidlertid en utvikling mot økt benyttelse av Sonjatun, spesielt 
nå i Koronatiden. 2-3 senger er i bruk regelmessig. Det tas ikke 
geografiske hensyn ved fordeling av pasienter dit. Det er de 
medisinskfaglige behov og muligheter ved rehabiliteringen som blir 
avgjørende. Dessverre er Sonjatun ikke aktuell for pasienter med for 
komplekse problemstillinger pga de kompetansebehov dette setter til 
personell og / eller utstyr som må benyttes. På Finnsnes er 
rehabiliteringskompetansen bygget opp over mange år, og utvikles nå 
enda mer, bl.a med spesialiserte sykepleiere og optikertjenester. 
Høyere spesialkompetanse på stedet gjør at stedet er velegnet for å 
håndtere en mer kompleks pasientgruppe. Dette kan selvsagt utdypes 
enda mer, men vi må da dypere inn i de medisinske problemstillinger 
til pasientene, som ofte også omfatter betydelige nevropsykologiske 
prosesser pga skader i sentralnervesystemet. 

  
Det kan også nevnes at Kurbadet i Tromsø har hatt ekstra kapasitet og 
tatt i mot langt flere pasienter enn normalt nå i koronatiden. Spesielt 
gjelder dette rehab etter hjerneslag og fra ortopedi. 

 
 Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 BU-32/20        Referatsaker 
                                        Det ble referert følgende referatsaker: 
 

1. Referat fra møte i Ungdomsrådet, 30.4.2020 

2. Protokoll fra møter i BU Helgelandssykehuset, 20.5. og 12.8.2020 

3. Referat fra møte i OSO, 28.5.2020 

4. Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, 8.6. og 26.8.2020 

5. Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 10.6.2020 

6. Referat fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 17.6.2020 
7. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, 24.8.2020 

8. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, 25.8.2020 

 
 Vedtak              Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
  
 BU-33/20         Eventuelt 
 

1. Fagspråk i pasientbrev 
Pasienter har utfordringer med å forstå fagspråk som står i innkallinger, orienteringer 
eller diagnoser de mottar fra sykehus. Det er ønskelig at faguttrykk blir forklart, eller 
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               Kirsti Baardsen (sign.) Hilde A Johannessen(sign.) 

               utvalgsleder sekretær 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 15.9.2020 

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
Vedtak:

Helsenord.no sin side - kurs i brukermedvirkning.
Brukerutvalget gjøres oppmerksom på at det er mye nyttig informasjon på
Kurs i brukermedvirkning4.

Brukerutvalget mottar informasjon om onsdagsmøtene.
postadresse til brukerrepresentantene. Administrasjonen sørger for at 
Administrasjonen sørger for formidling til KVAM-utvalgene om å benytte private e- 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
Vedtak:

kommende onsdagsmøter på epost til Brukerutvalget.
for Brukerutvalget. Det er frivillig å delta. Administrasjonen sender informasjon om 
På onsdagsmøtene ved UNN er det mange temaer som kan være interessante også 

epostadresser. Forhåpentligvis blir dette ordnet snarest.
orientert og kan sende informasjon til brukerrepresentantene på private 
mobiltelefoner. Det sendes ut melding til KVAM-utvalgene om dette, slik at de er 
Administrasjonssjefen orienterte om den foretatte stenging av UNN-epost på iPad og 
Informasjon fra Direktøren3.

Saken tas videre til neste møte i arbeidsutvalget.
Vedtak:

smertefullt som det gamle utstyret.
tomosyntese - er et mye bedre system, og har 30 % bedre treffsikkerhet og er ikke så 
mammografirøntgenutstyr. Andre sykehus har skiftet dette ut. Det nye systemet - 
Brukerutvalgets leder orienterte. UNN har fortsatt gammelt
Gammelt mammografiutstyr2.

endre språket i brev til pasienter slik at det er forståelig.
Administrasjonen sender forespørsel til fagsjefen ved UNN med oppfordring til å 
Vedtak:

at språket blir slik at pasienten forstår hva som står.
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Kopi til: 

- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 

- Sissel Eidhammer, Nordlandssykehuset 

- 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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Protokoll 
 

Møte:  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  Fredag 18. september 2020 
Møtested:  Skypemøte, studio i Mosjøen og Mo i Rana 
 
 
Tilstede: 
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU X  

Per Hansen Nestleder FFO – Mental Helse X  

Tove Linder Aspen  Medlem Ivareta X  

Josefina Skerk Medlem Samisk befolkning  x 

Einar Moen Medlem Eldrerådet X  

Trine-Mari Aavitsland Medlem Kreftforeningen X  

Nils Rishaug Medlem FFO -HLF  x 

Steinar Arnesen Vara FFO - NPF X  

     

Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir   x 

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  X  

Tove Lill Falstad Sekretariat  X  

Vårin Sandvær Rådgiver Sak 65 X  

Silje Paulsen Rådgiver Sak 61 og 62 X  

Ida Bukholm Fagsjef Sak 22 X  

Anne Marit Danielsen Barnevernspedagog Sak 64 X  

Torbjørn Aas Prosjektdirektør Sak 63 X  

Merethe Myrvang Rådgiver Sak 63 X  

Sissel Karin Andersen Administrasjonsdir. Sak 63 X  

 
  
Saksliste 
Sak 55/2020  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 56/2020  Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 12. august 2020 
Sak 57/2020  Orienteringssaker 

1. Informasjon fra BU-leder – muntlig 
a. Styremøter 
b. Helsefellesskap 24. august 
c. OSO-møte 9. september 

2. Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 
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a. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg  
1 DMS Brønnøysund v/ Mariette Korsrud 

  
 
Sak 58/2020  Referatsaker  

1. Brev fra FFO og SAFO Rana til Helse Nord 
2. Svarbrev fra pasientreiser v/ Smedseng 

Sak 59/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppe Bup 
Sak 60/2020 Hvordan får brukerrepresentanter inn saker til behandling i 

brukerutvalgsmøtene? 
Sak 61/2020  Statusoppdatering på prosjekt desentralisert sykepleierutdanning på 

Helgeland 
Sak 62/2020  Orientering om kompetanseplanen i Helgelandssykehuset 
Sak 22/2020  Oppfølging av sak 22 - Pasientsikkerhet i Helgelandssykehuset 
Sak 63/2020   Muntlig orientering fra administrasjonen 
Sak 64/2020  Barn som pårørende 
Sak 65/2020  Kvalitetsregister  
Sak 66/2020  Eventuelt  
 
______________________________________________________________ 
 
Sak 55/2020  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med de endringer som kom fram under 

eventuelt. 
 
