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Styresak 116-2021  
Referatsaker til styret 
 

 

Vedlegg (t): 

 

Innstilling til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Bakgrunn: 
Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 24.11.2021 

2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 06.12.2021 

3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 06.12.2021 

4. Protokoll AMU-møte 08.12.2021 

5. Referat møte i Ungdomsrådet 02.12.2021 

6. Avslutning av tilsyn ved Blodbanken, NLSH Vesterålen, fra Statens legemiddelverk 
17.09.2021 

7. Avslutning av tilsyn ved Blodbanken, NLSH Lofoten, fra Statens legemiddelverk 
17.09.2021 

8. Avslutning av tilsyn ved Blodbanken, NLSH Bodø, fra Statens legemiddelverk 
17.09.2021 

 

  

Saksbehandler:  Gro Ankill 

Dato dok: 10.12.2021 

Møtedato: 14.12.2021 

Vår ref:  2020/1072 
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Presseprotokoll 
 
 

Vår ref.: 
2021/1157 

Saksbehandler:  
Tina Eitran 

Dato: 
24.11.2021 
  

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 24. november 2021 - kl. 08.30 
Møtested: Teams 
 

Tilstede 
 

Navn:  
Renate Larsen styreleder 
Inger Lise Strøm styrets nestleder 
Beate Rahka-Knutsen styremedlem 
Evy Adamsen varamedlem for styremedlem Ann-Mari Jenssen 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Hans Jacob Bønå styremedlem 
Tom Erik Forså styremedlem 
Knut Georg Hartviksen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Navn:  
Ann-Mari Jenssen styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Cecilie Daae adm. direktør 
Tina Eitran fung. stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Erik Arne Hansen økonomidirektør 
Anita Mentzoni-Einarsen HR-direktør 
Hilde Rolandsen eierdirektør – deltok fra klokken 11.20 
Tove Klæboe Nilsen fung. kvalitets- og forskningsdirektør – deltok fra 

klokken 12.00 
Janny Helene Aasen revisjonssjef 
Anne-Stina Nordmo spesialrådgiver 
Ann Elisabeth Rødvei foretaksadvokat 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver 



 

Jan-Petter Monsen regnskapssjef – deltok under behandling av sak 148-
2021 

Lars Alvar Mickelsen seksjonsleder eiendom – deltok under behandling av 
sak 150-2021, 152-2021, 153-2021 og 154-2021 

Ida Martinussen informasjonssikkerhetssjef – deltok under behandling 
av sak 156-2021 

Eirik Holand kvalitetssjef – deltok under behandling av sak 155-
2021 

 
I forkant av styremøtet orienterte Tove Sørensen og Roger Nymo fra prosjektet 
Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord, sammen med Terje Jørgensen fra 
Bodø Kommune, om Digitale pasient- og samhandlingstjenester i Nord. Seksjonleder 
for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Jon Tomas 
Finnsson orienterte om psykisk helsevern og TSB – muligheter i tiltak knyttet til det 
prioriterte området (oppfølging av styresak 75-2021, pkt 4). 
 
I starten av styremøte la revisjonsselskapet BDO frem en oppsummering av 
tertialrevisjon nr. 2-2021. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. offl. §23, 
1.ledd. Møtet var lukket med henvisning til hfl. §26a, 2. ledd nr. 4. 
 
I forbindelse med behandling av styresak 145-2021 Godkjenning av innkalling og 
saksliste spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen 
styresaker som skal behandles i dagens styremøte. 
 
 
Styresak 145-2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 145-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 146-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober 2021 og 

ekstraordinært styremøte 28. oktober 2021 
Sak 147-2021 Virksomhetsrapport nr. 10-2021 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 148-2021 Finansiell risiko i Hele Nord 
Sak 149-2021 Statsbudsjett 2023 – felles innspill fra alle regionale 

helseforetak og innspill fra Helse Nord RHF 
Sak 150-2021 Felles klima- og miljømål med indikatorer i 

spesialisthelsetjenesten 
Sak 151-2021 Felleseide helseforetak pr. 2. tertial 2021 - statusrapport 
Sak 152-2021 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: tertialrapport pr. 

