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Styresak 074-2017  
Referatsaker til styret 
 

 
Vedlegg (t): 

 

Innstilling til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 

Bakgrunn: 
 
Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 
 

1. Referat møte i ungdomsrådet 19. juni 2017 
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 28.08.2017  
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 28.08.2017 
4. Protokoll fra AMU 29.08.2017 
5. Uttalelse i forbindelse med parkeringssituasjonen ved sykehuset, Bodø kommunale råd for 

funksjonshemmede 13.06.2017 
6. Svar fra Nordlandssykehuset vedr uttalelse ifbm parkeringssituasjonen av 19.06.2017 
7. Lukking av pålegg vedr tilsyn ved Ambulanse Fauske, fra Arbeidstilsynet 11.07.2017 
8. Varsel om tilsyn ved Vesterålen DPS, fra Arbeidstilsynet 18.08.2017 
9. Brukerutvalget - referat fra møtet 29.08.2017 
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MØTEREFERAT 
 

 
 
 

Referent: Kari Bøckmann 

 
 
Referat -  møte i Ungdomsrådet 19. juni 2017 
Sted: Nordlandssykehuset, Lærings- og mestringssenteret  
Tid: 16.00 – 19:15 
Møteledelse: Kari (Sak 01-03) og Emma/Matilde (Sak 04-06)  
 
 Vår ref.: KB 

 
Deltagere  : Tilstede Forfall 

Emma Lovise Larsen Leder X  

Matilde Mørk Pedersen Nestleder X  

Marie Dahlskjær  X  

Sofie Jonette berg  X  

Anja Digernes   X 

Viktoria Linea Høybakk  X  

Jens Jensen  X  

Sarah Gjerstad  X  

Lars Herman Nordland  X  

Danielle Johanna Hansen  X  

    

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Administrerende 
direktør  

X  

Beate Sørslett Medisinsk direktør X   

Kari Bøckmann Koordinator,  
Ungdomsrådet 

X  

Barbara Priesemann Leder, Brukerutvalget X  

Kirsti Jørgensen BUPA X  

Monica Delseth Kvinne-barn-klinikken X  

Tone Johnsen Hode- og bevegelse-
klinikken 

X  

Andreas Seljeseth Psykisk helse- og rus-
klinikken 

 X 

Trude K kristensen Medisinsk klinikk  X 
 
Agenda: 
 
01/2017  Velkommen, presentasjonsrunde og fotografering 
02/2017  Direktøren orienterer om Nordlandssykehuset 
03/2017  Orienteringer 

- Ungdomsrådet: Bakgrunn, rekruttering og mandat 
- Prosjekt: Nordlandssykehuset for framtiden 

  -      Undervisningsoppdrag medisinstudenter 
04/2017  Planlegging av møter i 2017 
05/2017  Fordeling av oppgaver 
06/2017  Eventuelt 
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Saksnr.  Saksfremstilling Ansvarlig / 

tidsfrist 
01/2017 
 

Velkommen og fotografering 
 
Emma og Matilde ønsket velkommen og delte ut navnelapper 
og permer med diverse informasjon 
 
Journalist Børre Arntzen fotograferte ungdomsrådets 
medlemmer og informerte om at han ville sende pressemelding 
om opprettelse av Ungdomsrådet til diverse medier påfølgende 
dag.  
 
Administrerende direktør ønsket velkommen, takket 
ungdommene og gjennomførte presentasjonsrunden 
 

 

02/2017 Direktøren informerer om Nordlandssykehuset 
 
Direktøren viste bilder og fortalte om Nordlandssykehusets 
lokasjoner, aktivitet og ansatte. 
 
Han fortalte også om Nordlandssykehuset for framtiden og hvilke 
utfordringer vi står overfor.  
 
Ungdommene hadde flere spørsmål til direktøren, inkludert spørsmål 
om behandling av ruslidelser hos ungdom.  
 
Direktøren ga uttrykk for at han ser fram til videre samarbeid med 
Ungdomsrådet og ønsker alle innspill velkommen.   
  

 

03/2017 Orienteringer v/Kari 
 
Informasjon om bakgrunnen for opprettelse av Ungdomsrådet og 
gjennomgang av rekrutteringsprosessen og Ungdomsrådets mandat. 

Ungdommene fikk en velkomstperm med følgende innhold: 

- Kontaktinformasjon 
- Mandat 
- Saksliste 
- Brosjyren: Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan? 
- Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak (Helse Nord) 
- Taushetserklæring, reiseregning, bekreftelse på politisk fravær, 

kontoopplysninger mv.  
- Diverse brosjyremateriell fra nlsh    

 
Taushetserklæring 
Taushetserklæring og skjema for kontoopplysninger ble fylt ut av alle 
medlemmene over 16 år. 
 
