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Styresak 115-2021  
Orienteringssaker 
 

 

Vedlegg (t): 

 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Orientering fra styreleder - muntlig 
2. Orientering fra administrerende direktør – muntlig 
3. Kurs for brukermedvirkere Nordlandssykehuset HF– skriftlig 
4. Arealutviklingsplan Rønvik – utsettelse Konseptfase del 2 - skriftlig 

 

 

Innstilling til vedtak 
Styret tar saken til orientering.   
  

Saksbehandler:  Gro Ankill 

Dato dok: 09.12.2021 

Møtedato: 14.12.2021 

Vår ref:  2020/1072 
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Styresak 115-2021/3 Kurs for brukermedvirkere 
Nordlandssykehuset HF 

 
 
Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 
Møtedato: 14.12.2021 

 
 
 
Vedlegg: Program kurs for brukermedvirkere Nordlandssykehuset HF 
 
 
Bakgrunn 
Brukermedvirkning i praksis krever kompetanse hos både helsepersonell, 
brukerrepresentanter og ledelse. Det handler om å ha tilstrekkelig kunnskap om hva 
brukermedvirkning er, hvorfor det er viktig og hvordan utøve det. Per dags dato 
gjennomføres det opplæring for Brukerutvalgets og Ungdomsrådets representanter, ved 
oppnevning av nytt Brukerutvalg/Ungdomsråd.  
Det har uttrykt et behov for økt kursing, og en tilrettelegging fra Nordlandssykehusets side 
når det gjelder innføring i Nordlandlandssykehusets struktur, praktisk informasjon og 
muligheten til å kunne diskutere problemstillinger med andre brukermedvirkere, også for 
brukermedvirkere som ikke er en del av Brukerutvalget eller Ungdomsrådet. I tillegg har det 
vært uttrykt et behov for erfaringsutveksling og nettverksbygging med personene som er 
oppnevnt som brukermedvirkere på ulike plan.  
 
Utarbeidelsen av kurset er i tråd med Nordlandssykehusets Strategisk utviklingsplan for 
2018-20351, der det står at det skal: Utvikles kurs og tilbys opplæring av brukerrepresentanter 
i foretaket (s. 55).  
 
Målet med kurset 
Målet med kurset var følgende: 

 Gi brukerrepresentanter ved Nordlandssykehuset nødvendig kunnskap og verktøy til å 
kunne gjennomføre sitt arbeid som brukerrepresentant på en best mulig måte.  

 Skape et nettverk/forum for brukerrepresentantene, der man kan drøfte ulike 
problemstillinger knyttet til rollen som brukerrepresentant.   

 
Målgruppen for kurset: Målgruppen for kurset var representanter i Brukerutvalget, 
Ungdomsrådet og brukerrepresentanter som oppnevnes til prosjekter, kurs, frivillig arbeid, 
foredragsvirksomhet og utvalg ved Nordlandssykehuset.  
Forankring: Kurset ble arrangert gjennom et samarbeid mellom Fagavdelingen, 
Brukerutvalget og Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset. 
Gjennomføring: Selve kurset ble gjennomført 09. november, på kveldstid. Dette var viktig for 
å kunne sikre at deltakerne hadde anledning til å delta. Deltakerne bestod av en 
sammensetning av brukerrepresentanter ved ulike deler av Nordlandssykehuset.  
Evalueringsskjema: 
Tilbakemeldingene vi fikk var at det var fint å kunne møtes og få faglig påfyll og inspirasjon til 
den videre jobben som skal gjøres. Det var enighet om at dette burde gjennomføres årlig.  
Under er et utdrag av noen av tilbakemeldingene: 

                                                      
1 Lenke til Strategisk Utviklingsplan Nordlandssykehuset 2018 – 2035  

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset%20for%20framtiden/Strategisk%20utviklingsplan%20for%20NLSH,%202017-2035/NS_StrategiskUtviklingsplan-Hoveddokument160518.pdf


 

Styresak 115/21                                 Møtedato: 14. desember 2021                                                          3 

- Opplevde kurset i sin helhet som veldig bra. Kurset var inspirerende og nyttig for meg.  
- Innspill at det kunne vært satt av litt mer tid til refleksjoner i mellom innleggene og felles 

i etterkant av gruppearbeidet. Engasjerende forelesere med gode formidlingsevner. 
- For lite tid til gruppearbeid. Alle har så mye spennende på hjertet og man vil gjerne høre 

mer. 
- Gode og lærerike var alle temaene. 