 
Sak 56/2020  Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 12. august 2020 
 
Vedtak: Protokoll for brukerutvalgsmøte den 12. august ble godkjent 
 
 
Sak 57/2020  Orienteringssaker 

3. Informasjon fra BU-leder – muntlig 
a. Styremøter 
b. Helsefellesskap 24. august 
c. OSO-møte 9. september 

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

1 DMS Brønnøysund v/ Mariette Korsrud 
2 Prosjekt Den Eldre Pasient v/ Einar Moen 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.  
  
 
Sak 58/2020  Referatsaker  

1. Brev fra FFO og SAFO Rana til Helse Nord 
2. Svarbrev fra pasientreiser v/ Smedseng 

 

Regionalt brukerutvalg møte 21.okt - innkalling og saksliste Side 134 av 173 



 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.  
 
 
Sak 59/2020  Oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppe BUP 
I sakspapirene spørres det om en brukerrepresentant som kan delta i møtene via Skype. Det 
er opp til brukerutvalget å definere kompetansebehov for oppgaven. Brukerutvalget 
vurderer det slik at de ønsker å oppnevne representant som har erfaring fra BUP, og det 
ønskes en pårørenderepresentant i tillegg.   
 
Vedtak: Brukerutvalget ber oppdragsgiver godkjenne to brukerrepresentanter – en 

med pasienterfaring og en pårørende. Ønsker å møte opp på fysiske møter – 
kan delta via Skype sammen med fagperson/kontaktperson.  

  
 
Sak 60/2020 Hvordan får brukerrepresentanter inn saker til behandling i 

brukerutvalgsmøtene? 
 
Vedtak: Saken tas til orientering og følges opp på kommende møter. 
 
 
Sak 61/2020  Statusoppdatering på prosjekt desentralisert sykepleierutdanning på 

Helgeland 
 Det blir oppstart av desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland fra 

høsten 2021. 
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 
 
Sak 62/2020  Orientering om kompetanseplanen i Helgelandssykehuset 
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 
 
Sak 22/2020  Oppfølging av sak 22 - Pasientsikkerhet i Helgelandssykehuset 
   

Nasjonalt meldes mest nesten-hendelser. Alvorlige hendelser meldes ikke. 
Det jobbes med å styrke meldekulturen for avvik i behandling. Det er et mål at 
vi lokalt ikke skal avvike stort på måleparametre over tid. Dette må jobbes 
med lokalt, og det er teamarbeid. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering.  

1. Når brukerutvalget ønsker å melde hendelser som angår 
pasientbehandling skal de formidles til fagsjef 

2. Fagsjef ønskes fortsatt tilbake i brukerutvalget to ganger pr. år. 
 

 
Sak 63/2020   Muntlig orientering fra administrasjonen 
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1. Presentasjon av ny prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset – Torbjørn Aas. 
Konseptfase 0 - To viktigste oppgaver: 

a. Oppdatert økonomisk bærekraftsanalyse 
b. Strategisk faglig utviklingsplan 

2. Orientering om klinisk gjennomgående ledelse. Målet er å samle de somatiske fagene 
under felles faglig ledelse. Dette for å oppnå felles faglig utvikling og sikre 
gjennomgående prosedyrer i hele Helgelandssykehuset. I første omgang vil adm.dir. 
innføre en overordnet struktur på fag. Det vil derfor være en prosess som skal ha 
toppledelse på plass fra 01.01.21. Strukturen i øvrig organisasjon skal jobbes videre 
med i 2021.  

3. Status tarmkreftkirurgisaken – saken er oversendt Statens Helsetilsyn. Oppfølging 
gjøres nå av helsetilsynet. 

 
Vedtak:  Informasjonen tas til orientering 
 
 
Sak 64/2020  Barn som pårørende 
Informasjon om barn og unge som pårørende finner man på Helgelandssykehusets nettsider 
under hovedoverskriften pårørende, nederst på forsiden. Utfordringer i arbeidet er blant 
annet flerkulturelle familier. Det er behov for mer kompetanse på dette feltet, og det legges 
planer for kompetansehevende tiltak. I forhold til kvalitetssikring jobbes det med koding i 
journalsystemet.  
 
Vedtak:  Brukerutvalget takker for informasjon og tar saken til orientering.  
  
 
Sak 65/2020  Kvalitetsregister  
51 nasjonale register. Helgelandssykehuset registrerer i 30 register. KvaRus er nytt register 
fra januar 2020: Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet 
av rusmidler.  
 
Vedtak:  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 66/2020  Eventuelt  

1. Vaktberedskap – i psykisk Helse – Rune Holm 
 

2. Protokoller fra BU-møtene på nettsidene 
 
Vedtak: Begge sakene sjekkes opp til kommende møte. 
 
 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i brukerutvalgsmøte 23. oktober 2020 
Protokollen blir lagt fram som referat sak i kommende styremøte 
 
Kopi til:  

• Styret i Helgelandssykehuset 

• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 
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• Ledergruppen i Helgelandssykehuset 

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

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Referat møte og opplæring Brukerutvalget 23.-24. september 2020 
Sted: Nordlandssykehuset Sentrum, Parkveien 95.  

Tid: Onsdag 23. september fra kl. 12:00 til 17:30 og torsdag 24. september fra kl. 08:30 til 14:00. 

