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Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Årsrapport 2009 fra arbeidsmiljøutvalget i Helse Nord RHF  
2. Brev fra Arbeidstilsynet av 19. mai 2010 til Nordlandssykehuset HF ad. lukking av pålegg 

1, jf. styresak 61-2010/4 Brev av 23. april 2010 fra Nordlandssykehuset HF til 
Arbeidstilsynet ad. anmodning om å lukke pålegg 1 fra ”God Vakt” 

3. Brev fra Arbeidstilsynet av 25. mai 2010 til Helse Finnmark HF ad. lukking av pålegg 3, 
jf. styresak 92-2009/1 Brev av 16. september 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark 
HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 2008 

4. Brev fra Arbeidstilsynet av 28. mai 2010 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. 
lukking av pålegg nr. 1 – balanse mellom oppgaver og ressurser, jf. styresak 61-2010/5 
Brev av 27. april 2010 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Arbeidstilsynet ad. 
gjennomføring av påleggspunkt1 – balanse mellom oppgaver og ressurser 

5. Brev fra Helsetilsynet av 7. juni 2010 ad. innføring av varslingsplikt og opprettelse av 
utrykningsgruppe i Statens Helsetilsyn, jf. foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 4. mai 
2010 

6. Brev fra Helsetilsynet av 8. juni 2010 ad. melding om tilsyn med barselomsorgen i 
spesialisthelsetjenesten 2010 

 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 
 
 



Hanne Frøyshov 
Ansattevalgt styremedlem UNN-HF 
Medlem i arbeidsgruppe konseptfase UNN A-fløy   Tromsø 14.06.10 
 
 
Til  
Helse Nords styre 
Lars Vorland 
 
 
Bekymring vedrørende A-fløy-saken. 
 
Det vises til dokumentene i saken, spesielt konseptrapporten UNN A-fløy og vedlegget 
hovedfunksjonsprogram for UNN A-fløy (HFP). 
 
Jeg ønsker med dette å rette en formell henvendelse til styret i Helse Nord, fordi jeg er bekymret 
for at denne saken kan få alvorlige konsekvenser for helsetilbudet til store grupper av UNNs 
pasienter som, slik jeg ser det, ikke vil ha mulighet for å få et helsetilbud i tråd med 
pasientrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og nasjonale medisinskfaglige retningslinjer. 
 
Som medlem i arbeidsgruppa for UNN A-fløy og som styrerepresentant har jeg forsøkt å sette meg 
godt inn i denne saken. Det er likevel vanskelig å følge beregningene som ligger til grunn for den 
dimensjonering og prioritering mellom pasientgrupper som fører til forslaget som ligger i 
konseptrapporten. 
 
Prosjektet legger opp til en stor kapasitet for kirurgiske inngrep og intensiv, og en svært liten 
kapasitet for sengeposter og tilbud til store grupper ikke-kirurgiske pasienter. Sett i forhold til 
økningen i antall personer over 70 år, som i hovedsak vil ha behov for ikke-kirurgiske tilbud, blir 
det en lite balansert fordeling av spesialisthelestjenestetilbudet. 
 
For å belyse grunnlaget for min bekymring gjøres nedenfor rede for noen beregninger som synes 
urimelig og som vanskelig lar seg etterprøve med samme resultat. Dette er bare et utvalg av det jeg 
mener ikke er kvalitetssikret på et nivå man kunne forvente i en slik sak. 
 
Tabell 22 s.44 i HFP: 
HFP beregner at det, etter bygging av A-fløya, skal være 134 956 liggedøgn ved UNN-Tromsø, 
mot 140 358 i 2007. A-fløya står tidligst ferdig i 2016 og beregningene er gjort frem til 4 år senere, 
til 2020. I 2030 vil det, med aktivitet som i 2007 og kun befolkningsøkning/demografi fremskrevet, 
være ca 208 000 liggedøgn (min beregning, tall fra SSB). 
 
De siste 10 år har den teknologiske og medisinske utvikling fortsatt i retning av at flere, og eldre, 
pasienter har nytte av behandling i sykehus. Dette skyldes i stor grad bedre og mindre risikofylte 
behandlingsmetoder.  
I den samme perioden har det ikke vært økning i antallet personer over 70 år og liggetiden pr 
opphold har gått ned. Dersom utviklingen i antall døgnopphold fortsetter på grunnlag av nytte for 
pasient og samfunn, vil behovet for liggedøgn øke betydelig også utover den demografiske 
utviklingen. Dette er i liten grad diskutert eller tatt høyde for i rapporten. 
 
Fagfolk som i dag jobber ved UNN-Tromsø er kjent med at man med dagens kapasitet har store og 
vedvarende problemer med å plassere ø-hjelps-pasienter som kommer til innleggelse i medisinske 
fagområder. Til tross for betydelig nedgang i utskrivingsklare pasienter, gjennomarbeidede 



prosedyrer og egne ansatte for å håndtere dette problemet, er det liten utsikt til løsning innenfor 
dagens sengekapasitet.  
 
Jeg føler et ansvar for å påpeke at dette problemet vil gå ut over liv og helse dersom det i fremtiden 
legges opp til en slik reduksjon og ytterligere underdimensjonering i dette tilbudet. 
 
Tabell V2.13 s. 85 i HFP: 
Det er lagt opp til at kommunehelsetjenesten skal ta over mer enn 10 000 liggedøgn for UNN-
Tromsø (beregnet fra 2007-tall). (Dette er pasienter som vi i dag mener har krav på 
sykehusopphold, og som har et sykdomsbilde deretter.) Det er i rapporten ikke diskutert 
kommunenes mulighet for å takle dette i tilegg til de utfordringer kommunen selv får i forbindelse 
med eldrebølgen og samhandlingsreformen. 
 
Tabell V2.13 s. 85 i HFP:  
Sintef legger til grunn at 5400 liggedøgn skal overføres til OBS-posten. Dette tilsvarer 18 
sengeplasser med 85% utnyttelse. I konseptrapporten er det angitt at det planlagte antallet senger i 
OBS-posten i 2020 er 10. (Tabell 14 s 42 i Konseptrapporten). 
 
Tabell 22 s. 44 i HFP: 
For ondartede svulster er summen av dag- og døgnopphold 3 675 i 2007 og beregnet til 4 169 i 
2020. I samme tidsrom dobles den delen av befolkningen som står for de fleste krefttilfellene. Den 
totale befolkningsøkningen til 2030 er i seg selv like stor som hele den planlagte 
kapasitetsøkningen (13%).  
 
For samme pasientløp beregnes i tabell 22 s. 44 i HFP en reduksjon i antall døgnopphold fra 3 197 
til 2 851. Samtidig en økning i liggetiden pr opphold fra 8,3 til 9,4 dager. Dette er ikke forenelig 
med en reduksjon i liggetid på 5% som er angitt for dette pasientløpet i Tabell V2.13 s 85 i HFP. 
 