Innspillene vi fikk knyttet til forbedring var at vi gjerne skulle ha hatt enda mer tid til 
refleksjon og diskusjon. I tillegg fikk vi tilbakemelding om at vi burde arrangere et eget kurs 
for unge/ungdom.  
 
Veien videre 
Basert på tilbakemeldingene fra deltakerne og evaluering i prosjektgruppa ønsker vi å kunne 
årlig tilby brukerrepresentantene ved Nordlandssykehuset HF et eget kurs.  
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Vedlegg: 

Kurs for brukermedvirkere Nordlandssykehuset 
 

 
 

Praktisk informasjon 
 

Tid: 9. november, kl. 16:00 til 20:00 

Sted: Lærings- og mestringssenteret, Bodø 

Påmelding: Her  

 
For: Kurset er for representanter i Brukerutvalget, Ungdomsrådet og brukerrepresentanter som oppnevnes til 

prosjekter, kurs, frivillig arbeid, foredragsvirksomhet og utvalg ved Nordlandssykehuset.  

 

 

Målet med kurset:  

• Gi brukerrepresentanter ved Nordlandssykehuset nødvendig kunnskap og verktøy til å kunne 

gjennomføre sitt arbeid som brukerrepresentant på en best mulig måte.  

• Skape et nettverk/forum for brukerrepresentantene, der man kan drøfte ulike 

problemstillinger knyttet til rollen som brukerrepresentant 

 

  

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/kurs-for-brukermedvirkere-nordlandssykehuset-november-2021
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Program 
 

Fra 16:00    Enkel møtemat  

 

17:00 – 17:15  Velkommen 

   Presentasjonsrunde, plan for dagen, praktisk informasjon 

 

17:15 – 17:30  Rollen som brukermedvirker 

   v/ Gunn Strand Hutchinson, nestleder Brukerutvalget  

 

17:30 – 17:45  Pause 

 

17:45 – 18:00  Brukermedvirkning 

v/ Edgar Wammervold, brukerrepresentant ved lærings- og mestringssenteret 

Nordlandssykehuset 

 

18:00 – 18:15 Ungdomsrådet   

   Slik jobber Ungdomsrådet, 10 råd for god brukermedvirkning 

   v/ Marie Dahlskjær leder av Ungdomsrådet Nordlandsykehuset  

   

18:15 – 18:30  Pause 

 

18:30 – 18:45 Nordlandssykehusets struktur  

Ved medisinsk direktør, Beate Sørslett 

   

18:45 – 19:00  Å bruke egne erfaringer   

   v/ Elisabeth Heldahl Erfaringskonsulent Nordlandssykehuset 

   v/ Viktoria Linea Høybakk, Ungdomsrådet 

 

19:00 – 19:30  Inndeling i grupper: 

 

Kursrom 1: Å være brukerrepresentant i prosjekter/utvalg/forskning  

Kursrom 2:  Å holde foredrag – legge opp til god undervisning  

 

 

19:30 - 19:45 Forventninger og praktisk informasjon til deg som brukermedvirker 

   v/ prosjektgruppa 

 

19:45 - 20:00   Oppsummering  

   v/ prosjektgruppen 
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Styresak 115-2021/4 Arealutviklingsplan Rønvik – utsettelse av 
Konseptfase del 2  

 
 
Saksbehandler:  Otto Larsen, Gro Ankill  
Møtedato: 14.12.2021 
 
 
Bakgrunn 
Arbeidet med arealutviklingsplan for Nordlandssykehuset Rønvik ble første gang behandlet 
av styret i mars 2019 i styresak 018-2019, der styret vedtok oppstart av arbeid med 
prosjektinnramming i tråd med «Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter».  I desember 
samme år, i styresak 102-2019 Prosjektinnramming arealutviklingsplan NLSH Rønvik – 
overgang til konseptfase utredning, ga styret tilslutning til anbefalt prosjektinnramming og 
direktøren fikk fullmakt til å iverksette neste fase, konseptfasen. I februar 2021, styresak 007-
2021 Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik – Hovedprogram, ble rapport for 
Konseptfasen steg 1 behandlet, der styret gjorde følgende vedtak: 

1. Styret viser til den vedlagte rapporten Konseptfasen, steg 1, Hovedprogram for 
Nordlandssykehuset Rønvik. Styret gir sin tilslutning til skissert prosess med 
virksomhetsinnhold og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, 
dimensjoneringsgrunnlag arealer, og alternativ vurderinger. 