Honorar 
Ungdommene ble informert om at honorar for å delta er satt til kr 
750,- pr møte inkludert forarbeid og etterarbeid. Det gis ikke honorar 
for helgesamlinger. Honorar for undervisningsoppdrag avtales med 
oppdragsgiver. Honorar for deltakelse i prosjekter/referansegrupper 
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mv. dekkes av samhandlingsavdelingen. 
 
Gyldig fravær 
Ungdomsrådet ønsker å få dokumentasjon på gyldig fravær utover 
politisk fravær (krever fravær en hel dag – Opplæringsloven §-37). 
Viktioria undersøker hvilke paragrafer som gjelder for fravær ved 
tillitsvalgtsarbeid (gir mulighet til timefravær), og Kari kan evt. ordne 
med dokumentasjon på dette. 
 
Supplering av utvalget 
Det er ønskelig med supplering av Ungdomsrådet med en gutt til.    
Det er videre ønskelig med en samisk representant. Samisk 
representant tas inn som representant nr. 12.  
 
Prosjektet «Nordlandssykehuset for framtiden» 
Gjennomgang av bakgrunn for og arbeidet med strategisk 
utviklingsplan. Ungdomsrådet bes om å stile med en representant til 
referansegruppen til møte 21/8 kl 11.00 -14.00   
 
Undervisning av 6. års medisinstudenter 
Universitetet ønsker å åpne undervisningen om pasientsikkerhet og 
kvalitet med at ungdomsrepresentanter forteller om egne erfaringer, 
både hva som har vært bra og hva som har vært mindre bra. 
Tidspunkt: Tromsø 22/8 og Bodø 24/8. Honorar kr. 300,-. 
 

04/2017 Planlegging av møter i 2017 
Helgesamling utenfor Bodø er å foretrekke da dette vil være 
samlende og bidra til fellesskap. Saltstraumen hotell er ønskelig. 
 
Tidspunkt for helgesamling:  
15-17/9 fra fredags ettermiddag til søndag ettermiddag 
 
Resterende møter i 2017: 
Onsdag 11/10  
Onsdag 15/11 
 
Et arbeidsutvalg bestående av Emma, Matilde og Kari planlegger 
møter og helgesamlinger.   
 

 
AU 

05/2017 Fordelinga av oppgaver 
 
Prosjektet Nordlandssykehuset for framtiden: Danielle og Marie 
kunne tenke seg dette 
 
Undervisning av medisinstudentene: Sarah, Viktoria, Matilde, Emma 
og Lars-Herman kunne tenke seg dette.  
 

Vedtak: 
Kari undersøker om det er mulig å være flere som underviser 
sammen for medisinstudentene. Hun etterspør også om det er 
spesielle ønsker knyttet til brukerrepresentantens erfaringsbakgrunn 
til referansegruppen for «Nordlandssykehuset for framtiden». 
Avgjørelsen om hvem som skal bidra med hva tas i AU i begynnelsen 

 
AU 

Side 3 av4 



av juli. 
 

06/2017 Eventuelt 
 

Facebook-gruppe: Ungdomsrådet vil opprette en lukket facebook-
gruppe. Koordinator skal ikke delta i denne gruppen. 
 
Det er ønskelig at ungdomsrådet på Nordlandssykehuset får en egen 
mailadresse. Kari undersøker dette. 
 
Ungdomsrådet hadde en diskusjon om hvordan de kan være 
kontaktpersoner for ungdommer som vil gi tilbakemeldinger til 
Nordlandssykehuset. Ungdomsrådets mandat er å være rådgivende 
organ overfor Nordlandssykehuset, men også melde saker på egen 
hånd som gjelder forhold på systemnivå som Nordlandssykeshusets 
ledelse bør ha kjennskap til. Diskusjonen videreføres på 
helgesamling.      

 
 
Emma/Matilde 
 
 
Kari 
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PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 
 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte 

 
 
28. August 2017 
Kl.08.15 – 10.15 
Møterom: G04.027 
 
Fra arbeidsgiver:      Fra fagforeningene:  

Navn Navn Tilstede Forfall 
    
 Johnny R. Jensen (NSF)  X 
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR avd Ikke valgt (NETF)   
Jan Terje Henriksen, Avd leder AFFP Marianne Hildal (NFF)   
Olaug Kråkmo, Medisinsk klinikk Britt Tove Bakken (Utdanningsf)    

Øystein Reksen Johansen, Prosjektleder Louise Kjelstrup (Forskerne)   
 Rolf Schjem (Presteforeningen)   
Marit Barosen, Økonomisjef Svein Klingen (Akademiker forb.)   
 Simon Mikalsen (Maskinistforb.) X  
 Liv Berit Moe (Radiografforb)  X 
 Karina Hjerde (Fagforbundet) X  
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen Ikke valgt (FO)    
 Roar Skogøy (El og It forbundet)   
 Merete Danielsen (Delta) X  
 Beate Søvik Hansen (Parat)   
 Elisabeth Fjukstad (DNJ)   
 Ann-Jeanette Jensen (NITO) X  
 Per Cato Stenhammer (DNLF) X                          
| Benjamin Storm (DNLF) X  
 Andreas Vikan Seljeseth (NPF)   
 Christian Søvik Hansen (Econa)  