Tabell 22 s.44 i HFP 
KOLS øker i forekomst og står foran en ytterligere økning pga den demografiske utviklingen. 
Tilstanden er årsak til mange akutte forløp som krever tiltak i sykehus. Her beregnes en total 
økning i behandlingsopphold (døgn + dag) på 6%, altså lavere enn den generelle 
befolkningstilveksten i opptaksområdet. Den reelle økningen i behandlingsbehov blir langt utover 
dette. 
 
Dette var bare 2 av mange pasientløp i tabell 22 s. 44 i HFP som, slik jeg ser det, ikke er beregnet 
etter dagens viten om sykdomsutvikling, vedtatte retningslinjer for behandling eller 
rettigheter/plikter hjemlet i lov.  
 
Det er på flere punkter ikke kongruens mellom Sintefs egne beregninger på forskjellige steder i 
konseptrapporten og HFP. 
 
 
Jeg er altså sterkt kritisk til beregningene og til rapportens manglende mulighet for etterprøving av 
disse. Saken er oversendt legeforeningen. 
 
Forutsetninger som er lagt til grunn for beregningene har etter mitt syn ikke tilstrekkelig politisk, 
medisinskfaglig eller lovmessig grunnlag. Planene i konseptrapporten fører til endringer i 
spesialisthelsetjenestetilbudet for store pasientgrupper i landsdelen som går langt ut over det som er 
en byggesak i et helseforetak og saken får konsekvenser for parter som ikke har hatt mulighet til å 
bli hørt. 
 



Jeg er svært bekymret for en skjevfordeling i spesialisthelsetjenestetilbudet som vil ramme deler av 
Nord-Norges befolkning. Den utviklingen som er skissert vil ikke sikre befolkningen en lik sjanse 
for å få et godt behandlingsresultat, noe Helse Nords direktør har ment at vi skal. 
 
Det er gode argumenter for å bygge ut ved UNN-Tromsø. Det er ingen tvil om at intensiv-plassene 
bør ha høy prioritet i en slik utbygging.  
Jeg ber Helse Nord om å vurdere en løsning der kvalitetssikrede og etterprøvbare beregninger 
legges til grunn for en dimensjonering og prioritering der det er balanse mellom tilbudene til 
forskjellige pasientgrupper. 
 
Jeg legger ved protokoll fra UNNs styremøte 01.06.10. Det ble laget en protokolltilførsel i denne 
saken. Jeg tillater meg også å legge ved min dissens i arbeidsgruppen for A-fløya som prosjektleder 
mente det ikke var anledning til å ta med i rapporten eller som vedlegg til den.  
 
 
 
Mvh 
 
Hanne Frøyshov 



Protokolltilførsel / Dissens 
 
Viser til innspill sendt Sintef 05.03.10.  
 
Det er etter min mening ikke godt nok gjort rede for forutsetningene for beregningene vedr 
kapasietet ved UNN i fremtiden. Som vist i innspillet øker den pasientpopulasjonen som etter 
dagens faglige retningslinjer har krav på utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten i 
svært stor grad mot 2020, og enda mye mer mot 2030. Å lage forutsetninger som gir 
beregninger som viser at UNN trenger færre sengeplasser om 10 år enn i dag synes verken 
realistisk eller forsvarlig. 
 
Forutsetningene, og et for lite kunnskapsbasert sykdomsfremskriving kan gi en svært uriktig 
fremstilling av behovene for de spesialisthelsetjenester som UNN-Tromsø (og de andre 
lokalisasjonene i UNN) skal dekke i fremtiden. Dermed blir grunnlaget for vurderinger av 
løsninger i forbindelse med utbygging av den nye A-fløya feil.  
En uriktig estimering av fremtidens behov kan gi feilprioriteringer som rammer mange 
mennesker i landsdelen.  
Dette er tatt grundig opp skriftlig og muntlig med ledelsen av arbeidsgruppa gjennom hele 
prosessen uten at det har ført til grundigere/mer kunnskapsbaserte analyser av 
behovsfremskrivingen. 
 
Et slikt prosjekt vil påvirke hverdagen til mange pasienter og mange ansatte i lang tid, og i 
tillegg legge beslag på store investeringsmidler. Viktige føringer som er lagt bygger på 
antagelse om store endringer i pasientstrømmer. Disse er ikke vedtatt i politiske organ eller 
sannsynliggjort, og for store pasientgrupper strider forutsetningene mot gjeldende faglige 
retningslinjer. Sammen med de, etter mitt syn, svært uriktige behovsfremskrivinger gjør dette 
at jeg ikke kan stille meg bak rapporten for HFP på disse store og viktige områder. 
 
Hanne Frøyshov 
Tillitsvalgt Yngre Legers Forening 
 

Hanne Frøyshov 
Tromsø 07.04.10 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

MØTEPROTOKOLL 
 
Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Møtested: Bodø / SAS-hotellet, møterom 5 
Dato: 01.06.2010 
Tid: 13.30-17.30 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Merknad 
Jorhill Andreassen Leder  
Olav Helge Førde Nestleder  
Hanne CS Iversen Medlem  
Rune Moe Medlem  
Jan Eivind Pettersen Medlem  
Hanne Frøyshov Medlem  
Erik Arne Hansen Medlem  
Åse Berit Vrenne Medlem  
Svenn A. Nielsen Medlem  
Anne Grethe Olsen Medlem  
Ottar Skjellhaug Medlem  

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Merknad 
Mai-Britt Martinsen Medlem  
   

 
Øvrige som møtte: 
Navn Møtte for Merknad 
Liss Karin Sandvik Mai-Britt Sandvik 2. vara  
Cathrin Carlyle Brukerutvalget (leder) Fast observatør 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Tor Ingebrigtsen direktør 
Leif Hovden administrasjonssjef 
Jorunn Lægland økonomi- og analysesjef 



 
Saksnr Innhold 

ST Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 6. mai 2010 

ST Tertialrapport - 1. tertial 2010 

ST Konseptrapport A-fløya (med vedleggsstruktur) 

ST Brukerutvalg UNN HF - Endring av mandat og godtgjøring 

ST Orienteringssaker 

ST Referatsaker 
 



 

ST 29/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 01.06.2010  
 
 
Innstilling til vedtak 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
Styreleder foreslo følgende tilleggspunkt: 
Styret ber om at sakspapirer – med unntak av virksomhets- og økonomirapporter – blir sendt ut 
minimum 10 dager før møtet. 
 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Endelig vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste. 
2. Styret ber om at sakspapirer – med unntak av virksomhets- og økonomirapporter – blir 

sendt ut minimum 10 dager før møtet. 
 
 
 
 
Merknad 
Følgende merknad fra Hanne Frøyshov: 
”Det er ikke akseptabelt at sakspapirer ikke sendes ut i papirversjon til undertegnede når det 
samme forhold ble påpekt i forrige møte. I tillegg ba styreleder om at konseptrapporten ble 
sendt ut så tidlig som mulig. Den forelå 14.5. men ble sendt ut 26.5.” 
 
 

ST 30/2010 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 6. mai 2010 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 01.06.2010  

Innstilling til vedtak 

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 
6. mai 2010. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Endelig vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 
6. mai 2010. 