Deltakere:       Tilstede   Forfall 

Paul Daljord – leder  FFO X  

Gunn Strand Hutchinson – nestleder SAFO X  

Ole Andre Korneliussen Mental Helse X  

Viktor Torrisen MARBORG X  

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen X  

Mai Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X  

Linn Christin Sørtorp   RIO X   

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell Samisk representant  X 

Fransisca Kappfjell Herbst (vara) Samisk representant X  

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet  X 23.09  

Lars Herman Nordland (vara) Ungdomsrådet  X 

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør  X  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Stian Molvik Rådgiver Koordinerende enhet X  

Beate Sørslett Medisinsk direktør Sak 81/2020  

Steinar Pleym Pedersen Samhandlingssjef Sak 84/2020  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 85/2020  

Ole-Kristian Sæbø  Rådgiver psykisk helse- og rusklinikken Sak 86/2020  

Andre:    

Kjersti Syversen  Seniorrådgiver Pasient- og brukerombudet Sak 82/2020  

Børge Albertsen Seniorrådgiver Pasient- og brukerombudet Sak 82/2020  

Saksliste 

 

 

78/2020 

79/2020 

80/2020 

81/2020 

82/2020 

83/2020 

84/2020 

85/2020 

86/2020 

87/2020 

88/2020 

89/2020 

90/2020 

91/2020 

92/2020 

93/2020 

94/2020 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat møte 26. august 2020 

Konstituering 

Gjennomgang av sentrale dokumenter/opplæring 

Pasient- og brukerombudet 

Samarbeid brukerorganisasjonene 

Samhandling med kommunene 

Virksomhetsrapport august 2020 

Status implementering pakkeforløp Psykisk helse og rusklinikken 

Innspill til Oppdragsdokumentet 2021 

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter 

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Oppnevninger 

Møteplan 2020 

Oppfølgingssaker og saker til behandling 

Referatsaker/eventuelt 
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Saksnummer Saksfremstilling 

Opplæring I tillegg til det som fremkommer av referatet bestod møtet av: Workshop ved leder 

Paul Daljord, Å være brukermedvirker ved Nordlandssykehuset, diverse praktisk 

informasjon og felles middag.  

 

79/2020 Godkjenning av referat fra møte 26. august 

 

Vedtak:   

1. Referat fra møte 26. august 2020 godkjennes. 

 

80/2020 

 

 

Konstituering 

 

• Brukerutvalget for perioden 2020 - 2022 ble oppnevnt i styremøte 9. 

september 2020.  

 

• Oppnevning av arbeidsutvalg (AU) for Brukerutvalget, i henhold til 

Brukerutvalgets mandat: Møtene forberedes av et Arbeidsutvalg (AU) som 

består av leder, nestleder og sekretær. 

 

Vedtak:  

1. Paul Daljord (leder), Gunn Hutchinson (nestleder) og Sissel Eidhammer 

(sekretær) oppnevnes til Brukerutvalgets Arbeidsutvalg.  

 

81/2020 Gjennomgang av sentrale dokumenter/opplæring 

 

• Gjennomgang om fakta om Nordlandssykehuset og organisering, ved 

administrerende direktør, Paul Martin Strand.  

 

• Gjennomgang av Strategisk utviklingsplan og Oppdragsdokument, ved 

medisinsk direktør, Beate Sørslett. 

 

Spørsmål som kom frem i møtet: 

 

Spørsmål: I forbindelse med rapportering på Oppdragsdokumentet: Hvordan følges 

de sakene opp, som ikke har blitt gjennomført?  

Svar: Disse sakene skal følges opp. På hjemmesiden til Helse Nord ligger oversikten 

over tiltakene som ikke har blitt gjennomført.  

  

Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

82/2020 Pasient- og brukerombudet 

 

• Kjersti Syversen og Børge Albertsen, seniorrådgivere i Pasient- og 

brukerombudet ga en presentasjon av Pasient- og brukerombudets arbeid. 

 

• I tillegg presenterte de sine nye brosjyrer som er rettet mot ungdom, laget i 

samarbeid med Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset. Brosjyrene har blitt 

distribuert til alle ombudene i hele landet. Avisartikkel om prosjektet i Avisa 
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Nordland. Ungdomsrådet ble rost for gode innspill og for et godt samarbeid. 

Prosjektgruppen bestod av fire ungdommer fra Ungdomsrådet og to deltakere 

fra pasient- og brukerombudet. Overvekten av brukermedvirkere i prosjektet 

var en suksessfaktor.  

 

Spørsmål og innspill som kom frem i løpet av bolken: 

 

Spørsmål: Kan dere si noe mer om hvordan dere jobber på systemnivå, altså bidrar til 

å øke kvalitet i tjenestene?  

Svar: Vi kan bli flinkere til å fortelle hva vi jobber med. Noen eksempler på saker vi 

har jobbet med på systemnivå: Sak om støttestrømper med Brystkreftforeningen, 

dialyse og kontaktlege. Her sendte vi videre til Helsedirektoratet/Helse Nord. Send 

gjerne inn saker til pasient- og brukerombudet om saker.  

 

Spørsmål: Har dere fått inn henvendelser om senskader etter kreft? Det er mange 

som opplever dette, som ikke kjenner til sine rettigheter.   

Svar: Har hatt flere saker, en som fikk erstatning.  

 

Spørsmål: Rus og psykiatri: Når man har vært til behandling hører vi ofte om flere 

som opplever mangelfullt tilbud i kommunen. Er dere ofte borti dette? Hvordan kan 

dere jobbe i forhold til kommunen? 

Svar: Vi skulle ønske vi fikk flere henvendelser. Der er for få som klager på 

kommunene. Dette tallet burde vært høyere.  

 

Spørsmål: Er det noe standardinformasjon som deles ut? F.eks. pasient- og 

brukerombudet.  

Svar: En del sykehus har lagt ved informasjon om hvordan klage, og informasjon om 

pasient- og brukerombudet.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for presentasjonen av pasient- og brukerombudets 

arbeid og for invitasjonen til videre samarbeid.  

2. Brukerutvalget tar imot oppfordringen om å sende inn saker til Pasient- og 

brukerombudet, Nordland.  

 

83/2020 Samarbeid brukerorganisasjonene 

  

Bolk med brukerorganisasjonene over Skype. Deltakere fra brukerorganisasjonene 

var: Kirsti Elise Fosshaug (SAFO Nord), Wenche Kjølås (Kreftforeningen), Asbjørn 

Larsen (RIO), Marleen Rones (Fylkesleder Norsk Revmatikerforbund), Jørn Helge 

Sørensen (Fylkessekretær FFO Nordland), Trond Pedersen (Fylkesleder FFO 

Nordland) og Vidar Hårvik (Daglig leder MARBORG).  
 

• Presentasjonsrunde: Brukerorganisasjonene ga en presentasjon av seg og sin 

organisasjon, og medlemmene i Brukerutvalget presenterte seg.  

• Leder Paul Daljord ga en orientering om Brukerutvalgets mandat.  

 

Diskusjon om hvordan få til et godt samarbeid mellom organisasjonene og 

Brukerutvalget på Nordlandssykehuset: 
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• Den største bøygen er at det er et ganske komplekst saksfelt, komplekst å sitte 

i brukerutvalget i sykehuset. Man kan jobbe mer med saksfremstilling og 

kontakten med det enkelte medlem.  