 
 

 Anne Landsem (Tekna) X  
 Marit Nordmo (Samfunnsviterne)   

 
 
* tilstede deler av møtet 
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AMU sak 40/2017 Informasjon om omorganisering av Avdeling for forskning og 
pasientsikkerhet 
  
 
Partene har drøftet saken og gir sin tilslutning til den foreslåtte omorganiseringen av Avdeling 
for forskning og pasientsikkerhet. 
 
Protokolltilførsel fra Fagforbundet og Delta: 
Arbeidsoppgavene må være avklart før man går inn i ny organisering. Det må spesifiseres 
hvilke oppgaver som skal utføres og hvilke som skal fases ut. 
 
 
 
 
AMU sak 41/2017 Organisasjonsutvikling medisinsk klinikk NLSH – oppfølging  
 
Partene har drøftet saken og slutter seg til ny organisasjonsplan for Medisinsk klinikk. 

Protokolltilførsel DNLF: 

Legeforeningen bemerker at det ikke finns en tverrgående medisinsk faglig ansvarlig lege i 
organsasjonsdiagrammet.  

Dette er problematisk mtp fordeling av tverrgående oppgaver mellom klinikkens avdelinger 
– for eksempel fordeling av uforutsette vakante vakter, fordeling av pasienter mellom 
avdelingene ved overbelegg samt kommunikasjon mellom ledelse og klinikkens leger. 

Legeforeningen forslår at det innføres en medisinsk faglig ansvarlig rådgiver/klinikkoverlege i 
organisasjonen som kan løse slik oppgaver. 

Forøvrig gir Legeforeningen sin tilslutning til organisasjonsdiagrammet slik det foreligger. 

 
AMU sak 42/2017 Orientering – videre arbeid med strategisk utviklingsplan 
Nordlandssykehuset HF 
 
Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
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Protokolltilførsel DNLF: 

Legeforeningen er bekymret for at «ledelse» inngår som del av Nordlandssykehusets 
visjon/strategi. 
«Ledelse» slik det er definert i det strategiske dokumentet medfører en økt byråkratisering av 
sykehuset og bygger opp om et system med prosedyrestyrt pasientbehandling og forutsetter 
økt dokumentasjonsplikt. Dette betyr at helsepersonell må bruke økt tid på ikke-pasientrettet 
arbeid. 
Legeforeningen er bekymret for økt detaljstyring av helsepersonell – det brukes allerede i dag 
store ressurser på å skrive Docmap prosedyrer, og tiden det tar å skrive slike prosedyrer kunne 
være anvendt til klinisk arbeid. 
Det er problematisk at helsepersonell i sykehuset pålegges å levere behandling i hht Docmap 
prosedyrer som av og til er utdaterte. Dette representerer en potensiell pasientrisiko. 
Legeforeningen ser ikke at «ledelse» bør være en del av sykehusets strategi. 
 
Strategidokumentet må istedenfor inneholde uttalt målsetting om å redusere den totale 
dokumentasjonsplikten slik at tid benyttet til dette reduseres til fordel for pasientrettet arbeid. 
 
Fagforbundet og Delta støtter DNLF sin protokolltilførsel. 
 
 
Styresak 68/2017 Driftsrapport juni og juli 2017 
 
Partene har fått en muntlig orientering om saken. 
 
 
 
 
AMU sak 44/2017 Medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016/2017; oversikt over 
tiltaksplaner 
 
Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
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_______________________________________ 
Nordlandssykehuset HF 
 
 
                     
Johnny R. Jensen      Liv Berit Moe 
 
 
________________________________________  _________________________________________ 
Marianne Hildal       Britt Tove Bakken 
 
 
________________________________________  _________________________________________ 
Louise Kjelstrup      Rolf Schjem 
 
 
________________________________________  _________________________________________ 
Svein Klingen      Simon Mikalsen 
 
 
________________________________________  _________________________________________ 
Karina Hjerde      Marit Nordmo 
 
 
 
________________________________________  _________________________________________ 
Roar Skogøy      Merete Danielsen 
 
 
________________________________________  _________________________________________ 
Ann-Jeanette Jensen         Andreas Vikan Seljeseth 
 
 
 
________________________________________  _________________________________________ 
Anne Landsem      Christian Søvik Hansen 
 
 
 
_________________________________________  _____________________________________ 
Hedda Soløy-Nilsen/Benjamin Storm/   Elisabeth Fjukstad 
Per Cato Stenhammer 
 
 
 
_____________________________________ 
Beate Søvik Hansen      
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PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven 
 mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud 