 
 
 

ST 31/2010 Tertialrapport - 1. tertial 2010 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 01.06.2010  

 

Innstilling til vedtak 

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar tertialrapporten for 1. tertial 2010 og 
oversender den til Helse Nord RHF.  
 
 
Hanne Frøyshov foreslo et tilleggspunkt: 
Det er positivt at antall liggedøgn for utskrivingsklare pasienter i UNN går vesentlig ned. Antall 
korridorpasienter er høyt, og det bør finnes løsninger som kan bidra til å oppnå målet om at det 
ikke skal være korridorpasienter. 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Endelig vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar tertialrapporten for 1. tertial 
2010 og oversender den til Helse Nord RHF.  
 

2. Det er positivt at antall liggedøgn for utskrivingsklare pasienter i UNN går vesentlig ned. 
Antall korridorpasienter er høyt, og det bør finnes løsninger som kan bidra til å oppnå 
målet om at det ikke skal være korridorpasienter. 

 
 
 

ST 32/2010 Konseptrapport A-fløya (med vedleggsstruktur) 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 01.06.2010  

 

Innstilling til vedtak 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner Konseptrapport 
UNN A-fløya. 
 

2. Styret anbefaler at tidligfaseplanleggingen videreføres med forprosjektfase basert på 
Alternativ 1 i konseptrapporten. 
 

3. Konseptrapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling. 
 
 



 
Hanne Frøyshov foreslo saken utsatt.  
 
Forslaget falt mot en stemme. 
 
 
Endelig vedtak 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Konseptrapport UNN 
A-fløya. 
 

2. Styret anbefaler at tidligfaseplanleggingen videreføres med forprosjektfase basert på 
Alternativ 1 i konseptrapporten. 
 

3. Konseptrapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling. 
 
 
Vedtatt mot en stemme. 
 
 
 
Hanne Frøyshov leverte følgende stemmeforklaring: 
”Jeg stemmer imot vedtakspunktene fordi jeg ikke kan godkjenne konseptrapporten slik den 
foreligger i saken. Jeg vil presisere at jeg mener det er riktig å bygge en ny A-fløy og at jeg ikke 
har ønske om å forsinke prosessen utover vedtaksforslaget mitt.” 
 
 
Hanne Frøyshov la frem følgende protokolltilførsel: 
”Det er enighet om at UNN-Tromsø trenger flere og bedre intensivplasser og mulighet for en 
bedre flyt i operasjoner. 
 
En ny A-fløy vil berøre mange pasienter og ansatte i lang tid, og legger beslag på store 
investeringsmidler. Viktige føringer som er lagt, bygger på antakelser om store endringer i 
pasientstrømmer. Det er tvil om tallene for dimensjonering. For store pasientgrupper ser 
forutsetningene ut til å stride mot gjeldende faglige retningslinjer og lovbestemt rett til 
utredning og behandling. Konseptrapporten bygger på demografiske beregninger kun til 2020. 
Det er ikke tilstrekkelig beskrevet konsekvenser for pasienter, ansatte og andre lokalisasjoner i 
UNN. Det er ikke gjort tilstrekkelige beregninger i forhold til andre scenarier der 
pasientstrømmer ikke endres så radikalt som forutsatt og med tall som bruker kjente 
fremskrivinger i sykdomsutvikling. 
 
Sakspapirene har ikke vært forelagt tillitsvalgte før drøftingsmøtet. Sakspapirene kom sent til 
styret.  
 
Saken burde ha vært utsatt til neste styremøte slik at man kunne sikret en forsvarlig 
saksbehandling, fått nødvendige innspill og kvalitetssikret tallene før den skulle vedtas. Dette 
burde ikke forsinket prosessen vesentlig.” 
 
 
 



ST 33/2010 Brukerutvalg UNN HF - Endring av mandat og godtgjøring 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 01.06.2010  

 

Innstilling til vedtak 

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge slutter seg til de foreslåtte justeringer av mandatet 
slik det fremkommer av saksfremlegget. 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Endelig vedtak 

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge slutter seg til de foreslåtte justeringer av mandatet 
slik det fremkommer av saksfremlegget. 

 

ST 34/2010 Orienteringssaker 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 01.06.2010  
 

1. Samarbeidet mellom UNN og Forsvaret (skriftlig). 
 

2. Kongens fortjenstmedalje til overlege Arne Fossli ved Medisinsk avdeling UNN 
Narvik. Muntlig. 

 
3. Traumerapporten. Muntlig. 

 
4. Høringsuttalelse vedrørende turnustjenesten for leger. Muntlig. 

 

Møtet ble lukket. 

5. Eiendomssalg i Tromsø. Unntatt offentlighet. Muntlig. 
 

Innstilling til vedtak 

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssaken til orientering. 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Endelig vedtak 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssaken til orientering. 
 
 
Ansattes representanter forlot møtet. Direktøren orienterte om den nylig avsluttede streiken. 



 

ST 35/2010 Referatsaker 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 01.06.2010  

Innstilling til vedtak 

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Endelig vedtak 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning. 
 
 

ST 36/2010 Eventuelt 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 01.06.2010  
 
Ingen saker 
 
 
 
 
 
Jorhill Andreassen     
styreleder 
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Innspill til hovefunksjonsprogram for UNN – A-fløy 
 
Vedr fremskriving av aktivitetstall og behov for døgnsenger og 
dagbehandlingsplasser. 
 
Hjernekarsykdommer (hjerneslag): 
Tall på insidens (antall døgnopphold 2007) er ikke kvalitetssikret, hentet fra HFP.  
Døgnopphold pr 2007:  
547 gir med 13,5 gjennomsnitt liggedager pr opphold 7369 liggedager pr år. 
 
Befolkning >60 år i Tromsø i 2009: 10 267 
Befolkning >60 år i Tromsø i 2020: 14 855, en økning på 4588 
Befolkning >60 år i Tromsø i 2030: 19 285, en økning på 9018 
 
Et overslag viser at den aktuelle del av befolkningen som står for nesten alle 
hjerneslag øker med ca 50% til 2020 og nesten 100% til 2030 i Tromsø ( Det vil 
være mer for hele opptaksområdet). 
Dette gir med et snitt på 11,7 dager 9600 liggedøgn i 2020. 
 
Oppdaterte tall fra slagenheten UNN-Tromsø: 
Juni-des 2009: 6mndr: 286 heldøgnsinnleggelser og 1658 liggedøgn. 
Pasienter flyttet til ger rehab og andre steder gir en forkortet liggetid i slagenheten: 
ca 7 dager. (pasientene er ikke flyttet ut av spesialisthelsetjenesten så resten av 
liggedøgnene er regnet andre steder). 
Omregnet: 572 innleggelser pr år (2009).  
Med liggetid snitt 13,5 gir det 7722 liggedøgn pr år.  
Snittalder 71 år.  
 