• Positivt at vi får sakspapirer fra Nordlandssykehuset, sakslister og møtereferat. 

Det gir en veldig god mulighet til å følge med på arbeidet. Hjemmesiden til 

alle helseforetakene, store variasjoner. Nordlandssykehuset har gode nettsider 

med oversikt. Dette er basis som må være på plass. Har tidligere spilt inn til 

Helse Nord at de lager like sider, slik at det er enklere å følge med. Fint 

samarbeid med brukerrepresentant. Helgelandssykehuset har en veldig god 

side for Brukerutvalget, tips å kopiere fra denne.  

• Diskusjon knyttet til hvordan engasjere medlemsorganisasjonene.  

• Mange sitter i mange utvalg.  

• Positivt at Nordlandssykehuset tok initiativ til møtet.  

• Takk for invitasjon for å komme med innspill til arbeidsutvalget (AU).  

• Muligheten for å lage en «Tips knapp», der man kan sende inn saker til 

Brukerutvalget. 

 

Saker som kom frem i diskusjonen: 

 Oppfordring fra Brukerutvalget om at organisasjonene skal melde inn saker til 

Brukerutvalget.  

 SAFO: Innspill til sak til om Oppdragsdokumentet for 2021: En ambisjon om 

at funksjonshemmedes menneskerettigheter skal bli ivaretatt på en god måte, 

man skal ha rett på samme behandling uansett. 

 Innspill til sak til Oppdragsdokumentet for 2021: Oppfølging av personer 

innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TBS).  

 Sak til diskusjon i Brukerutvalget: Arbeidsforhold og rutiner knyttet til 

erfaringskonsulenter.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for et godt oppmøte og gode diskusjoner.  

2. Brukerorganisasjonene oppfordres til å melde inn aktuelle saker til 

Brukerutvalget på vegne at sine medlemmer.  

3. Sekretær sjekker opp muligheten for å opprette en tips-knapp på nettsiden til 

Brukerutvalget.  

 

84/2020 Samhandling med kommunene  

 

Samhandlingssjef Steinar Pleym Pedersen ga en muntlig orientering om 

Nordlandssykehuset sin samhandling med kommunene i Nordlandssykehusets 

opptaksområde, samt Nordlandssykehusets arbeid med etablering av Helsefellesskap.  

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. Brukerutvalget vil be om et nytt møte i løpet av våren 2021, med både 

representanter fra sykehuset og kommunene.  
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85/2020 Virksomhetsrapport august 2020 

 

Marit Barosen, Økonomisjef, ga en presentasjon av virksomhetsrapporten for august 

2020.  
 

Spørsmål som kom frem i møtet: 

 

Kommentar: Er administrative stillinger og ledere flere enn leger og psykologer til 

sammen? 

Svar: I hovedsak har ikke disse personene pasientkontakt. Denne bolken er litt 

misvisende, f. eks alle på økonomi, lønnsarbeidere faller inn under administrasjon og 

ledelse. Noen kan ha pasientkontakt.  

 

Spørsmål: Når man er f.eks. enhetsleder, men sykepleier, går man da under 

administrasjon eller sykepleier? 

Svar: Går inn under administrasjon.  

 

Spørsmål: Det er stort omfang av innleie. Er det regnet på hvis man styrker lønnen til 

fagstillinger, at dette vil lønne seg? 

Svar: Ja, det er regnet på. Vanskelig om det blir for stort gap, det er en del av den 

helhetlige lønnsstrategien, der det ikke skal være for stort gap. Vi har fokus på at vi 

skal få ned innleie.  
 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten for august 2020 til orientering.  

 

86/2020 Status implementering av pakkeforløp Psykisk helse- og rusklinikken 

 

Orientering om status for implementeringen av pakkeforløp innen psykisk helse- og 

rusklinikken, ved rådgiver psykisk-helse og rusklinikken, Ole-Kristian Sæbø.   

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 

2. Brukerutvalget ønsker en ny orientering om status etter 1.1.2021.  

 

87/2020 Innspill til Oppdragsdokumentet 2021 

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gir årlig oppdragsdokument til de regionale 

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. Regionalt Brukerutvalg (RBU) ønsker innspill til 

Oppdragsdokumentet for 2021 fra alle Brukerutvalg og Ungdomsråd i Helse Nord. 

Hvert helseforetak bes om å spille inn tre hovedsaker til Regionalt Brukerutvalg 

(RBU).  

 

Etter diskusjon ble det enighet om tre innspill, som beskrevet i vedtaket.  
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Vedtak: 

1. Brukerutvalget foreslår følgende tre saker: 

a) Ingen skal skrives ut av TBS uten tilfredsstillende tilbud i kommunene.  

b) Opprettelse av koordinatorer for personer med langvarige og sammensatte 

behov for spesialisthelsetjenester. 

c) Fortsette arbeidet med å sikre en god overgang fra barne- til voksenorienterte 

tjenester.  

2. Arbeidsutvalget får fullmakt til å formulere kravene slik at de er tilpasset 

formatet.  

 

 88/2020 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

Direktøren ga en kort orientering om arbeidet med pandemien.  

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget tok informasjonen til orientering.  

 

89/2020 

 

 

 

 

 

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

 

Paul Daljord: Deltatt i styremøte ved Nordlandssykehuset og møte i Overordnet 

Samarbeidsorgan (OSO). Særlig aktuelt fra OSO-møtet er arbeidet med 

Helsefellesskap. 

 

Ivar Martin Nordgård: 

• Møte i styret med FACT (Flexible Assertive Community Treatment) Lofoten.     

• Gjennomført møte i Styringsgruppen for SEPREP Lofoten (11. september) og 

Vesterålen. Utfordring knyttet til Covid-19, mye blitt gjennomført digital. 

Studentene veldig fornøyde. Undervisning av resten av året planlegges 

digitalt.  

 

Gunn Strand Hutchinson: 

• Møte i Fagråd for samhandling, oppnevnt av regionalt brukerutvalg (RBU). 

Mange medlemmer, fra kommunene og de enkelte lokalsykehus. Introduksjon 

av mandat, hvordan vi skal jobbe videre.   

• Første møte i Referansegruppemøte for arealutvikling Rønvik (18. juni). 

Første møte hvor mandat, bakgrunn, prosessen videre ble redegjort for. 