2. Styret ber direktøren iverksette Konseptfasen, steg 2, innen en budsjettramme på 3 mill. kr og 
ber om at konseptfasen, steg 2, presenteres for styret i perioden årsskiftet 2021/22. 

3. Styret forutsetter at framtidig byggeprosess finansieres over Nordlandssykehuset og Helse 
Nord RHF’s langsiktige investeringsplan. 

4. Styret ber om at det oppnevnes brukerrepresentant fra SANKS (Samisk nasjonal 
kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus). 

Det ble gjennom sak 007-2021 samtidig gitt forbehold om at mulighetsrommet i den gamle 
bygningsmassen (ref alternativ 2A) måtte avklares gjennom en «prefase» før steg 2.  
 
I etterkant av styremøtet i februar er det gjort en gjennomgang av alle fløyene i eksisterende 
bygningsmasse i Kløveråsveien 1 for kartlegging av egnethet sett opp mot de ulike 
funksjonene, denne fasen er kalt Mellomfase steg 1. Mellomfasen steg 1 er gjennomført i regi 
av Sykehusbygg HF, som igjen engasjerte et arkitektfirma til å gjennomføre en overordnet 
analyse av mulighetsrommet i eksisterende bygningsmasse.  Sykehusbygg har ut fra egne 
analyser av tekniske- og bygningstekniske anlegg og analysen fra arkitektfirmaet, utarbeidet 
en rapport datert 13.10.2021. Rapporten gir støtte til konklusjonen fra konseptfasen steg 1, 
om at alternativ 2B er å anbefale framfor alternativ 2A. Prosjektgruppen har på bakgrunn av 
rapporten fra Sykehusbygg opprettholdt konklusjonen om at alternativ 2B bør velges for 
videre utredning i konseptfasens steg 2. Rapport fra Mellomfasen steg 1 er enda ikke 
behandlet i Styringsgruppen for prosjektet. 
 
Sykehusbygg HF har kostnadsberegnet at gjennomføring av Konseptfasen steg 2 vil beløpe seg 
til ca. 12 mill. kr. Dette er langt ut over rammen på 3 mill. kr som ble vedtatt av styret i sak 
007-2021, og det er derfor ikke realistisk å gjennomføre Konseptfase steg 2 innenfor gitt 
budsjettramme for prosjektet. Ved behandling av Regional økonomisk langtidsplan av styret i 
Helse Nord i juni 2021 ble det ikke funnet rom for prioritering av investeringer knyttet til 
arealutvikling av Nordlandssykehuset Rønvik. Det er kommet signaler fra administrasjonen 
ved Helse Nord om at prosjektet neppe vil kunne komme inn i langtidsplanen før nærmere 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202019/27.%20mars/Styresak%20018-2019%20Godkjenning%20for%20oppstart%20av%20prosjektinnramming%20nybygg%20og%20modernisering%20av%20bygg%20til%20PHR.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202019/11.%20desember/Styresak%20102-2019%20Prosjektinnramming%20arealutviklingsplan%20Nordlandssykehuset%20R%C3%B8nvik%20m%20vedlegg.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202019/11.%20desember/Styresak%20102-2019%20Prosjektinnramming%20arealutviklingsplan%20Nordlandssykehuset%20R%C3%B8nvik%20m%20vedlegg.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202021/18.%20februar/Styresak%20007-2021%20Arealutviklingsplan%20Nordlandssykehuset%20R%C3%B8nvik%20-%20Hovedprogram%20Konseptfasen_Steg%201_m%20vedlegg.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202021/18.%20februar/Styresak%20007-2021%20Arealutviklingsplan%20Nordlandssykehuset%20R%C3%B8nvik%20-%20Hovedprogram%20Konseptfasen_Steg%201_m%20vedlegg.pdf
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2030. Aktiviteter knyttet til Konseptfasen steg 2 er som følge av dette avbrutt i påvente av at 
prosjektet gis prioritet i Regional økonomisk langtidsplan.  