Hjerneslag insidensen øker med alder, nesten alle hjerneslag skjer i aldersgruppen 
>65 år, insidensen øker betydelig med alder (se vedlegg insidens hjerneslag, og 
stolpediagram nedenfor). Det er ikke noe som tyder på at forebygging vil redusere 
slagtilfeller relatert til alder i forhold til i dag. (Hypertensjon og atrieflimmer 
behandles bedre, men overvekt, antall hypertensive pas og diabetes øker.) 
 
Aldersforskyvning og økning av antall > 70 med ca 100% til 2020 vil gi samme eller 
en større økning i antall hjerneslag. 
De eldste har lengst liggetid og det kan ikke påregnes at liggetiden blir særlig 
kortere. Evidensbasert behandling i slagenhet skal ha liggetid fra 7-14 dager. 
 
Selv med et snitt på 10 liggedager vil slagpasienter alene stå for mer enn 12 000 
liggedøgn pr år i Tromsø i 2020. 
Sintef regner med ca 8400 altså en differanse på minst 3600 liggedøgn (tilsvarer ca 
12 senger i slagenheten). 
 
Disse beregninger er bare omtrentlige, jeg har bestrebet meg at de i hvert fall ikke 
skal være for høye. Dette bør Sintef regne etter med det faktagrunnalget som her 
er tilgjengelig. 

 

Hanne Frøyshov 
Tromsø 05.03.10 
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Torgeir Bruun Wyller: , Geriatrisk avdeling, Ullevål sykehus, Conrad 
Svendsen Senter, Oslo 

 

 
 
Figur 8.23 Nye tilfeller av hjerneslag per år (insidens) 

 
 
 
 
Vedr fremskriving av behov for heldøgnssenger kreft: 
 
Viser til vedlagte tabell fra SSB som bygger på tall fra kreftregisteret: 
(tallene er gamle (1998), men antar at de i det store er uendret eller økt) 
>65 år ca 4-5 pr 1000 pr år (min estimering) 
<65 år ca 2-3 pr 1000 pr år (min estimering) 
 
Hoveddelen krefttilfeller forekommer hos personer fra 70 år og oppover. 
Når alder forskyves mot langt flere >70 (ca 100% økning til 2020) vil antall kreft-
tilfeller øke betydelig. 
 
I HFP regner Sintef med at antall liggedøgn skal forbli tilnærmet uendret for 
kreftpasienter. Dette synes ikke i tråd med alderfremskriving og den kunnskap vi i 
dag har om forekomst og behandling av kreft. 
 
Disse beregninger er bare omtrentlige, jeg har bestrebet meg at de i hvert fall ikke 
skal være for høye. Dette bør Sintef regne etter med det faktagrunnalget som her 
er tilgjengelig. 
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Vedr fremskriving av multitraumepasienter: 
 
Sintef regner med at antallet mulititraumepasienter skal fordobles frem til 2020. 
Hvilke underliggende opplysninger som ligger til grunn for det er uklart. Meg 
bekjent er det ikke noe som tyder på en slik økning i dag. 
Økningen er også inkonsistent i forhold til en beregnet nedgang i antall hodeskader. 
 
En økning fra 13 til 26 pr år innebærer ingen store sengetall, men dette er 
ressurskrevende pasienter som ikke ligger på vanlige sengeposter. Dersom man skal 
bemanne og planlegge utstyr og senge-enheter etter et slikt tall kan det likevel føre til 
feilfordeling av ressurser. 
 
 
Vedr fremskiving av andre sykdommer som oftest forekommer i høy alder: 
 
Hjertesvikt, Influensa/nedre luftveisinfeksjoner, KOLS, iskemiske hjertesykdommer, 
artroser og infeksjons-sykdommer er i all hovedsak i utkastet beregnet med uendret 
antall døgnopphold. Sammen med en antagelse om fortsatt reduksjon i liggedøgn for 
alle tilstander (til tross for økt gjennomsnittsalder på pasientene) fører det til at Sintef 
antar et redusert behov for liggedøgn for disse pasientene.  
Det er for de fleste av disse diagnosegruppene heller ikke estimert øket antall 
dagopphold. Noe som altså må bety at Sintef antar at disse pasientene i fremtiden 
ikke skal ha et tilbud i spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. 
 
Dette omfatter et betydelig antall pasienter. Antall forekomster av disse diagnosene 
vil øke betydelig med aldersfremskrivningen, jeg vil anta i den størrelsesorden vi ser 
for kreft og hjerneslag.  
 
Beregningene Sintef her har gjort kan etter mitt syn ikke være i tråd med dagens 
kunnskap om sykdoms- og aldersutviklingen i befolkningen, myndighetenes krav til 
spesialisthelsetjenesten og heller ikke befolkingens forventninger. 
Å anta at disse pasientene i fremtiden ikke skal ha et tilbud som ligner det de har i 
dag (som i all hovedsak følger internasjonale og nasjonale retningslinjer) ville i 
tilfelle være en så betydelig endring av dagens helsetilbud, at det ligger langt utenfor 
både arbeidsgruppas og UNN-HFs beslutningsmyndighet. 
 
Det bemerkes også at antaller rehabiliteringssenger er betydelig redusert og antatt 
overtatt av komunnehelsetjenesten. Dette er for en stor del avansert rehablitering av 
de sykeste pasientene. Komunnene i Nord vil ikke ha mulighet til å bygge opp slike 
fagmiljøer og gi de samme tjenester som disse pasientene får i sykehus i dag. 
 
Beregninger Sintef tidligere har gjort bekrefter økt behov for døgnsengeplasser i 
spesialisthelsetjenesten:  
Viser til Sintefs rapport fra Oktober 2009. 
 
Utdrag fra faktaboks i rapporten: 
”Eldrebølgen starter for alvor i 2016-17. Da blir det store 1946-kullet 70 år.  
Og folks bruk av sykehusene øker markert etter fylte 70 år...” 

Kilde: Seniorforsker Stein Ø. Petersen, SINTEF Teknologi og samfunn 
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Vedr PET-Scanner 
 
Viser til vedlagt rapport fra kunnskaps-senteret om estimert behov for PET i Norge. 
Ut fra dagens evidensbaserte kunnskap om nytten av PET er det behov for 4 slike 
scannere i Norge i 2020. 
Det er 3 PET-CT med tilgang på cyklotron i Norge i dag. PET-senteret i Bergen 
kostet ca 90mill kr og ca 17-20mill pr år i drift. 
Dersom man velger å ikke bygge Cyklotron blir utgifter til bygging og drift mye 
lavere. 
Lungekreft: 
Det var 2529 tilfeller i Norge i 2008. Dette gir en insidens på ca 0,5 pr 1000. I en 
befolkning på 400 000 blir det 200 tilfeller pr år. Med økning i lungkreft kan vi 
kanskje regne med 300 pr år i Nord-Norge. PET endrer behandlingen hos ca 20% av 
pasientene som undersøkes. Dersom 50% av disse pasientene undersøkes med PET 
endrer det behandlingen for ca 30 lungekreftpasienter pr år dersom pasientene blir 
undersøkt med PET ved UNN-Tromsø eller ved et annet sykehus. 
 