 
28. August 2017 
Kl. 08.15 – 10.15 
Møterom: G04.027 
 
 
Fra arbeidsgiver:      Hovedverneombud:  

Navn Navn Tilstede Forfall 
    
 Jeanette Mikalsen X  
Per-Ingve Norheim    
Jan Terje Henriksen, Avd leder AFFP    
Olaug Kråkmo, Medisinsk klinikk    
Øystein Reksen Johansen, Prosjektleder    
    
Marit Barosen, Økonomisjef    
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen    
    
    
    
    
    

* tilstede deler av møtet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll, 28. August 2017 
 

            



 
 
 
AMU sak 40/2017 Informasjon om omorganisering av avdeling for forskning og 
pasientsikkerhet 
  
Partene har drøftet saken og gir sin tilslutning til den foreslåtte omorganiseringen av avdeling 
for forskning og pasientsikkerhet. 
 
HVO: 
Få avklart ledelseslinje slik at rolleavklaringen er på plass og man vet hvem som har ansvaret 
for det administrative og det faglige arbeidet, samt inndeling av de ulike seksjonene. 
 
 
 
AMU sak 41/2017 Organisasjonsutvikling medisinsk klinikk NLSH – oppfølging  
 
Partene har drøftet saken og slutter seg til ny organisasjonsplan for Medisinsk klinikk. 
 
HVO: 
Da det er nytt klinikkverneombud, flere nye verneombud samt manglende på noen 
verneområder, er det viktig å få på plass en organisasjonsplan som beskriver inndeling av 
disse. Poengterer også nødvendigheten av en funksjonsbeskrivelse/redegjørelse når det gjelder 
vernetjenesten i Medisinsk klinikk. 
 
 
AMU sak 42/2017 Orientering – videre arbeid med strategisk utviklingsplan 
Nordlandssykehuset HF 
 
Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 
 
 
Styresak /2017 Driftsrapport juni og juli 2017 
 
Partene har fått en muntlig orientering om saken. 
 
 
 
 
 
AMU sak 44/2017 Medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016/2017; oversikt over 
tiltaksplaner 
 
 
Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
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________________________________________  _________________________________________ 
Nordlandssykehuset     Hovedverneombud 

Protokoll, 28. August 2017 
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Protokoll fra AMU-møte 

Tirsdag 29. august 2017 

kl. 12.30 – 14.30 

Møterom administrasjonen G04.027/Skype 
 

 
Øvrige til stede: 

Jan Terje Henriksen – på sak 

Olaug Kråkmo – på sak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgivers representanter: Til stede Vararepresentanter: Til stede 

Liss Eberg, HR-sjef X   

Øystein R. Johansen, klinikksjef Kir/ort X   

Gro-Marith Villadsen, rådgiver dir. Forfall Elisabeth B. Jensen X 

Nina Jamissen, klinikksjef Kvinne/barn Forfall Tove Beyer X 

Gunn Bente Andresen, enhetsleder pasientreiser Forfall Per-Ingve Norheim X 

    

Arbeidstakers representanter:  Vararepresentanter:  

Hovedverneombud Jeanette Mikalsen X   

Johnny Jensen, NSF X   

Karina Hjerde, Fagforbundet X   

Andreas Vikan Seljeseth, Akademikerne Forfall Forfall  

Merete Danielsen, Delta X   

    

Øvrige faste medlemmer:    

Representant fra Hemis Arnfinn Gundersen X   

Representant fra HMS X   

Sekretær for AMU: Anita Olsen X   
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AMU-sak 38/2017  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innstilling til vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

AMU-sak 39/2017   

Godkjenning av protokoll fra AMU-møtet 15. juni 2017 

 

Innstilling til vedtak: 

Protokoll fra AMU-møtet 15. juni 2017 godkjennes. 

 

Avstemming:  

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra AMU-møtet 15. juni 2017 godkjennes. 

 

AMU-sak 40/2017 

Informasjon om omorganisering av avdeling for forskning og pasientsikkerhet 
 

Innstilling til vedtak: 

1. AMU gir sin tilslutning til den foreslåtte omorganisering av avdeling for forskning og 

pasientsikkerhet. 

2. AMU tar saken til orientering. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. AMU gir sin tilslutning til den foreslåtte omorganiseringen av avdeling for forskning 

og pasientsikkerhet. 

2. AMU tar saken til orientering. 
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AMU-sak 41/2017 

Organisasjonsutvikling medisinsk klinikk NLSH – oppfølging 

 

Innstilling til vedtak: 

AMU slutter seg til ny organisasjonsplan for medisinsk klinikk. 

 

Forslag til vedtakspunkt 2: 

AMU ønsker at medisinsk klinikk kommer tilbake med organisasjonsplan over 

verneområdene innen februar 2018. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 2. 