Følgende uttalelse ble fremmet av Gunn Strand Hutcinson i møtet: 

 

BRUKERREPRESENTASJON I ARBEIDSGRUPPENE FOR 

AREALUTVIKLINGSPLANLEGGING RØNVIK 

 

Brukerutvalget (BU) ved NLSH viser til tidligere anbefaling om at 

brukerrepresentanter bør delta i prosjektgruppe, være med fra starten av, samt at 

ungdomsrådet må inkluderes i arbeidet (BU NLSH sak 26/20).  

 

På møtet i referansegruppa 18.juni d.å ble det kjent at arbeidet med planlegging skal 

skje i fire arbeidsgrupper. Brukerrepresentant i referansegruppa tok da opp at det 

burde være brukerrepresentanter i arbeidsgruppene jamfør referat fra møtet 18.juni. 

Dette ble avvist.  
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BU vil understreke at det er viktig at det oppnevnes brukerrepresentanter i 

arbeidsgruppene og ber om at dette blir gjort snarest. 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

2. Uttalelse om brukerrepresentasjon i arbeidsgruppe for arealutvikling Rønvik, 

som ble fremmet i møtet av Gunn Strand Hutchinsson, blir sendt til 

administrerende direktør, Paul Martin Strand.  

 

90/2020 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

Utgikk. 

91/2020 Oppnevninger 

 

Gjelder Oppnevning  

1. Driftsrådet pasient- og 

pårørendetorget  

Linn Christin Sørtorp  

 

vara: Viktor Torrisen  

 

 

2. Brukerdeltakelse i 

forskningsprosjekt om ernæring 

og bruk av digitale hjelpemidler 

til eldre 

Ivar Martin Nordgård og 

May Jakobsen   

 

Kontaktperson for May 

Jakobsen: Ivar Martin 

Nordgård.  

3. Brukermedvirker til PhD-

prosjekt: Inflammatorisk 

tarmsykdom i Nord-Norge 30 år 

etter diagnose.  

 

 

Ingrid Moen Børli  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget oppnevner Linn Christin Sørtorp som brukerrepresentant, og 

Viktor Torrisen som vara til pasient- og pårørendetorgets driftsråd.  

 

2. Brukerutvalget oppnevner Ivar Martin Nordgård og May Jakobsen som 

brukerrepresentanter til forskningsprosjekt om ernæring og bruk av digitale 

hjelpemidler til eldre. 
 

3. Ingrid Moen Børli oppnevnes som brukerrepresentant til PhD-prosjektet 

Inflammatorisk tarmsykdom i Nord-Norge 30 år etter diagnose. 

 

92/2020 Møteplan  

 

• Datoplan for 2020 ble gjennomgått 
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• Datoplan for 2021 behandles neste møte.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar møtedatoene for 2020 til orientering.  

2. Møteplan for 2021 gjennomgås på neste møte.  

 

93/2020 Oppfølgingssaker og saker til behandling 

 

Gjennomgang av oppfølgingssaker, planlagte saker og innmelding av aktuelle saker 

fra Brukerutvalgets medlemmer.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget følger opp oppfølgingssakene slik det fremkommer i 

dokumentet «Oppfølgingssaker Brukerutvalget 2020».  

 

94/2020 Referatsaker/eventuelt 

• Protokoll styremøte NLSH 09. september 2020  

• Referat møte i Ungdomsrådet NLSH 02. september, 2020  

• Protokoll møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset, 12. august 2020  

• Protokoll Brukerutvalget Finnmarkssykehuset, 9. juni 2020 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar protokollene til orientering.  

 
Tilbakemeldinger 

om møtet 

 

• Synes det har veldig givende, fått avklaring på det meste jeg har lurt på, har fulgt opp 

til forventingene og vel så det 

• Fått bekreftet at det faktisk har gjennombruddskraft, ser frem til fortsettelsen.  

• Trivelige folk, skepsisen jeg hadde er borte. Spent på veien videre.  

 

Oppsummering ved leder Paul Daljord: Takker for møtet, veldig hyggelig å bli kjent med alle 

nye, takker for god innsats og ser frem til fortsettelsen. 

 

 

Saker til neste møte: Samvalgssenteret, se: www.unn.no/samvalg, Prosjekt om erfaringskonsulenter og 

brukermedvirkning, tertialrapport for Nordlandssykehuset 2020. 
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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 
23. september 2020 

Beate Juliussen 
23.092020 
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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  

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 

Siri Tau Ursin Administrerende direktør, deltok på sak 28/2020 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef, deltok på sak 29/2020 og 30/2020 

Anneli Tyvold Sykehusplanlegger, Sykehusbygg, deltok på sak 31/2020 

Christian Brødreskift Prosjektleder, Sykehusbygg, deltok på sak 31/2020 

Elisabeth Sunkvist Rådgiver Samvalgssenteret, deltok på sak 32/2020 

Anne Regine Lager Rådgiver Samvalgssenteret, deltok på sak 32/2020 

Vivi Brenden Bech Konstituert kvalitets- og utviklingssjef, deltok på sak 33/2020 
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Sak 25/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan onsdag 23. september 2020 på skype og studio som listes opp i mail ved 
innkalling kl. 09.00-14.30.   
 

Saksnummer Sakens navn 
25/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
26/2020 Godkjenning av referat fra BU møte 10. juni 2020 
27/2020 Referat fra AU BU møte 9. september 2020 
28/2020 Direktørens time  

Siri Tau Ursin, administrerende direktør  
29/2020 Tilbakeføring av kontroller fra UNN til Finnmarkssykehuset 

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef   
30/2020 Henvendelse fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) 

vedrørende etablering av desentrale dialysetilbud i Finnmark.  
31/2020 Statusorientering nye Hammerfest sykehus 

Christian Brødreskift og Anneli Tyvold, Sykehusbygg HF 
32/2020 Workshop om samvalg 

Elisabeth Sundkvist, rådgiver ved Samvalgssenteret  
33/2020 Helsefellesskap 

Vivi Brenden Bech, konstituert kvalitets- og utviklingssjef 
34/2020 Møteplan 2021 
35/2020 Livmorhalsprogrammet  
36/2020 Orienteringssaker 

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

37/2020 Referatsaker 
1. Protokoll fra Regionalt brukerutvalgsmøte 17.06.20 

38/2020 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste vedtatt.   

Sak 26/2020 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
10. juni 2020 

 
Vedtak: Referatet fra møte 10. juni 2020 godkjennes.  