 
 
Vedr HFP-utkastet og planprosessen:  
Det angis på s.5 i utkastet datert 03.02.10 at planleggingen av A-fløya følger 
planprosessen for tidligfaseplanlegging. Dette er etter min mening ikke riktig. Idè-
fasen har ikke vært gjennomført for dette prosjektet. Eller den som ble gjennomført 
er sett helt bort i fra. 
Planleggingen følger således ikke en planprosess slik det er beskrevet i veilederen 
utgitt av SH-Dir. 
 
Vedr forutsetninger i prosjektet: 
Det er gitt endel forutsetninger for HFP som styrer beregninger og beslutninger i 
svært stor grad. Derfor kan dette arbeidet, slik det legges frem i utkastet til HFP, ikke 
presenteres uten å presisere svært tydelig at belsutninger og tallberegninger er gjort 
på grunnlag av føringer som griper inn på mange nivå i arbeidet. 
 
Det er bl.a. forutsetninger som ligger til grunn som ikke kan avgjøres av UNN. At 
pasienthotellet skal realiseres gjennom privat tilbyder og at samhandlingsreformen 
vil føre til store reduksjoner i pasientstrømmen inn til sykehus er forutsatt, uten at 
disse sakene er ferdigbehandlet i beslutningsorganer overordnet UNN-HF . 
 
 
 
 
Vurdering: 
Etter min mening gir forutsetningene, og et for lite kunnskapsbasert 
sykdomsfremskriving, en uriktig fremstilling av behovene for de 
spesialisthelsetjenester som UNN-Tromsø (og de andre lokasjonene i UNN) skal 
dekke i fremtiden. Dermed blir utgangspunktet for estimeringen av behov og 
vurderingen av løsninger i forbindelse med utbygging av den nye A-fløya uriktig.  
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En uriktig estimering av fremtidens behov kan gi feilprioriteringer som rammer 
mange mennesker i landsdelen. Et slikt prosjekt vil påvirke hverdagen til mange 
pasienter og mange ansatte i lang tid, og i tillegg legge beslag på store 
investeringsmidler. Beregningsgrunnlaget slik det er lagt frem i HFP-utkastet kan 
inneholde store feil. Viktige føringer som er lagt bygger på antagelse om store 
endringer i pasientstrømmer som ikke er vedtatt eller sannsynliggjort.  
 
Det vil etter min mening være uriktig å gå videre i et slikt arbeid uten en bredere 
involvering eller debatt og uten at premisser som kan gi store feil-estimeringer er 
rettet opp eller gjort rede for. 
 
Det bør slik jeg ser det gjøres nye beregninger av behovsestimater som bygger på tall 
i tilgjengelige materialer. Det bør også redegjøres for hvilken påvirkning de mange 
forutsetningene har på vurderingene som er gjort underveis i prosjektet. 
 
 
 
 
Mvh 
Hanne Frøyshov 
Medlem i arbeidsgruppa HFP-A-fløy 
 



Vi ber om at denne mail oversendes Hels Nords styremedlemmer og varamedlemmer  
  
God dag 
Ad: Traumesykehus 
  
Vedlagt oversendes leserbrev underskrevet av 16 leger med svært bred erfaring. 
Om ikke folkeaksjonen kan tillegges faglig vekt, vil vi tro det er svært viktig å ta hensyn til hva legene mener i 
forhold til denne saken. 
Vi ber derfor på nytt om at saken utsettes til "følgevirkningene" av etablering av et traumesykehus på 
Helgeland blir vurdert skikkelig. Alternativt kan / bør man la begge de to aktuelle sykehus få denne 
oppgradering inntil slik gjennomgående drøfting har funnet sted. 
  
Med håp og hilsen 
Folkeaksjonen for sykehuset i Sandnessjøen 
  
Bjørn Helge Hansen 
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Om sykehusenes akuttfunksjoner 
Helse Nords forslag om å samle behandlingen av alvorlig skadde pasienter på færre sykehus har 
skapt debatt. Flere av oss har vært involvert og vi synes det er riktig å presisere våre synspunkter. 
 
Diskusjonen dreier seg ikke bare om hvor pasienter med alvorlige skader skal behandles. I løpet 
av 2010 skal det også bestemmes hvor på Helgeland intensivavdelingen skal ligge, og neste år 
skal ett av sykehusene få ansvaret for avansert behandling av tarmkreft. Disse funksjonene er 
nært knyttet sammen og utgjør en vesentlig del av den kirurgiske akuttberedskapen. Har man 
først plassert traumeberedskapen vil de andre funksjonene nødvendigvis måtte følge etter. I løpet 
av det nærmeste året legges altså sykehusstrukturen for fremtiden. Selv om Helse Nord ønsker å 
nedtone betydningen av dette, er det den mest betydningsfulle saken som er fremmet siden 
helseforetakene ble etablert. 
 
Flere av oss er og har vært AMK-leger ved AMK Helgeland. Det har gitt oss omfattende 
kunnskap om transport av pasienter, både innad i regionen og til sykehus i andre helseforetak. Vi 
vet hvor ustabil luftambulansen er, ikke bare mellom kyst og innland, men også langs kysten. 
Luftambulanse skal derfor kun være et supplement til bakketransport. Bil- og båtambulanse er 
hjørnesteinen i vår ambulanseberedskap og sykehusene må plasseres slik at flest mulig kan nå 
fram med slik transport innenfor rimelig tid. Dette prinsippet er det bred enighet om i alle 
prehospitale akuttmedisinske fagmiljøer i Nord-Norge. 
 
Basert på bakketransport vil Helse Nords forslag gi ⅓ av befolkningen over 2 timer transporttid 
til sykehus, hvorav nesten halvparten vil få opp mot fire timer. Dersom det er sammenheng 
mellom volum og kvalitet vil forslaget også gi det dårligste faglige tilbudet, fordi 20-30 % av 
ulykkene vil måtte gå til andre sykehus. Til sammenlikning vil lokalisering av traumeberedskap 
til Mosjøen skape minimal pasientlekkasje, og gi over 90 % av befolkningen en transporttid 
under to timer. Når ny E6 mellom Mo og Mosjøen er ferdig vil Ranas befolkning kunne nå et 
slikt sykehus på ca en time, godt innenfor de grensene Traumeutvalget trekker for akseptabel 
transporttid. 
 
Helse Nord argumenterer med beredskap for E6 og for industrien som avgjørende for lokalisering 
av traumeberedskap. Et raskt blikk på kartet viser at når ny vei mellom Leirosen og Ømmervatn 
står ferdig i 2014, vil Rana være det sykehuset som dekker E6 dårligst. Et søk på Statistisk 
sentralbyrås statistikkbank viser at det er flere industriarbeidsplasser sør for Korgfjellet enn i 
Rana. Det er ikke spesielt tillitsvekkende at slike enkle analyser ikke er gjort før saken fremmes 
for styret. Det er heller ikke bra at Helse Nords argumenter endres fra saksfremlegg til 
saksfremlegg. Det gir inntrykk av at lokaliseringen allerede er avgjort og at man nå leter etter 
argumenter. 
 
