
 

 

Drøftingsprotokoll  

Vår ref. 
2010/522-2/324 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 36 

Sted/Dato: 
Bodø, 26.5.2010 

 
 

Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m. v. 
mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF 

Møtedato: 26. mai 2010 – kl. 10.30 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø – telefonmøte  
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Tove E. Svee SAN 
Kari B. Sandnes LO-Stat 
Sissel Alterskjær UNIO 
Line Lura konsernverneombud – vararepresentant 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Jan Norum fagdirektør 
Trude Grønlund faggruppeleder 
 
Forfall: 
 
Navn:  
Fredrik Sund Akademikerne 
Ann-Mari Jenssen YS Helse 
Tone Bjerknes konsernverneombud 
 
 
Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter, regionalt traumesystem  
Jan Norum innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 20. mai 
2010. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting. 
 
Partene er enige om følgende: 

 
1. Partene viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten fra utvalget som har utredet forslag til 

regionalt traumesystem. Partene slutter seg i all hovedsak til utvalgets anbefalinger. Tiltak som 
etablering av traumekomiteer/utvalg og implementering av de anbefalte 
kommunikasjonsprotokollene og destinasjonskriteriene, gjennomføres så snart som mulig i hvert 
helseforetak, da disse kan gjennomføres uten tilførsel av økte ressurser.  
 



Helse Nord RHF 
 

Side 2 

 
2. Partene forutsetter at kompetanseheving som krever tilførsel av ressurser gjennomføres etter en 

opptrappingsplan i hvert helseforetak, slik at traumesystemets krav til akuttsykehus i 
traumesystemet (heretter akuttsykehus) og traumesenter innføres i perioden 2010 til 2012. Det må 
være budsjettdekning for utgiftene som medfølger kompetansehevning i helseforetakene i samme 
periode. 
 

3. Partene er videre enige om at utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kapasitet 
og kompetanse i de prehospitale tjenestene og AMK-funksjonene må iverksettes og sluttføres 
innen sommeren 2011. Det må samtidig opprettes samhandling med primærhelsetjenesten med 
mål om å bedre traumekompetansen, innføre ferdighetskrav blant legevakter, samt få i stand 
retningslinjer for legekontorenes akuttstuer, jf. nasjonal traumerapport. 

 
4. Det må sikres at det ved endringer av traumesystemet i Helse Nord er kapasitet til å ta i mot økt 

antall traumepasienter ved sykehus i intensivnivå 3-kategori. 
 
Partene er uenige om følgende: 
 
1. RHF-ledelsen mener at sykehusene i Hammerfest, Harstad, Bodø og Mo i Rana oppgraderes for å 

ivareta alle kravene til traumesykehus, jfr. den nasjonale traumerapporten. Det må legges vekt på 
bred medvirkning av tillitsvalgte og vernetjenesten i de sykehusene som er berørt av 
oppgraderingen. 
 

2. KTV/KVO viser til dialogmøte, den 20. mai 2010, og når det gjelder forslag om at sykehusene i 
Hammerfest, Harstad, Bodø og Mo i Rana oppgraderes for å ivareta alle kravene til 
traumesykehus, ønsker vi ikke å ta stilling til lokaliseringen, fordi det stilles spørsmål om denne 
saken burde vært behandlet i de respektive helseforetak, slik at HF-ene kunne gitt sine 
anbefalinger angående lokalisering. Bakgrunnen til uenighet er manglende forankring blant de 
ansatte i helseforetakene. 

 
 
Bodø, den 26. mai 2010  
 
Drøftingsprotokollen ble godkjent elektronisk i etterkant av drøftingsmøtet. 
 
Jan Norum Karin Paulke   
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
 
 
Tove Elisabeth Svee Kari B Sandnes  
SAN LO-Stat 
 
 
Sissel Alterskjær Line Lura  
UNIO Konsernverneombud – vararepr. 
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Protokolltilførsel fra, LO Stat, SAN, UNIO og vara Konsernverneombud: 
 
KTV/KVO mener at Helse Nord RHF (HN) kan ha brutt sin informasjonsplikt jf. Hovedavtalen § 31 
og Arbeidsmiljøloven § 8-2. Her presiseres at informasjonen skal gis slik at det er mulig for de 
tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse og vurdering samt forberede 
drøfting. Pga. korte tidsfrister har ikke dette vært mulig. Dette gjør at saken ikke er godt forankret 
blant de ansatte i helseforetakene og at medvirkning i liten grad har skjedd, noe som igjen fører til 
utilstrekkelig drøftingsgrunnlag.  
 
Forslag til drøftningsnotat fra HN ble sendt pr. e-post til KTV/KVO kl 12.44 den 18.05.10, 
traumerapporten ble sendt pr. e-post fredag 14.05.10 kl 16.08. Med påfølgende langhelg har dette gitt 
bare få arbeidsdager til å sette seg inn i saksdokumentet. I tillegg er det nødvendig å sette seg inn i 
flere andre rapporter som bl.a. Handlingsplan for intensivmedisin utgitt 31.01.08, styresak 7-2009, 
Organisering av kirurgisk akuttberedskap i HN utgitt februar 2003, for å kunne komme med en 
kvalifisert og faglig begrunnet uttalelse i denne saken. 
 
Drøftningsmøte var initialt planlagt 20.05.10, men etter dialogmøte nevnte dato ble dette utsatt til 
26.05.10. Dette var et kompromiss mellom KTV/KVO og HN. For å få en god og åpen prosess med 
reell medbestemmelse ønsket KTV/KVO at styresaken skulle utsettes og drøftingsmøte utsettes til uke 
22. Anmodning om utsettelse ble dessverre ikke imøtekommet fra HN.  
 
Vennlig hilsen 
 
Konserntillitsvalgte/Konsernverneombud i Helse Nord 
 
 
Sissel Alterskjær (sign.)  Kari B.Sandnes (sign.) Line Lura (sign.) 
UNIO    LO-stat   Konsernverneombud – vararepr. 
         
 
Tove Elisabeth Svee (sign.) 
SAN 