31. august 2021 
Sak 153-2021 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 

tertialrapport pr. 31. august 2021 
Sak 154-2021 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: tertialrapport pr. 31. 

august 2021 
Sak 155-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 08/2014 -strykninger 

av planlagte operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 
20-2015 og 45-2016-3 



 

Sak 156-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11-20, behandling av 
personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av styresak 33-
2021 

Sak 157-2021 Spesialiserte somatiske habiliterings- og 
rehabiliteringstjenester – status for anskaffelse 

Sak 158-2021 Styrearbeid i Helse Nord, veileder 
Sak 159-2021 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2022-2024, jf. 

helseforetaksloven § 21 – oppnevning av styrets underutvalg 
Saksdokumentene var ettersendt 

Sak 160-2021 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret - muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - muntlig 
 3. Spørsmål besvart i Stortinget: Fødeavdeling i Alta 
 4. Landingsplasser for SAR Queen (AW101) ved sykehusene i 

Helse Nord - oversikt 
 5. Oppfølging av tvangslovsutvalgets forslag – høringssvar fra 

Helse Nord RHF 
 6. Husleiemodellen – forlengelse av implementeringsfasen 
 7. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 161-2021 Referatsaker 
 1. Uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune ved 

fylkesordfører av 26. oktober 2021 ad. 
helikopterlandingsplass ved sykehusene i Hammerfest og 
Kirkenes  

 2. Åpent brev fra Thoralf Enge av 10. november 2021 ad. 
Dagkirurgisksenter i Alta – protesekirurgi fortsatt en god 
mulighet 

 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF 10-11. november 2021 
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 162-2021 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 146-2021  Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. 

oktober 2021 og ekstraordinært styremøte 
28. oktober 2021 

Styrets vedtak:  
 
1. Protokoll fra styremøte 27. oktober 2021 og ekstraordinært styremøte 28. 

oktober 2021 godkjennes.  
 

2. Protokollene signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk. 
 



 

 
Styresak 147-2021 Virksomhetsrapport nr. 10-2021 
    Saksdokumentene var ettersendt 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2021 til orientering. 
 
 
Det ble fremmet følgende forslag til punkt 2 og 3 i vedtaket: 
 
2. Styret ber om en orientering med oppsummering av helseforetakenes tiltak som 

skal imøtegå deres utvikling innen økonomi og kapasitet i februar 2022. 
 
3. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene snarest mulig innfrir krav 

om andel digitale konsultasjoner, og viser til felles klima og miljømål med 
indikatorer i spesialisthelsetjenesten. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2021 til orientering. 
 
2. Styret ber om en orientering med oppsummering av helseforetakenes tiltak som 

skal imøtegå deres utvikling innen økonomi og kapasitet i februar 2022. 
 
3. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene snarest mulig innfrir krav 

om andel digitale konsultasjoner, og viser til felles klima og miljømål med 
indikatorer i spesialisthelsetjenesten. 

 
 
Styresak 148-2021 Finansiell risiko i Hele Nord 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar informasjonen om vurdering av finansiell risiko i Helse Nord til 

orientering 
 
2. Styret ber om at likviditetsrisiko og renterisiko vurderes eksplisitt i framtidige 

rulleringer av økonomisk langtidsplan. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  



 

Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar informasjonen om vurdering av finansiell risiko i Helse Nord til 

orientering 
 
2. Styret ber om at likviditetsrisiko og renterisiko vurderes eksplisitt i framtidige 

rulleringer av økonomisk langtidsplan. 
 

 
Styresak 149-2021 Statsbudsjett 2023 – felles innspill fra alle 

regionale helseforetak og innspill fra Helse 
Nord RHF 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for 

somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til 
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2023. 
 

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med 
statsbudsjett for 2023:  
 Budsjettforutsetning om at vekst kan håndteres innenfor 80 prosent 

marginalkostnad er ikke bærekraftig på sikt. 
 Finansiering av legemiddelområdet. 
 Finansiering av behandlingshjelpemidler. 
 Avvikle ordning med egenandel for de regionale helseforetak for driften av 

ordningen «dom til tvungen omsorg». 
 Renteberegningsregimet ved langsiktige lån. 
 