Den eneste grundige utredningen av transportforhold ble gjort av Helse Nord i 2003, i forkant av 
nedleggelsen av kirurgisk akuttberedskap i Mosjøen (Rapport om organisering av framtidig 
kirurgisk akuttberedskap, Helse Nord rapport 1 - 2003, kapittel 4). I konklusjonen for Helgeland 
heter det: ”Dersom man ønsker én institusjon med akuttberedskap er Vefsn den mest sentrale, 
dersom man kun legger demografiske forhold og transportavstander til grunn, Sandnessjøen nest 
best og Rana den minst gunstige plasseringen”. Med nye veiløsninger vil denne forskjellen bli 



ytterligere forsterket. På tross av at rapporten omhandler nettopp akuttkirurgisk beredskap og er 
laget av Helse Nord selv, er dette ikke nevnt i saksfremlegget. 
 
Helgeland er kanskje den regionen i landsdelen som egner seg best for sentralisering av enkelte 
akuttfunksjoner. Befolkningen bor, i alle fall i et nordnorsk perspektiv, ganske samlet, og når de 
planlagte veiprosjektene er ferdig vil kommunikasjonene være gode. Skal man imidlertid få 
legitimitet for et slikt forslag må beslutningen forankres i befolkningen. Nøkkelen til det er støtte 
fra lokale fagmiljøer. Det undrer oss derfor at Helse Nord ikke har ønsket å få oss i tale. Å 
utelukke fagmiljøene fra dialogmøtene bidrar ikke til å øke vår tillit til prosessen. 
 
Sammen representerer vi et flertall av legene i Helgelandssykehuset. Vi utgjør et bredere fagmiljø 
enn man har i Rana. Vi er enige i at det er riktig å sentralisere deler av akuttberedskapen til ett 
sted i helseforetaket. Vi mener imidlertid at en så viktig avgjørelse fortjener en langt mer 
profesjonell saksforberedelse. Vi vil derfor be om at saken utsettes og at det startes en bred, åpen, 
uhildet og demokratisk utredning av fremtidens sykehustilbud, der alle de tre sykehusene gis en 
saklig og ensartet behandling, og der akuttkirurgien er satt inn i en samlet helseplan. 
 
Andrzei Rasinski   John Kufås 
Barnelege, Sandnessjøen  Kirurg, Sandnessjøen 
 
Bjørn Haug    Kaia Rasinska 
AMK-lege, Sandnessjøen  Røntgenlege, Sandnessjøen 
 
Gunnleiv Birkeland    Arnfinn Dag Aronsen 
Kirurg, Mosjøen   Kirurg, Mosjøen 
 
Frank Wesling    Per Arne Reinertsen 
Anestesilege, Sandnessjøen  Gynekolog, Sandnessjøen 
 
Grete Mo     Peter Skrabak 
Indremedisiner, Mosjøen   Anestesilege, Mosjøen 
 
Inger-Lise Haakstad   Reidar Berntsen 
ØNH-lege, Sandnessjøen  Indremedisiner, Mosjøen 
 
Dag Stefansen    Svein Arne Monsen 
Indremedisiner, Sandnessjøen AMK-lege, Sandnessjøen 
 
Hans Henrik Strøm    Troels Hahn 
AMK-lege, Sandnessjøen  Kirurg, Sandnessjøen 



Helse Nord 
For sikkerhets skyld sendes denne også til postmottak. 
mvh helge 
 

Fra: Helge Eriksen  
Sendt: 17. juni 2010 10:54 
Til: 'bjorn@kaldhol.as' 
Kopi: lars.vorland@helse-nord.no; 'jan.norum@helse-nord.no'; 'post@helse-nord.no' 
Emne: Ja til Harstad sykehus som traumesykehus 
 
Helse Nord 
v/styreleder Bjørn Kaldhol 
  
Kopi: Adm.dir. Lars Vorland, fagsjef Jan 
Norum                                                                                
  
  
OPPRETTHOLD PLANENE OM HARSTAD SYKEHUS SOM TRAUMESYKEHUS 
  
Så sterkt jeg kan vil jeg be styret i Helse Nord om å opprettholde planene om å gjøre 
Harstad sykehus til et traumesykehus (behandling av alvorlige og livstruende skadde 
pasienter). Behovet for et sykehus med denne kapasitet og tilbud mellom Bodø i sør og 
Tromsø i nord er stort og uomtvistelig.  
  
Det var derfor med stor tilfredshet vi registrerte at Harstad sykehus ble foreslått tildelt 
denne oppgaven som et resultat av Helse Nords egne faglige utredninger og anbefalinger. 
Selv om luftambulansetransport er og blir viktig må man i tillegg ha et godt og 
trygt landbasert alternativ. I vinterperioder med dårlig vær har vi eksempler fra uker med 
mer enn 50 prosent kansellerte flyvninger fra Tromsø. I følge Norsk Luftambulanse blir i 
gjennomsnitt ca. 20 prosent av oppdrag til ambulansehelikopter ikke gjennomført. Da er det 
ikke forsvarlig med 30-40 mil til nærmeste traumesykehus. 
  
Harstad ligger midt mellom de to byene, sentralt lokalisert i en folkerik region. 
Harstad sykehus med sitt kompetente fagmiljø og gode rekrutteringsmuligheter, har alle 
forutsetninger for å fylle denne regionale rollen på en betryggende måte. Over 80 prosent 
av befolkningen i Midtre Hålogaland (Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms) vil kunne 
nå Harstad med ambulanse innenfor to (2) timer. Det er kun Harstad sykehus som 
tilfredsstiller dette kravet. 
  
Det er positivt at Helse Nord understreker at alle lokalsykehusene i denne regionen skal 
bestå som i dag. 
  
I denne saken må hensynet til et best og raskest mulig behandlingstilbud til den skadde 
pasienten komme i første rekke. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
  
Helge Eriksen, ordfører i Harstad 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/180-18/ 012 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 

Sted/dato: 
Bodø, 14.06.2010 

 

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. juni 2010  

Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Bodø 9. Juni 2010 
 
Tilstede: 
Mildrid Pedersen, FFO 
Ragnar Moan, Rio Nord 
Iren-Marie Owe Soleng, FFO 
Else Marie Nyby, FFO 
Arnfinn Sarilla, FFO 
Aud Overå Fyhn, Fylkeseldrerådene 
Marit Østlund Hansen, Fylkeseldrerådene 
Gerd Harr Jansen, Kreftforeningen 
Arnfinn Hansen, FFO – vara for Ragnvald Mortensen 
Torstein Møller, SAFO – vara for Randi Nesje 
 
 
 
Meldt forfall: 
Ragnvald Mortensen, FFO 
Randi Nesje, SAFO 
 
 
 
Fra administrasjonen Helse Nord RHF: 
Arnborg Ramsvik 
 
 
 
 
Sak 16 / 2010:     Innkalling og godkjenning av saksliste 
 
Grunnet innkomne saker etter utsendelse av møtepapirer ble det fremlagt revidert saksliste som følger: 
 
 
Sak 16 / 2010:     Innkalling og godkjenning av saksliste 
 
Sak 17 / 2010:     Orientering om Styresak 57-2010 Traumerapporten 
 
Sak 18 / 2010:     Orientering om Styresak 56 -2010 Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og  
                            barselomsorg, oppfølging av styresak 60/2009/3 Stortingsmelding 12 ( 2008 -2009) ”En  
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                           gledelig begivenhet”: Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg”. 
 