 

Sak 27/2020 Referat AU-møte 9. september 2020 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 9. september 2020 til 
orientering. 
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 Side 4 
 

 

 

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

Sak 28/2020 Direktørens time 

 Administrerende direktør, Siri Tau Ursin innledet i saken.  
      

Vedtak:  
Informasjon fra administrerende direktør tas til orientering. 

 

Sak 29/2020 Tilbakeføring av kontroller fra UNN til 
Finnmarkssykehuset HF 
Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.   

 
Vedtak:  
Informasjon vedrørende tilbakeføring av kontroller fra UNN til 
Finnmarkssykehuset tas til orientering.   

 
Sak 30/2020     Henvendelse fra Landsforeningen for Nyrepasienter og  
           Transplanterte (LNT) vedrørende etablering av   
           desentrale dialysetilbud i Finnmark 

Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.   
 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget tar informasjon fra medisinsk fagsjef til etterretning.  
2. Brukerutvalget gir tilbakemelding til LNT om at det anses som viktig 

at tilbudet om dialyse må være dynamisk og bygges opp rundt den 
enkelte pasient.  

3. Brukerutvalget ber om at Finnmarkssykehuset HF tilstreber raskere 
utredning/beslutning/avtaleinngåelse ved etablering av tilbud 
rundt den enkelte pasient.  

   

Sak 31/2020 Statusorientering nye Hammerfest sykehus 

Prosjektleder, Christian Brødreskift og sykehusplanlegger, Anneli 
Tyvold fra Sykehusbygg innledet i saken.  
 
Vedtak:  
1. Informasjon vedrørende status for nye Hammerfest sykehus tas til 

etterretning.  
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe for å levere innspill til Sykehusbygg 

bestående av Kjell Magne Johansen, Unni Salamonsen Tommen 
Hermo og Else Marie Isaksen.  

3. Brukerutvalget leverer innspill til Sykehusbygg på hva som er viktig 
med tanke på universell utforming som underlag for videre 
samarbeid. 
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 Side 5 
 

 

 

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

Sak 32/2020 Workshop om samvalg 

Elisabeth Sundkvist og Anne Regine Lager rådgivere ved 
Samvalgssenteret innledet i saken.  
 

Vedtak:  
1. Informasjon om samvalg tas til orientering og innspill om samvalg 

ble gitt til Samvalgssenteret.   
 

Sak 33/2020 Helsefellesskap 

Konstituert kvalitets- og utviklingssjef, Vivi Brenden Bech innledet i 
saken.  
 

Vedtak:  
1. Informasjon om helsefellesskap tas til orientering.   
 
 

Sak 34/2020 Møteplan 2021 

Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
 

Vedtak:  
Møteplan for 2021 med følgende datoer vedtas:  

 
BU møter AU BU møter (telefon)  
17. mars 2021, Alta 3. mars 2021 
10. juni 2021, Karasjok 27. mai 2021 
22. september 2021, Kirkenes 9. september 2021 
14. desember 2021, Hammerfest 1. desember 2021 

 

Sak 35/2020 Livmorhalsprogrammet 

Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
 
Vedtak:  
Henvendelse fra Livmorhalsprogrammet svares ut med de innspill som 
kom i møtet.   

    

Sak 36/2020 Orienteringssaker 

1. Muntlig informasjon fra BU leder:  
a) Leder har deltatt på ulike møter siden sist møte. Det har vært 

styremøter, styringstuppemøter og andre utvalgsmøter. Takker 
Brukerutvalget som har stilt opp på pasientsikkerhetsuka.  
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 Side 6 
 

 

 

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  

2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  
a) Else Marie Isaksen informerte om at strategidokumentet 

vedrørende spesialisthelsetjenesten til den samiske 
befolkningen er vedtatt i Helse Nord og i Sametinget.   

b) Det er flere pasienter som melder om stor misnøye med 
takstrefundering fra Pasientreiser. Brukerutvalget ber om en 
orientering fra Pasientreiser vedrørende satser og regelverk. 
Vil gjerne også få en presentasjon fra RBU medlem Gunhild 
Berglen som har jobbet mye med Pasientreiser 

 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a) Det gjøres en evaluering av pasientsikkerhetsuka, og 

tilbakemeldingene så langt er at det er viktig at Brukerutvalget 
og Ungdomsrådet deltar på dette arrangementet.  
Link til streaming av Pasientsikkerhetsuka 2020 finnes her.  

 
 

Vedtak: 
Informasjon tas til orientering.  

 

Sak 37/2020 Referatsaker 

1. Protokoll fra regionalt brukerutvalg 17. juni 
 
Vedtak:  
Referatsakene tas til orientering.  

 

Sak 38/2020 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 - Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 
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Postadresse: Avdeling: Direktøren Telefon: 07766 
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   Dato:27.08.2020 
 

Invitasjon til Kreativt verksted – nye arealer psykisk helsevern og rusbehandling  

Det skal bygges nytt til psykisk helse- og rusbehandling ved UNN Tromsø. Både lokal-, sentral- 
og regionsykehusfunksjoner samt universitetsklinikkfunksjoner skal ivaretas i nye arealer.  
 
Nye bygg gir mulighet for videreutvikling av behandlingstilbudet i tråd med framtidens 
utfordringer. Byggene må tilpasses nye behandlingsformer, bruk av teknologi i behandlingen og 
driften, og gi plass for hensiktsmessige samhandlingsarenaer. Det er etablert et 
organisasjonsutviklingsprosjekt som skal sikre at byggene understøtter framtidens helsetjeneste 
innenfor psykisk helse- og rusbehandling. Og i den anledning arrangerer vi et kreativt verksted.  
 
Koronapandemien gjør det nødvendig å begrense deltakelse og sørge for tilstrekkelig avstand, 
og vi har tatt høyde for dette i planleggingen. Det vil være 1-2 meters avstand mellom 
deltakerne, og antall er skåret ned til 50.  Ut over dette er det ingen begrensninger i kreativitet 
og aktiv deltakelse. Men det er altså begrenset antall plasser, så her gjelder det å benytte 
sjansen! 
 
Tid: 2. oktober 2020, kl 0830 -1200 
Sted: Radisson Blu, Sjøgata 7, Tromsø 
 
Hvorfor et kreativt verksted? 
Det kreative verkstedet skal bidra til  

-å sikre engasjement, forankring og eierskapsfølelse som grunnlag for god og vellykket 
organisasjonsutvikling og drift 
- funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger 
- å se muligheter og sikre vi ikke er låst i en løsning eller i et spørsmål om plassering 

Kort sagt; verkstedet skal bidra til at bygg understøtter pasientens og framtidens helsetjeneste. 
 
