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Vår ref.:     
2014/309-22/022 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713  

Sted/Dato: 
Bodø, 18.5.2016 

 
 

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

Møtedato: 18. mai 2016 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Ann-Mari Jenssen YS Helse 
Baard Einar Martinsen SAN 
Kari B. Sandnes LO Stat 
Sissel Alterskjær UNIO 
Ulrika Larsson Akademikerne 
Bengt-Ole Larsen konsernverneombud - deltok pr. telefon 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 

 
Forfall: 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette drøftingsmøtet. 
 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet 
Geir Tollåli innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 
13. mai 2016. 
 
RHF-ledelsen viste til informasjonen som ble gitt i samarbeidsmøte 19. april 2016, jf. sak 50-
2016 ad. oppnevning av intern arbeidsgruppe i Helse Nord RHF. RHF-ledelsen har i etterkant 
besluttet at det ikke opprettes en intern arbeidsgruppe i RHF-et (med deltakelse fra 
KTV/KVO) som tidligere planlagt. Det vil bli gitt utfyllende informasjon i hvert 
samarbeidsmøte fremover, i tillegg til at sakene drøftes i forkant av styrets behandling.  
 
Saken ble tatt opp til drøfting. 
 

  

 
 
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 

 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


Partene er enige om følgende: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene for oppfølging av foretaksmøtets 

vedtak med hensyn til organiseringen av kirurgisk akuttberedskap og stedlig ledelse i 
foretaksgruppen, slik det fremkommer av drøftingsnotatet. KTV/KVO ber om at innspill 
som kom frem under drøftingen tas med i det videre arbeidet, herunder en regional 
arbeidsgruppe med representasjon fra KTV/KVO, regional samordnet definisjon av stedlig 
ledelse m. m. 

 
2. KTV/KVO påpeker behovet for en regional samordning av organiseringen av den 

kirurgiske akuttberedskapen og hvordan stedlig ledelse bør organiseres i HF-ene med 
deltakelse fra tillitsvalgte og vernetjenesten på RHF-nivå.  

 
3. Partene forutsetter at involvering og medvirkning av tillitsvalgte og vernetjenesten 

ivaretas i utredningsarbeidet og i det kommende arbeidet med utarbeidelse av 
utviklingsplaner i helseforetakene, jf. utkast til veileder for arbeidet med utviklingsplaner. 

 
 
Bodø, den 18. mai 2016  
 
Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. 
 
Karin Paulke  Geir Tollåli 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
 
 
Ann-Mari Jenssen  Baard Einar Martinsen Kari B. Sandnes  
YS Helse  SAN LO Stat 
 
 
Sissel Alterskjær Ulrika Larsson Bengt-Ole Larsen    
UNIO Akademikerne Konsernverneombud 
 
 
Protokolltilførsel fra YS Helse, Akademikerne, LO Stat, UNIO, SAN, og 
konsernverneombud: 
 
KTV/KVO synes det er beklagelig at Helse Nord har gått bort fra å opprette den regionale 
arbeidsgruppen som skulle utrede oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan, jf. 
samarbeidsmøtesak 50-2016, den 19. april. KTV/KVO mener det er viktig for utredningen av 
stedlig ledelse og akuttkirurgisk beredskap at man beholder perspektivet på det regionale 
nivået for å sikre et likeverdig tilbud. I tillegg er det viktig at tillitsvalgte og ledere ved alle de 
berørte sykehusene også er representert i utredningen. 
 
Ann-Mari Jenssen /s/ Ulrika Larsson /s/ Kari B. Sandnes /s/ 
 
 
Sissel Alterskjær /s/ Baard Einar Martinsen /s/  Bengt-Ole Larsen/s/ 
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