 

Vedtak: 

1. AMU slutter seg til ny organisasjonsplan for medisinsk klinikk. 

2. AMU ønsker at medisinsk klinikk kommer tilbake med organisasjonsplan over 

verneområdene innen februar 2018. 

 

 

AMU-sak 42/2017 

Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017 – 2035 

Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid 

 

Innstilling til vedtak: 

AMU tar saken til orientering. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

AMU tar saken til orientering. 

 

AMU-sak 43/2017 

Saker til orientering 
 

Innstilling til vedtak: 

AMU tar sakene til orientering. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

AMU tar sakene til orientering. 
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AMU-sak 44/2017 

Medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016/2017; oversikt over tiltaksplaner 

 

Innstilling til vedtak: 

1. AMU tar oversikten over MU tiltaksplaner per 18. august til foreløpig orientering. 

2. AMU imøteser egen sak om evaluering av MU i NLSH 2016/2017 og anser denne 

som en viktig forberedelse til gjennomføring ny MU/PSKU i 2018. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. AMU tar oversikten over MU tiltaksplaner per 18. august til foreløpig orientering. 

2. AMU imøteser egen sak om evaluering av MU i NLSH 2016/2017 og anser denne 

som en viktig forberedelse til gjennomføring ny MU/PSKU i 2018. 

 



Politisk sekretariat 
Postadresse: Telefoner:  Elektroniske adresser: Orgnr.: 
Postboks 319,  8001  Bodø  Sentralbord: 75 55 50 00 politisk.sekretariat@bodo.kommune.no 972 418 013 
Besøksadresse: Ekspedisjon: 75 55 50 00 svein.inge.johansen@bodo.kommune.no Bankkonto: 
Moloveien 16, 8006 Bodø Telefax:  www.bodo.kommune.no 4500 55 00080 

 

 
  

Politisk sekretariat   
 
 
NORDLANDSSYKEHUSET HF 
V/ Paul Martin Strand 
Postboks 1480 
8092  BODØ 

 
 
 
 

Råd for funksjonshemmedes uttalelse i forbindelse med 
parkeringssituasjonen ved Nordlandssykehuset. 
Bodø kommunale råd, gjorde i møte 1. juni 2017 følgende uttalelse: 
 

Bodø kommunale råd for funksjonshemmede ønsker å gjøre Nordlandssykehuset oppmerksom på at 
mange med nedsatt funksjonsevne opplever at sykehuset er utilgjengelig for dem i dag på grunn av 
parkeringssituasjonen.  

Siden flere med nedsatt funksjonsevne er hyppig representert blant sykehusets besøkende, så 
oppfordrer vi Nordlandssykehuset til å utbedre parkeringssituasjonen. 

 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Svein Inge Johansen  
 Konsulent  

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 

 
 
 

Dato:   ..........................................................13.06.2017 
Saksbehandler:   ..........................Svein Inge Johansen               
Telefon direkte:   .........................................75 55 50 17 
Deres ref.:   .................................................................... 
Løpenr.:   .....................................................28986/2017 
Saksnr./vår ref.:   ...........................................2017/8477 
Arkivkode:   ..............................................................033 



Senter for drift og eiendom

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler
Nordlandssykehuset HF Parkveien 95 Internett: Bernt Toldnes
Pb 1480 8005 Bodø www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 75534506
8092 Bodø Kontonr: 1503.27.03620
  Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no

  
Bodø kommunale råd for funksjonshemmede

Politisk sekretariat Boks 319
8001  BODØ

Deres ref.:
2017/8477

Vår ref.:
2014/1708/BTOL

Dato:
19.06.2017

Uttalelse i forbindelse med parkeringssituasjonen ved sykehuset

Nordlandssykehuset har mottatt Deres uttalelse knyttet til parkeringssituasjonen, og setter pris på 
henvendelser som kan bedre alle forhold rundt vår pasientbehandling. Imidlertid finner vi denne 
uttalelse så generell at det ikke er mulig å treffe konkrete tiltak. Det vil derfor ved evt senere 
henvendelser være en fordel med mer spesifikke observasjoner eller forslag.

På generelt grunnlag kan vi opplyse følgende rundt parkeringen ved sykehuset:

Nordlandssykehuset bygges etter TEK 7, og krav knyttet til parkering i denne er oppfylt. TEK 7 
har ikke krav til generell utforming, men sier allikevel: «i nærheten av byggverk skal det være 
tilstrekkelig antall parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede».  

Nordlandssykehuset har, som øvrige sykehus i Norge, en føring i oppdragsdokumentet fra Helse 
og Omsorgsdepartementet vedr parkeringsplasser hvor 10% av parkeringsplassene skal være for 
bevegelseshemmede. Dette kravet er oppfylt. Det er etablert 113 parkeringsplasser i området 
rundt hovedinngangen, der 20 parkeringsplasser er skiltet for bevegelseshemmede.
Av 20 parkeringsplasser for bevegelseshemmede er 7 parkeringsplasser med størrelse på 3.5m x 
6.0m (TEK 10).