Hva er et kreativt verksted? 
UNN inviterer brukere, ansatte, samarbeidspartnere og andre interessenter til sammen, og ved 
hjelp av kreative teknikker, bidrar med ideer om hva vi skal fylle framtidens arealer for psykisk 
helsevern og rusbehandling med. Hva kjennetegner framtidens pasient, behandlingsmetoder og 
helsetjenester? Hvordan ser gode helsetjenester ut; på individ-, gruppe- og systemnivå? Som 
bakteppe og drahjelp i dette arbeidet vil vi få kortfattede poengterte innspill fra eksperter innen 
forskning, sykehusdrift, bygg, behandling, teknologi og ikke minst; pasienterfaring.  
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Bli med å bygge framtidens helsetjeneste her i nord. Send en epost til kf@unn.no innen 
15.09.2020 og meld deg på. Du vil bli kontaktet for å få bekreftet deltakelse. Samme adresse 
kan benyttes om du har praktiske spørsmål om arrangementet og ev dekning av utgifter.  
 
Vi sees! 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anita E Schumacher 
Administrerende direktør 

 
 

  

 
 
 
 
Utkast til program 
 
0830-0900  Introduksjon til dagen og av hverandre, ved Hege Andersen, Kontinuerlig 

forbedring, Harald Lind, Fag og kvalitet og Anne Lager, Samvalgsenteret. 
0900-0930  Hva karakteriserer framtidens pasient, behandling og tjeneste? (Mentimeter)  
0930-1030  Bakteppe og framtidsvisjoner. 5 innlegg (i form av filmsnutter) om framtidens 

bygg, pasient og bruker, behandling, teknologi og tjeneste: Vi får bidrag fra 
tidligere pasient, forsker, arkitekt, fagperson og helseleder. 

  
o På vei mot framtidas bygg – erfaring og forskning, presentert av Sykehusbygg v 

Arild Vassenden 
o Hvem er framtidens pasient – og hvilke behov har hun? Tidligere pasient og 

psykolog Arnhild Lauveng 
o Hva er morgendagens behandling?  PHRK ansvarlig, fagperson kommer 
o Hvordan vil morgendagens helsetjenester se ut? Adm. direktør Anita Schumacher   
o Hvilke muligheter gir ny teknologi? Forsker Marianne Trondsen, Nasjonalt senter 

for e-helse 
 
 
1030-1115  Vi fyller de framtidige arealene med innhold (klipp og lim) 
1125-1145  Presentasjon i plenum 
1145-1200  Veien videre ved Njål Bjørhovde, prosjektleder PHRK, UNN 
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Møtedato: 21. oktober 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 14. oktober 2020 

 

RBU-sak 74-2020 Eventuelt 
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Møtedato: 21. oktober 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Tidemann/Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 19. oktober 2020 

 

RBU-sak 74-2020 Budsjett 2021 foretaksgruppen - rammer og 

føringer 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord skal i møte 28. oktober behandle sak Budsjett 2021 
foretaksgruppen, rammer og føringer. Saken er i stor grad en oppfølging av  
RBU-sak 40-2020 Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024, inkludert rullering av 
investeringsplan 2021 - 2028 
 
Problemstillinger 
I forbindelse med at Statsbudsjettet ble lagt frem 7. oktober er rammene som ble lagt i 
Økonomisk langtidsplan oppdatert. Det vises til vedlagte presentasjon for gjennomgang 
av endringene. 
 
Den største usikkerheten er knyttet til covid-19-pandemien hvor det foreslås at Helse 
Nord RHF skal motta 438,2 mill kr i 2021. 
 
Vurdering 
I sum medfører forslag til statsbudsjett 2021 bedre rammebetingelser enn lagt til grunn 
i styresak 82-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2021-2028. Det bevilges mer penger til aktivitetsvekst enn forutsatt, 
og det bevilges særskilte tilskudd til merkostnader og tiltak i forbindelse med korona, 
samt etablering av nye LIS1-stillinger og etablering av permanent ambulansehelikopter 
i Kirkenes.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør foreslår å videreføre krav til helseforetakene innenfor de særskilte 
satsningsområdene i statsbudsjettet, herunder reduksjon av unødvendig venting, bedre 
kvalitet og pasientsikkerhet og å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Dette vil inkluderes i oppdragsdokument 2021.  
 
Redusere ventetider og fristbrudd kombinert med omstilling og håndtering av pandemi 
er en utfordrende situasjon i helseforetakene. Adm. direktør mener det er betydelige 
potensialer innen avstandsoppfølging, organisasjonsutvikling, innkjøp, og 
legemiddelområdet, og vil sette inn ekstra ressurser på å legge til rette for at 
omstillingsarbeidet lykkes. tekst 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
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1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om forslag til budsjett 2021 
foretaksgruppen, rammer og føringer til orientering. 

 
 
Bodø, den 19. oktober 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Presentasjon  
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Møtedato: 21. oktober 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Tidemann/Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 19. oktober 2020 

 

RBU-sak 74-2020 Budsjett 2021 foretaksgruppen - rammer og 

føringer 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord skal i møte 28. oktober behandle sak Budsjett 2021 
foretaksgruppen, rammer og føringer. Saken er i stor grad en oppfølging av  
RBU-sak 40-2020 Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024, inkludert rullering av 
investeringsplan 2021 - 2028 
 
Problemstillinger 
I forbindelse med at Statsbudsjettet ble lagt frem 7. oktober er rammene som ble lagt i 
Økonomisk langtidsplan oppdatert. Det vises til vedlagte presentasjon for gjennomgang 
av endringene. 
 
Den største usikkerheten er knyttet til covid-19-pandemien hvor det foreslås at Helse 
Nord RHF skal motta 438,2 mill kr i 2021. 
 
Vurdering 
I sum medfører forslag til statsbudsjett 2021 bedre rammebetingelser enn lagt til grunn 
i styresak 82-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2021-2028. Det bevilges mer penger til aktivitetsvekst enn forutsatt, 
og det bevilges særskilte tilskudd til merkostnader og tiltak i forbindelse med korona, 
samt etablering av nye LIS1-stillinger og etablering av permanent ambulansehelikopter 
i Kirkenes.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør foreslår å videreføre krav til helseforetakene innenfor de særskilte 
satsningsområdene i statsbudsjettet, herunder reduksjon av unødvendig venting, bedre 
kvalitet og pasientsikkerhet og å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Dette vil inkluderes i oppdragsdokument 2021.  
 
