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REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE I 
ARBEIDSUTVALGET 19062006 
 
Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg avholdt telefonmøte 19.06.2006, kl. 09.00 – 10.00. 
 
Til stede:  
Hans Austad 
Kari Holthe 
Sissel Brufors Jenssen 
 
Fra administrasjonen i Helse Nord RHF: 
Informasjonsdirektør Kristian Fanghol 
Rådgiver Ingvild Røe (sekretær) 
 
SAKSLISTE 
Sak 30/2006: Styresak 53-2006 Hålogalandssykehuset HF 
 
Dokumenter til saken: 

- Styresak 53-2006 Hålogalandssykehuset HF som skal behandles i styret i Helse Nord 
RHF 20.06.2006. 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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Sak 30/2006: STYRESAK 53-2006 HÅLOGALANDSSYKEHUSET 
 
Informasjonsdirektør Kristian Fanghol orienterte kort om bakgrunnen for saken, samt om 
videre prosess. Arbeidsutvalget innhentet også informasjon og synspunkter fra leder for felles 
brukerutvalg for Hålogalandssykehuset, Eva Opshaug Teigen.   
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg ved arbeidsutvalget har diskutert saken. I tillegg har arbeidsutvalget 
innhentet kommentarer fra leder i felles brukerutvalg for Hålogalandssykehuset. Utvalget 
ønsker å formidle følgende synspunkter til styret i Helse Nord RHF: 
 
Prinsipielt er ikke Regionalt brukerutvalg negativ til de foreslåtte omorganiseringer av 
enhetene i Hålogalandssykehuset HF. Utvalget ser at dagens organisering har vært 
konfliktfylt. På enkelte områder har denne organiseringen ikke gitt de ønskede resultater.  
 
Regionalt brukerutvalg forventer at en ny organisering av enhetene i Hålogalandssykehuset til 
hhv. Nordlandssykehuset og UNN, vil kunne gi gevinster når det gjelder administrasjon og 
organisering av tjenestene. Det er imidlertid viktig at denne omorganiseringen medfører 
fortsatt fokus på og styrking av lokalsykehusfunksjonene i Harstad, Narvik og Stokmarknes, 
da med henblikk på tilbudet innen føde- og akuttberedskap, kronikeromsorg og geriatri.  
 
Det fokuseres lite på problemstillingene knyttet til rus- og psykiatriske pasienter i 
saksfremlegget til styret. Dette skal etter det brukerutvalget forstår, vurderes nærmere i 
prosjektet ut over høsten. Utvalget forventer at styret i Helse Nord RHF har et særskilt fokus 
på den videre organiseringen innenfor områdene rus og psykiatri.  
 
Rus skal være et satsingsområde i årene fremover, og det er viktig at dette ivaretas. Hvis 
Nordlandsklinikken går til UNN, vil Nordlandssykehuset stå uten tilbud på rus. Utvalget 
utfordrer Helse Nord RHF til å ivareta disse tilbudene til pasientene i Nordland. Historisk har 
psykiatriske pasienter i Nordland med behov for institusjonsopphold, orientert seg mot 
tilbudet i Bodø. Dette må også vektlegges i den nye organiseringen.   
 
Regionalt brukerutvalg henstiller til styret i Helse Nord RHF om å sørge for at UNN og 
Nordlandssykehuset ivaretar den nye organiseringen i sammensetningen av brukerutvalgene 
for disse helseforetakene. De nye styrene ved UNN og Nordlandssykehuset må også 
nødvendigvis gjenspeile større geografiske områder, flere institusjoner og ansatte.  
 
 
Protokollen godkjent, 
 
Bodø, 19.juni 2006 
 
Hans Austad 
leder 
 
Sendes på e-post til: 
Medlemmene i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Styret i Helse Nord RHF 
Helseforetakene i Helse Nord v/direktører og brukerutvalg 
Pasientombudene i regionen 
Brukerorganisasjonene i regionen 