Bevegelseshemmede parkerer gratis på Nordlandssykehusets parkeringsplasser. Dersom
parkeringsplasser for bevegelseshemmede er fulle, kan bevegelseshemmede parkere på ordinære 
parkeringsplasser, forutsatt at det ligger HC-kort i bilen.

Parkeringsetaten i Bodø kommune håndhever parkeringsreglene på våre parkeringsplasser, og er 
klar over ordningen for bevegelseshemmede ved Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset har ingen registreringer på at pasient/besøksparkeringen har hatt 100% 
belegg etter omleggingen til dedikert parkering for pasienter og pårørende.

Med vennlig hilsen

Bernt Toldnes
Drift-og eiendomssjef
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VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 2
11.07.2017 2016/30721  
DERES DATO DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
JON HELGE VAENG, TLF. 
99291425

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgard post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

NORDLANDSSYKEHUSET HF 
Postboks 1480
8092 BODØ

Orgnr 983974910

Tilsyn - NORDLANDSSYKEHUSET HF AMBULANSE FAUSKE

Vi viser til tilsyn den 12.07.2016.

Tilsynet har foregått gjennom postal oppfølging.

Oppfylte pålegg

Pålegg - Inneklima - tiltak og plan 

I tilbakemelding oversendt den 10.07.2017 blir det redegjort for resultater fra gjennomført måling 
av luftkvalitet i arbeidslokalene. Målingene viser at inneklimaet er forsvarlig med meget godt 
luftskifte. 

På bakgrunn av denne tilbakemeldingen, samt tidligere redegjørelser fra arbeidsgiver, finner vi at 
vi kan lukke pålegget og avslutte saken. 

Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2 
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis 
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de 
ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og 
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har 
spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2016/30721.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

John Arve Skarstad
tilsynsleder
(sign.)

Jon Helge Vaeng
seniorrådgiver
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Foretakshovedverneombudet og lokalt verneombud
NORDLANDSSYKEHUSET HF AMBULANSE FAUSKE, 8200 FAUSKE
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18.08.2017 2017/35913  
DERES DATO DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
ROAR WULFF FØRDE, TLF. 
90617680

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgard post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

NORDLANDSSYKEHUSET HF 
Postboks 1480
8092 BODØ

Orgnr 983974910

Melding om tilsyn

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge 
arbeidsrelatert sykdom og skade. 

Vi melder herved at vi kommer på tilsyn til Nordlandssykehuset  HF, Vesterålen DPS på 
Stokmarknes.

Tidspunkt

Dato 19.09.2017
Klokkeslett 12.00
Varighet inntil 3 timer

Sted for kontrollen

Vesterålen DPS
Søndre gate 19
8450 STOKMARKNES

Dersom dere har spørsmål om tilsynet, kan dere kontakte saksbehandleren. Oppgi 
referansenummeret 2017/35913.

Deltakere

I tillegg til arbeidsgiver skal verneombud, eventuelt en annen representant fra arbeidstakerne, 
delta i tilsynet. Det er opp til virksomheten selv å ta med andre sentrale personer. Hvis 
virksomheten er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, ser vi gjerne at representant fra 
bedriftshelsetjenesten deltar i tilsynet. Arbeidstilsynet ser det også som en fordel om HMS-
ansvarlig eller andre representanter fra eventuell(e) overordnede enhet(er) som har HMS-ansvar, 
deltar. Det gjelder også teknisk personell som har ansvaret for drift og vedlikehold av 
bygget/bygningene, samt hovedverneombud og hovedtillitsvalgte.



VÅR REFERANSE 2 av 2
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Fra Arbeidstilsynet møter Roar Wulff Førde (seniorinspektør)

Hensikten med tilsynet

Arbeidstilsynet har mottatt melding om at ansatte opplever problemer med inneklimaet i 
arbeidslokalene til Vesterålen DPS på Stokmarknes, og at verneombudet i den anledning har sett 
seg nødt til å stenge endel kontorer.

Hensikten med tilsynet er å bli informert om status i saken, hvilke tiltak som er/vil bli 
iverksatt, og om hvordan dere jobber med å forebygge og redusere risiko forbundet med dårlig 
inneklima og luftkvalitet.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på 
www.arbeidstilsynet.no eller dere kan kontakte oss på telefon.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

John Arve Skarstad
tilsynsleder
(sign.)