Redusere ventetider og fristbrudd kombinert med omstilling og håndtering av pandemi 
er en utfordrende situasjon i helseforetakene. Adm. direktør mener det er betydelige 
potensialer innen avstandsoppfølging, organisasjonsutvikling, innkjøp, og 
legemiddelområdet, og vil sette inn ekstra ressurser på å legge til rette for at 
omstillingsarbeidet lykkes. tekst 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
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1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om forslag til budsjett 2021 
foretaksgruppen, rammer og føringer til orientering. 

 
 
Bodø, den 19. oktober 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Presentasjon  
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Budsjett 2021 foretaksgruppen, rammer 
og føringer

RBU 21. oktober

Regionalt brukerutvalg møte 21.okt - innkalling og saksliste Side 159 av 173 



Hovedbilde

• I sum noe større vekst i 2021 enn forutsatt i plan 2021-2024. 
• Delvis knyttet til etterslep fra 2021 som skal tas igjen. 

• Planen kan gjennomføres uten større justeringer

• Bevilget kompensasjon for koronakostnader i 2021. 

• Særskilt bevilgning til ambulansehelikopter Kirkenes (60 mill. kroner)

• Innfasing av ny nasjonal inntektsmodell (2021-2022). 

• Fremdeles betydelige omstillingsutfordringer i helseforetakene
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Avvik fra planforutsetningene

Effekt forslag Statsbudsjett 2021 (i 1000 kr) Statsbudsjett Forutsatt plan Avvik

Nasjonal inntektsmodell 9 609 -38 000 47 609

Aktivitetsvekst 193 855 130 000 63 855

Redusert ramme for reduserte pensjonskostnader 12 712 -22 900 35 612

ABE reformen, netto 7 249 0 7 249

Sum 223 425 69 100 154 325
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Konsekvenser for helseforetakene

Effekt forslag Statsbudsjett  HF (i 1000 kr) Statsbudsjett Forutsatt plan Avvik

Kvalitetsbasert finansiering -1 700 0 -1 700

ABE-reform aktivitetsbaserte inntekter 0,5 % -20 000 -20 000 0

Underregulering lab/rtg -5 000 -5 000 0

Sum -26 700 -25 000 -1 700 
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Hovedmål

• Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte for 2021 
samles i følgende hovedområder: 
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

• Teknologi og digitalisering

• Ressursutnyttelse og samordning
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Korona 

• Økt bevilgning på 412,6 mill. kroner hvorav 
• smittevernutstyr 143,5 mill. kroner 

• øvrige merkostnader/beredskap 269,1 mill. kroner 

• Midlertidig ordning ventetider 25,6 mill. kroner 
• Tiltak for å stimulere til forbedringstiltak som reduserer ventetider og 

forbedrer kapasitetsutnyttelsen ved poliklinikker.  

• Skal tildeles konkrete prosjekter og tiltak. Tilskuddet gjelder bare 2021. 

• Nasjonale forpliktelser må avklares. 
• Kommuner og helseforetak skal selv anskaffe smittevernutstyr

• Nasjonalt beredskapslager i regi av Helsedirektoratet
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Aktivitet, ISF mm. 

• «legger til rette for» en aktivitetsvekst på 2,3 % 

• Vekst på 2,2 % innen ISF, 3,2 % innen lab/rtg

• Ingen større endringer i ISF fra 2020. 

• Telekonsultasjoner inkludert i ISF somatikk fra 2020. Samme refusjon som for 
video og fysiske konsultasjoner. 

• Finansieringsansvar for flere legemidler fra 1. februar 2021 (økt ramme)
• MS, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne sykdommer 

• Helårseffekt av legemidler overført i 2020 (økt basisramme) 
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Lønns- og prisvekst

• Deflator 2,6 % 
• Lønn  2,2 % 

• Prisvekst 3,5 % 

• Pensjonskostnader trekkes ut av grunnlaget. Rammene til 
helseforetakene vil i sum justeres med om lag 2,3 %.

• Pensjonskostnader reduseres med vel 20 mill. kroner, men 
bevilgningen økes med 13 mill. kroner. 
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Andre forhold

• Tilskudd til opprettelse av LIS1 stillinger økt fra 10 mill kr i 2020 til 
52,5 mill kr i 2021
• I statsbudsjettet for 2020 ble antallet LIS1-stillinger i Helse Nord økt med 38 

stillinger, hvorav 19 med oppstart høsten 2020. Ytterligere 19 stillinger fases 
inn våren 2021. 

• Foreslår å samle egenandelstak 1 og 2

• Tilskudd 0,4 mill kr til endringer i bioteknologiloven
• Effekter ufredes av Hdir med frist 1.11.20

• Tilskudd 2,5 mill kr til kontaktfamilieordning for foreldre som venter 
barn med spesielle behov
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Andre forhold

• Diverse tilskudd som videreføres: 
• Sykestuer Finnmark 
• NSE 
• Bedre psykisk helsevern i barnevernet
• Medisinsk undersøkelse i statens barnehus
• Modell for rettspsykiatri 
• Fordeles i oppdragsdokument:

• Turnustilskudd
• Kvalitetsregistre

• Eget tilskudd til AGA utgår
• Inngår i grunnlaget for tilskudd i ny inntektsmodell

• Tarmscreening økes i tråd med plan (midler fordeles til HSØ)
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Andre forhold 

• Ingen realendring for forskningsbevilgning  

• Liten realnedgang i bevilgning til nasjonale tjenester 
• Lite tap i Kvalitetsbasert finansiering
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Ikke finansiert 

• Regionale barnepalliative team

• Områdefunksjoner innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i fengsel
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Likviditet/finans

• Lånebevilgninger til pågående investeringer i tråd med plan 
(Hammerfest og Narvik). 

• Premiebetaling til KLP som er høyere enn kostnaden. Løses gjennom 
økte kassakredittrammer. 
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Føringer for resultat 2020

• Kompensasjon for tapte inntekter kommer i tillegg til økt basisramme.
• Ingen større endringer i foreløpig opplegg
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Takk for meg!

Navn: Erik A. Hansen

E-post: eah@helse-nord.no

Telefon:
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