3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i 
forbindelse med statsbudsjett for 2023: 
• Be om særskilt bevilgning på 15 mill. kr. i 2023 og 2024 for å øke kapasiteten 

på ALIS-utdanningen i Nord-Norge. 
 

4. Styret ber om at felles innspill fra alle regionene og innspill fra Helse Nord RHF 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for 

somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til 
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2023. 
 



 

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med 
statsbudsjett for 2023:  
 Budsjettforutsetning om at vekst kan håndteres innenfor 80 prosent 

marginalkostnad er ikke bærekraftig på sikt. 
 Finansiering av legemiddelområdet. 
 Finansiering av behandlingshjelpemidler. 
 Avvikle ordning med egenandel for de regionale helseforetak for driften av 

ordningen «dom til tvungen omsorg». 
 Renteberegningsregimet ved langsiktige lån. 
 

3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i 
forbindelse med statsbudsjett for 2023: 
• Be om særskilt bevilgning på 15 mill. kr. i 2023 og 2024 for å øke kapasiteten 

på ALIS-utdanningen i Nord-Norge. 
 

4. Styret ber om at felles innspill fra alle regionene og innspill fra Helse Nord RHF 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
 
Styresak 150-2021 Felles klima- og miljømål med indikatorer i 

spesialisthelsetjenesten 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar felles klima- og miljømål med indikatorer i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar felles klima- og miljømål med indikatorer i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
 
Styresak 151-2021 Felleseide helseforetak pr. 2. tertial 2021 - 

statusrapport 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i de felleseide helseforetakene 
pr august 2021 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  



 

Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i de felleseide helseforetakene 
pr august 2021 til orientering. 
 
 
Styresak 152-2021 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
tertialrapport pr. 31. august 2021 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 153-2021 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF: tertialrapport pr. 31. august 
2021 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om 
utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
Det ble fremmet følgende forslag til punkt 2 i vedtaket:  
 
4. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en sak ad. 

hybridstueprosjektet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om 

utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en sak ad. 

hybridstueprosjektet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
  



 

Styresak 154-2021 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 
tertialrapport pr. 31. august 2021 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 155-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 

08/2014 -strykninger av planlagte 
operasjoner i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 20-2015 og 45-2016-3 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølging av internrevisjonsrapport 
08/2014 - strykninger av operasjoner i Helse Nord til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølging av internrevisjonsrapport 
08/2014 - strykninger av operasjoner i Helse Nord til orientering.  
 
 
Styresak 156-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11-

20, behandling av personopplysninger i 
Helse Nord, oppfølging av styresak 33-2021 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for helseforetakenes  

utarbeidelse av protokoll for behandling av personopplysninger til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp sykehusforetakenes arbeid med utarbeidelse av 
protokoll for behandling av personopplysninger i henhold til lovkrav og prosesser 
for å holde protokollen løpende oppdatert.  

 
  



 

Det ble lagt frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp sykehusforetakenes arbeid med utarbeidelse av 

protokoll for behandling av personopplysninger i henhold til lovkrav og prosesser 
for å holde protokollen løpende oppdatert. Styret ber om å få saken tilbake i løpet 
av våren 2022 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for helseforetakenes  

utarbeidelse av protokoll for behandling av personopplysninger til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp sykehusforetakenes arbeid med utarbeidelse av 
protokoll for behandling av personopplysninger i henhold til lovkrav og prosesser 
for å holde protokollen løpende oppdatert. Styret ber om å få saken tilbake i løpet 
av våren 2022 

 
 
Styresak 157-2021 Spesialiserte somatiske habiliterings- og 

rehabiliteringstjenester – status for 
anskaffelse 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar saken om anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og 

rehabiliteringstjenester til orientering.  
  
2. Styret ber om å bli informert dersom særskilte forhold oppstår underveis i 

anskaffelsen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar saken om anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og 

rehabiliteringstjenester til orientering.  
  