Sak 19 /2010:     Utbyggningsplaner i Helse Nord, herunder brukermedvirkning 
 
Sak 20 / 2010:    Godkjenning av protokoll fra møte 15.03.10 
 
Sak 21 / 2010:    Valg av representanter til Helse Nord RHF`s styre 
 
Sak 22 / 2010:    Valg av arbeidsutvalg (AU) i RBU 
 
Sak 23 / 2010:    Møteplan 2010 
 
Sak 24 / 2010:    Evaluering av pasienttransporten 
 
Sak 25 / 2010:    Kommende styresaker 
 
Sak 26 / 2010:    Orienteringssaker 

- Møtereferat brukerutvalget ved UNN HF 11.mars 2010 
- Styringsgruppa for egenandelsprosjektet – deltagelse fra RBU 
- Brev av 11.03.10 fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF og svar av 27.04.10 fra Helse Nord 

RHF. 
- Brev av 14.04.10 fra Nordland Fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund 
- Deltagelse på konferansen ”La oss få det til å virke” 
- Regional brukerkonferanse 2010. 
- Samhandlingskonferansen 

 
Sak 27 / 2010:   Eventuelt.    
 
 
 
VEDTAK:    Innkalling og revidert saksliste godkjent. 

  

Sak 17 / 2010:     Orientering om Styresak 57-2010 Traumerapporten  
 
v/ faggruppeleder Trude Grønlund, Helse Nord RHF 
 
Tilstede var også adm. dir. Lars H. Vorland, Helse Nord RHF og stedfortredende fagdirektør Oddvar Larsen Helse Nord 
RHF. 
 
Rapporten finnes på http://www.helse-nord.no/traumerapporten-2010/category25583.html 
 
Behandles i styret i Helse Nord RHF 22.06.10 
 
VEDTAK:  
RBU tar orienteringen om Traumerapporten til orientering.  
 
RBU bemerker at brukerrepresentant burde vært med i utarbeidelsen av rapporten. Det anbefales at det ved 
senere utredninger også oppnevnes brukerrepresentanter til prosjekt- / arbeidsgrupper. 
 
RBU bemerker også at RBU burde fått rapporten til behandling før rapporten ble ferdigstilt  
 
RBU er kjent med nivådelingen i Traumerapporten men vil likevel presisere at døgnkontinuerlig akuttberedskap 
skal opprettholdes ved alle sykehus i regionen jfr. høringssvar i sak 11 /2010 i RBU  
( lokalsykehusstrategien) 
 
 
 
 

http://www.helse-nord.no/traumerapporten-2010/category25583.html�
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Sak 18 / 2010:  Orientering om Styresak 56 -2010 Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels-  
                          og barselomsorg, oppfølging av styresak 60/2009/3 Stortingsmelding 12 (2008 – 
                          2009) ”En  gledelig begivenhet”: Om en sammenhengende svangerskaps-,  
                          fødsel- og barselomsorg”. 
 
v/ faggruppeleder Trude Grønlund, Helse Nord RHF 
                             
 
Arbeidet med oppfølging av St.meld. nr. 12 og implementering av kvalitetskravene for fødselsomsorgen jfr. rapporten 
”Et trygt fødetilbud” starter i Helse Nord våren 2010 og sluttføres i løpet av høsten samme år. Arbeidet organiseres på to 
nivå:  
 

1. En regional prosjektgruppe som utarbeider rammeverket som skal sikre at sluttproduktet er en helhetlig plan for 
svangerskapsomsorg-, fødsels- og barselomsorgen basert på tjenester av lik kvalitet og tilgjengelighet i alle deler 
av Nord-Norge.  

 
2. Lokale prosjektgrupper i hvert helseforetak som utarbeider egen plan basert på standarder utarbeidet av  

              regional gruppe. I de lokale prosjektgruppene skal brukermedvirkning og samarbeid med kommunene i  
              opptaksområdet vektlegges sterkt.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet saken 31. 05.10. i styresak 56 - 2010 
 
Styrets vedtak:  
Styret tar den fremlagte redegjørelsen for prosessen rundt arbeidet med oppfølgingen av Stortingsmeldingen og 
rapporten ”Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner” til orientering. 
 
 
Nasjonale kvalitetskrav skal ligge til grunn for planen. Disse kom 7. April 2010.   
 
Helse Nord RHF har fått utsettelse til 1. oktober. 2010 med å utarbeide en regional plan. Kort tidsfrist gjør at arbeidet 
ikke er ferdigstilt til denne datoen, men Helse Nord RHF vil rapportere til HOD, innen gitt dato, om fremdriften i 
arbeidet. 
 
 
VEDTAK:    
RBU tar orienteringen til orientering.   
 
RBU ber om at en representant fra brukerne er med i den regionale prosjektgruppen som skal utarbeide 
rammeverket som skal sikre at sluttproduktet er en helhetlig plan for svangerskapsomsorg-, fødsels- og 
barselomsorgen basert på tjenester av lik kvalitet og tilgjengelighet i alle deler av Nord-Norge   
 
 RBU oppnevner:  Iren-Marie Owe Soleng, Rana til å sitte i gruppen 
                    Vara:  Marit Østlund Hansen, Bodø 
 
 
 
 
Sak 19 /2010:     Utbyggningsplaner i Helse Nord, herunder brukermedvirkning 
 
v/ direktør for foretningsutvikling Tor Arne Haug, Helse Nord RHF 
 
RBU ble orientert om de planlagte utbyggingsplanene i Helse Nord samt om brukermedvirkningen i planarbeidet. 
 
VEDTAK:  
RBU tar orientering om utbyggingsplanene til orientering.  
 
RBU finner det betryggende at brukermedvirkningen er ivaretatt i arbeidet med utbyggingsplanene 
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RBU finner det betryggende at Plan og bygningslov, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven samt NS 11001 -1-
2009; universelle utforming av byggverk, del 1: Arbeids og publikumsbygninger, er fulgt opp. 
 