Roar Wulff Førde
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
NORDLANDSSYKEHUSET HF VESTERÅLEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK -
STOKMARKNES Att.: Enhetsleder Rolf-Thore Mikalsen, 8092 BODØ
NORDLANDSSYKEHUSET HF VESTERÅLEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK -
STOKMARKNES Att.: Verneombud Lena Leinan, 8092 BODØ
NORDLANDSSYKEHUSET HF Att.: Hovedverneombud Jeanette Mikalsen, Postboks 1480, 
8092 BODØ



 

 

 
MØTEREFERAT 
 

Samhandlingsavdelingen 
 
 

Saksbehandler: Steinar 
Pleym Pedersen 
 

 
 

Brukerutvalget - referat fra møtet  29.08.2017 
 
Sted: Nordlandssykehuset, Bodø 
Tid:   12:30 – 16:00 
 
Møterom/sted: Vår ref.:2016/3544 /SPP 

 
Deltagere  : Tilstede Forfall 

Barbara Priesemann SAFO - leder x  

Carl Eliassen MARBORG, nestleder x  

Arild Amundsen Mental Helse x  

Karsten Seglan FFO – LHL x  

Helge Jenssen FFO - LPP x  

Mai-Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd x  

Per Dalhaug Kreftforeningen x  

Inga Karlsen Samisk representant  X 

Marit Madsen Samisk representant x  

Emma Lovise Larsen Leder Ungdomsrådet x  

    

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Adm.direktør NLSH x  

Steinar Pleym Pedersen Saksbehandler/sekretær x  

Kari Bøckmann Rådgiver med.dir x  

    

Mathilde Mørk Pedersen Nestleder Ungdomsrådet x  

Trond Solem Seksjonsleder pasientreiser Sak 58/2017  

Øystein R. Johansen Utredningsleder Sak 57/2017  

Stian Molvik Koordinerende enhet Sakene 60 og 
62/2017 

 

 
 
Agenda 
 
53/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
54/2017 Godkjenning av referat fra møtet 12.6.17 
55/2017 Orientering – konstituering av Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset  
56/2017 Endring av vedtektene for Brukerutvalget  
57/2017 Strategisk utviklingsplan – toppdokumentet  
58/2017 Pasientreiser – elektroniske reiseregninger  
59/2017 Erfaringskonsulenter i Nordlandssykehuset  
60/2017 Koordinator/individuell plan – høring forslag  
61/2017 Regional plan for folkehelse i Nordland – høring   
62/2017 Veileder om kommunenes oppfølging av pasienter med store og sammensatte behov – orientering 
63/2017 Styresaker  
64/2017 Adm. Dir orienterer om aktuelle saker 
65/2017 BUs leder orienterer om aktuelle saker 
66/2017 BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike råd/utvalg/prosjekt 
67/2017 Valg av representant til forbedringsprosjekt 
68/2017 Valg av representant forskningsprosjekt lungekreft 
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69/2017 Referater  
 
 
 

Saksnr.  Saksfremstilling  
53/2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Det vises til innkalling og saksliste. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 

54/2017 Godkjenning av referat fra møtet 12.6.17 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 

1. Referat fra møtet 12.6.17 godkjennes. 

 

 Orientering – konstituering av Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset 
 
Kari Bøckmann og Emma Lovise Larsen orienterte innledningsvis. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget ser med tilfredshet på at Ungdomsrådet er etablert og 
kommet i virke. 

2. Brukerutvalget ønsker et tett og nært samarbeid, og ser fram til at 
Ungdomsrådets leder blir medlem i Brukerutvalget. 

 

56/2017 Endring av vedtektene for Brukerutvalget 
 
Saksbehandler: Kari Bøckmann. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget anbefaler at det justerte mandatet sendes på høring til aktuelle 
brukerorganisasjoner og internt i Nordlandssykehuset. 

2. Høringsfrist 15.10.17. 
3. Brukerutvalget behandler så saken med innkomne merknader i novembermøtet. 

 
 

 

57/2017 Strategisk utviklingsplan – toppdokumentet 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 
 

1. Brukerutvalget er svært fornøyd med den løpende informasjon og 
invitasjonen Brukerutvalget får i forhold til deltakelse i utviklingsarbeidet. 
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2. Brukerutvalget støtter forslaget slik det foreligger samt fremdriftsplanen for 
arbeidet. 

 
58/2017 Pasientreiser –  elektronisk reiseregning 

 
Saksbehandler: Trond Solem, som også innledningsvis orienterte BU. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Brukerutvalget bes om at særskilt informasjon sendes de ulike 
brukerorganisasjonene. 

2. Brukerutvalget ber om at Trond Solem tilbyr deltakerne på pasient- og 
servicetorget tilsvarende informasjon. 

3. For øvrig tar Brukerutvalget informasjon til orientering. 
 

 

59/2017 Erfaringskonsulent (er) – Nordlandssykehuset 
 
Saksbehandler: Astrid D. Jakobsen 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
1. Brukerutvalget er ikke tilfreds med at funksjonen som  

erfaringskonsulent(er) nærmest er fraværende i Nordlandssykehuset. 
2. Brukerutvalget mener dette er en særdeles viktig funksjon, og 

medlemmene Arild Amundsen, Carl Eliassen, Helge Jensen og leder 
av BU, Barbara Priesemann vil utarbeide forslag til tiltak.  