2. Styret ber om å bli informert dersom særskilte forhold oppstår underveis i 

anskaffelsen. 
 
 
  



 

Styresak 158-2021 Styrearbeid i Helse Nord, veileder 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
3. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert veileder for styrearbeid i 

helseforetak i Helse Nord. 
 

4. Styret ber adm. direktør om å oversende revidert veileder for styrearbeid i Helse 
Nord til helseforetakene i regionen. 

 
Det ble lagt frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
2. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert veileder for styrearbeid i 

helseforetak i Helse Nord, med de innspill som kom frem under behandling av 
saken. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert veileder for styrearbeid i 

helseforetak i Helse Nord. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert veileder for styrearbeid i 
helseforetak i Helse Nord, med de innspill som kom frem under behandling av 
saken. 

 
 
Styresak 159-2021 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 

2022-2024, jf. helseforetaksloven § 21 – 
oppnevning av styrets underutvalg 

 Saksdokumentene var ettersendt 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide 

et forslag til HF-styrenes sammensetning: 
 NN 
 NN 
 NN 

 
2. Styrets underutvalg aktiveres videre ved eventuelle suppleringsvalg i perioden 

2022-2024. 
 

3. Styret ber underutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å 
utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer 
fra styret. 

 
  



 

Det ble lagt frem følgende endrede forslag til styrets vedtak pkt. 1: 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide 

et forslag til HF-styrenes sammensetning: 
 Renate Larsen 
 Inger-Lise Strøm 
 Hans-Jacob Bønå 
 Sissel Alterskjær  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide 

et forslag til HF-styrenes sammensetning: 
 Renate Larsen 
 Inger-Lise Strøm 
 Hans-Jacob Bønå 
 Sissel Alterskjær 

 
2. Styrets underutvalg aktiveres videre ved eventuelle suppleringsvalg i perioden 

2022-2024. 
 

3. Styret ber underutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å 
utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer 
fra styret. 

 
 
Styresak 160-2021  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret - muntlig 

- Dialogmøter med styreledere og adm. Direktører i Sykehusapotek NordHF, 
Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF 

- Felles møte med RHF-ene og statsråden 11. november 2021 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - muntlig 

- Status Covid-19 i regionen 
- Dom i Salten og Lofoten tingrett 
- Etablering av ultraren operasjonsstue i Alta, oppfølging av sak 142-2021 A 

Det ble orientert om krav til ultraren operasjonsstue i Alta og konsekvenser for 
en slik etablering, herunder investeringskostnader. 

- Møter siden sist: 
o Høstmøte med HOD 15. november 2021 
o Møte med Alstahaug kommune 17. november 2021 
o Nasjonal direktørsamling 22.-23. november 2021 - digitalt 



 

3. Spørsmål besvart i Stortinget: Fødeavdeling i Alta 
4. Landingsplasser for SAR Queen (AW101) ved sykehusene i Helse Nord - oversikt 
5. Oppfølging av tvangslovsutvalgets forslag – høringssvar fra Helse Nord RHF 
6. Husleiemodellen – forlengelse av implementeringsfasen 
7. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser 

Saksdokumentene var ettersendt 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 161-2021  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
1. Uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune ved fylkesordfører av 26. 

oktober 2021 ad. helikopterlandingsplass ved sykehusene i Hammerfest og 
Kirkenes 

2. Åpent brev fra Thoralf Enge av 10. november 2021 ad. Dagkirurgisksenter i Alta – 
protesekirurgi fortsatt en god mulighet 

3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 10-11. november 
2021 
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
Styresak 162-2021  Eventuelt 
 
A. Kirurgiske inngrep i Alta 
 
Styremedlem Kari Jørgensen etterspurte hvilke kirurgiske inngrep som kan 
gjennomføres i dagens lokaler i Alta. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret ber adm. direktør komme tilbake med orientering i neste styremøte. 
 
Møtet ble hevet kl. 14.06. 
 