 
 
 
Sak 20 / 2010:    Godkjenning av protokoll fra møte 15.03.10 
 
 
VEDTAK:  
Protokoll fra 15.03.10 enstemmig godkjent 
 
 
 
 
 
 
Sak 21 / 2010:    Valg av representanter til Helse Nord RHF`s styre 
 
Forslag: 
Observatør:                 leder Mildrid Pedersen, FFO 
Vararepresentant: nestleder Ragnar Moan, RIO Nord 
Vararepresentant: medlem  Aud Overå Fyhn, Fylkeseldrerådet Troms 
 
 
VEDTAK:  
Fremlagte forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Sak 22 / 2010:    Valg av arbeidsutvalg (AU) i RBU 
 
Forslag: 
Leder       Mildrid Pedersen, FFO 
Nestleder Ragnar Moan, RIO Nord 
Medlem  Aud Overå Fyhn, Fylkeseldrerådet Troms 
 
 
VEDTAK:  
Fremlagte forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Sak 23 / 2010:    Møteplan 2010 
 
Forslag til møteplan jfr. sakspapirene 
 
 
VEDTAK:  
Møteplan enstemmig godkjent 
 
 
 
Sak 24 / 2010:    Evaluering av pasienttransporten 
 
v/ rådgiver Irene Skiri, Helse Nord RHF 
 
HOD har i brev av 04.05.10 bedt Helse Nord RHF evaluere pasienttransporten i Helse Nord. Departementet ønsker en 
evaluering av pasienttransporten og hvordan denne har fungert etter overtakelsen av finansieringsansvaret fra 2004. 
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Utkast til rapport skal overleveres innen 15. september 2010 
 
Helse Nord RHF har i brev av 19.05.10 oversendt skisse for opplegg for evalueringen. 
 
 
VEDTAK: Helse Nord RHF anbefales å sende saken om evaluering av pasienttransport på høring til brukerne 
gjennom fylkenes hovedsammenslutninger for brukerorganisasjonene, Brukerutvalgene i helseforetakene og 
RBU. 
 
 
 
 
 
Sak 25 / 2010:    Kommende styresaker 
 
RBU viser til vedtak i RBU sak 12 / 2010 som sier: 
 
RBU ber om å få saker til behandling i RBU i god tid før sakene skal behandles i Helse Nord RHF sitt styre. Dette for om 
mulig å komme med innspill til saksbehandlingen. 
 
Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
Sak 26 / 2010:    Orienteringssaker 

- Møtereferat brukerutvalget ved UNN HF 11.mars 2010 
 
Vedtak:  
Tatt til orientering.  
 
RBU ønsker at protokoller fra øvrige BU også sendes RBU for informasjon.  
Det bes om at RBU`s sekretær retter henvendelse til BU i helseforetakene og ber om å få 
protokoller fra møter i aktuelle BU oversendt til orientering.  
 
 

- Styringsgruppa for egenandelsprosjektet – deltagelse fra RBU 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
- Brev av 11.03.10 fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF og svar av 27.04.10 fra Helse Nord 

RHF.  
 
Vedtak: tatt til orientering 
 
 

- Brev av 14.04.10 fra Nordland Fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund 
 

Vedtak Tatt til orientering 
 
 

- Deltagelse på konferansen ”La oss få det til å virke” 
 
Leder Mildrid Pedersen er forhindret i å møte på konferansen. Medlem Iren-Marie Owe 
Soleng deltar i stedet for henne. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
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- Regional brukerkonferanse 2010. 

 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

                                            
- Samhandlingskonferansen 

RBU anbefaler interesserte å lese på hjemmesiden til Helse Nord RHF, der er alle foredragene 
lagt ut 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
 
 

 
Sak 27 / 2010:   Eventuelt.    

 Saker til neste møte i RBU: 

- Liste over større saker RBU har hatt til behandling i 2010 

- Arbeidsform for RBU møtene for perioden 2010 – 2012. 

- Evaluering av pasienttransport 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÅR REFERANSE: 10/1609 - 14004/10. Saksbehandler:
Oversender vedlagte dokument som vi ber om at dere legger det fram på styremøtet 22 juni. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Service 
Eva Daabach 
Konsulent 
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UTTALELSE VEDR. TRAUMESYKEHUS BÅDE I SANDNESSJØEN OG MO I 
RANA 
 
Vefsn kommune har i møte 16.6.210 enstemmig godkjent følgende uttalelse: 
 
Vefsn kommunestyre krever at både sykehuset i Sandnessjøen og Mo i Rana får 
intensivnivå 2 og oppgraderes til traumesykehus. Forslaget som foreligger vil medføre 
en sentralisering av sykehustilbudet på Helgeland der vi ender opp med bare ett 
fullverdig lokalsykehus.  

Vi har merket oss den sterke kritikken i et brev fra professor ved UNN, Torben Wisborg i 
traumeutvalget, der han skriver: ”Helse Nord har innført nye begrep og endret på 
argumentasjonen åpenbart ut fra politiske hensyn og helseforetaket dekker seg bak utvalgets 
innstilling. Dette er uredelig og uverdig.” Flere av utvalgsmedlemmene støtter innholdet i 
brevet og krever ny gjennomgang. Følgende uttalelse til NRK fra overlege ved 
akuttmedisinsk klinikk på UNN, professor Mads Gilbert, understreker alvoret i dette: ”Hvis 
Helse Nord sitt forslag går gjennom betyr det svekket sikkerhet for befolkningen.”  

Lederen av AMK ved Helgelandssykehuset, Svein Arne Monsen, som også var medlem i 
traumeutvalget, uttalte følgende til NRK Nordland: ”Jeg registrerer at traumeutvalget sine 
råd på de mest sentrale punktene ikke er fulgt.” Dette viser at forslaget fra Helse Nord ikke er 
basert på faglige råd som er gitt, og at det svekker sikkerheten til befolkningen. 

Slike viktige og alvorlige beslutninger kan ikke tas i en lukket prosess i Helse Nord, uten 
innspill og medvirkning fra befolkningen og de folkevalgte. Vi reagerer sterkt på en 
behandling som vi opplever foregår bak lukkede dører. Dette er udemokratisk, og går på tvers 
av et unisont krav fra befolkningen på Helgeland. Det må tas hensyn til de geografiske og 
klimatiske utfordringene, samt de dårlige kommunikasjonsforholdene vi har på Helgeland. 

I vår region har det vist seg vanskelig å gjennomføre utrykninger med helikopter deler av året. 
Verken fly eller helikopter har så god regularitet at de kan erstatte den nærhet til sykehus vi 
har med nåværende sykehusstruktur. Vinteren 2006/2007 greide helikopteret bare å betjene 
23 % av henvendelsene fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Regulariteten er minst like dårlig for 
helikopter fra ytre og søndre Helgeland til Rana. 

 

 



 

Vi fikk en ny illustrasjon på dette under øvelsen 3. juni i Mosjøen der tett tåke gjorde at 
helikopteret kom alt for sent. Dette viser samtidig at det var en stor feil å fjerne den kirurgiske 
akuttberedskapen i Mosjøen. 

Vi ser at debatten raser i hele landet, og at det ikke bare er på Helgeland strukturen i 
helseforetakene sentraliseres. Denne debatten må inn i demokratiske former både på lokalt og 
sentralt politisk nivå. Vi kan ikke sitte på sidelinja og se på at helsetilbudet på Helgeland 
raseres. Befolkningen på hele Helgeland har krav på et trygt og godt sykehustilbud med en 
fullverdig akuttberedskap og fødetilbud. 

Det er et absolutt krav fra Vefsn kommunestyre at både sykehuset i Sandnessjøen og Mo i 
Rana får intensivnivå 2 og oppgraderes til traumesykehus. 

 

 
 
Med hilsen  
 
 
 
Jann-Arne Løvdahl 
ordfører 
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