3. Forslaget legges fram på BUs neste møte. 
 

 

60/2017 Koordinator/individuell plan – høring planutkast 
 
Saksbehandler; KE/Stian Molvik, som også orienterte i møtet. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget er fornøyd med at det arbeides med å utarbeide en 
informasjonsbrosjyre om rett til koordinator og individuell plan. 

2. Brukerutvalget ber om at de innspill som kom i møtet blir innarbeidet i revidert 
utgave. 

3. Brukerutvalget finner det formålstjenlig at veilederen også legges fram/drøftes i 
direktørens ledergruppe forut for distribusjon til aktuelle klinikker med 
pasientkontakt. 
 

 

61/2017 Regional plan for folkehelse i Nordland – høring 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget viser til Regional plan for folkehelse i Nordland. 
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2. Planen er omfattende og fremtidsrettet, men Brukerutvalget mener 
brukerrepresentasjonen i kommunene er tidvis fraværende og ber om at 
formalisering av brukerutvalg gjøres i alle kommunene i Nordland. 

 
62/2017 Veileder om kommunenes oppfølging av pasienter med store og sammensatte 

behov 
 
Saksbehandler: Stian Molvik, som også orienterte i møtet. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget er innforstått med at veilederen gjelder det kommunale 
nivået, men vil understreke viktigheten av god samhandling nivåene imellom 
når det gjelder pasienter innen denne kategorien. 

2. Brukerutvalget vil be Overordnet samarbeidsorgan også behandle saken og 
da med særlig henblikk på kommunenes håndtering/løsninger av de 
utfordringer som ligger i veilederen, med særlig fokus på hva kommunene 
evt. trenger fra Nordlandssykehuset for å kunne møte forpliktelsene 
veilederen gir. 

3. Brukerutvalget tror også samarbeid Nordlandssykehuset/kommunene innen 
kompetansebygging, rekruttering osv kan være aktuelt i forhold til best 
mulige tilbud til pasienter som omfattes av veilederen.  

 
 
 
 

 

   
63/2017 Styresaker 

 
Styremøtet blir denne gang gjennomført som telefonmøte.  
 
Adm. Direktør orienterte om: 
 

a) Strategisk utviklingsplan 
b) Driftssituasjonen, herunder økonomi og «ventelistesituasjonen» 
c) Nordlandssykehusets historie 

 
 
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget har ingen styresaker en vil gi særskilt uttalelse om. 

 

64/2017 Adm.dir orienterer om aktuelle saker 
 
 

a) Prestetjenesten i Lofoten og Vesterålen 
b) Kurativ stråling for prostatakreftpasienter 

 
 

 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning. 
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65/2017 BUs leder orienterer om aktuelle saker 
 

a) Nestleder Carl Eliasen representerte BU under utdeling av Det norske 
hageselskapets hagekulturpris 2017 til Rønvik sykehuspark. 

b) BUs leder hadde et uformelt møte med leder for Pasient- og pårørendetorget 
den 29/8 

c) Brukerutvalget ønsker en presentasjon av tilbudet på et brukerutvalgsmøte 
senere. 
 

 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 
 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

 

66/2017 BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike råd/utvalg/prosjekt 
 
 
Karsten Seglan orienterte om møtet i arbeidsgruppen for Pasient- og 
pårørendetorget den 21/8. Pasient- og pårørendetorget vil utvide åpningstiden til å 
være både onsdager og torsdager (11-14) og arrangerer nytt kurs for nye verter 20/9 
 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 
 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

 

67/2017 Valg av representant til forbedringsprosjekt  - kreftavdelingen 
 
Saken var meldt inn som tilleggssak.  
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Som brukerrepresentant til forbedringsprosjektet «cytostatika infusjoner» 
velges Merethe Pettersen. 

2. Kontaktperson i forhold til Brukerutvalget velges Per Dalhaug 

 

68/2017 Valg av representant til forskningsprosjekt - lungekreft 
 
Saken var meldt inn som tilleggssak.  
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Som brukerrepresentant velges Per Dalhaug. 
 

 

68/2017 Referater 
 

1. Referat fra møtet i Ungdomsrådet 19.6.17 
2. Utskrivningsklare døgn pr. 31.7.17 
3. FFO – forslag kandidater 
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4. Informasjonsskriv – felles DPS Lofoten og Vesterålen. Brukerutvalget ber om 
en nærmere orientering om  sammenslåing av  DPS Lofoten og Vesterålen. 

 
Det mangler referat fra møtet om sykehusapotekene 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Referatene tas til orientering. 
 Neste møte søkes flyttet til 28.9  og legges til Vesterålen. Kari Bøckmann sjekker ut.  
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