 
Bodø, den 24. november 2021 
 
godkjent av Renate Larsen, 
i etterkant av styremøtet,  
den 24. november 2021 - kl. 14.26 
____________________  
Renate Larsen 
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                                   BODØ   

 

   

 

 

 

  

PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 

 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte 
 

 

06. desember 2021 

Kl.08.15 – 10.30 

Møterom: G4 26 og 27 samt Skype 
 

Fra arbeidsgiver:      Fra fagforeningene:  

Navn Navn Tilstede Forfall 

    

Liss Eberg, HR-sjef Johnny R. Jensen (NSF) X  

Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd Heidi Fløtten (NETF)  X 

Tonje Elisabeth Hansen, Fagdirektør Siv Anita Ovesen (NFF) X  

Beate Sørslett, medisinsk direktør Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)    

Gro Ankill, Administrasjonssjef Louise Kjelstrup (Forskerne)   

Marit Barosen, Økonomisjef Ingeborg Overvoll 

(Presteforeningen) 

  

Lisa Lorentzen, Rådgiver HR-avd Svein Klingen (Akademiker forb.)   

Hedda Soløy-Nilsen, Klinikksjef PHR Mads Isaksen (Maskinistforb.) X  

Kjell Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS Liv Berit Moe (Radiografforb)   

Lena Rolandsen, Rådgiver HR-HMS Anne Lise Løvli (Fagforbundet) X  

 Ikke valgt (FO)    

 Roar Skogøy (El og It forbundet) X  

 Merete Danielsen (Delta) X  

Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd Anette Rypeng (Parat)   

 Hild Mæland (DNJ) X  

 Skjalg Andersen (NITO) X  

 Frida Andræ (DNLF)  X 

 Ingrid Adriansen (DNLF)   

 Tirill Ingebrigtsen (NPF) X  

 Eirik Pettersen (Econa) X 

 

 

 Einar Bollvåg (Tekna) X  

 Stian Molvik (Samfunnsviterne) X  

 

 

* tilstede deler av møtet 
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Styresak xx/2021 Nordlandssykehuset resultater i de nasjonale kvalitetsregistrene i 2020 

 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 

 

 

 

AMU sak 68/2021 Kartlegging av vaksinasjonsstatus og innføring av særskilte  

        smittevernstiltak 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering med følgende protokolltilførsel fra DNLF, 

som støttes av NSF, Fagforbundet, Delta: 

 

Når det store flertallet av de ansatte med pasientkontakt er fullvaksinert er erfaring fra andre 

sykehus i Norge at det nettopp er bland de fullvaksinerte man finner de fleste smittede. DNLF 

vil derfor advare mot å tro at det å innføre strenge tiltak mot de uvaksinerte vil ha særlig stor 

betydning for smittespredningen. Smitteverntiltak som omfatter alle ansatte med 

pasientkontakt uavhengig av vaksinasjonsstatus er sannsynlig mere effektive. 
 

 

 

 

AMU sak 69/2021 Orienteringssak – AKAN-arbeidet i Nordlandssykehuset 2021 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

Styresak xx/2021 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for  

       voksne i Nordlandssykehuset HF 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

Styresak xx/2021Virksomhetsrapport oktober 2021 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

Styresak xx/2021 Budsjett 2022 

 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering med følgende felles protokolltilførsel fra DNLF, NSF, 

Fagforbundet og Delta som støttes av DNMF, NITO, NFF, Samfunnsviterne, NPF, DNJ og El & IT: 

 

Vi ser at den økonomiske situasjonen i helseforetaket er vanskelig. 

Men vi er også bekymret for at de foreslåtte sparetiltakene vil ha negativ innvirkning på arbeidsmiljø og gi altfor 

stort arbeidspress. Dette vil kunne gå ut mulighetene å rekruttere og beholde kvalifisert personell og forringe 

kvaliteten i pasientbehandlingen. 

Det fremgår av saksdokumentene at det planlegges å kutte 55 årsverk. Her etterlyser vi en mere informasjon og 

vi forutsetter at evt nedbemanning vi skje etter gjeldende retningslinjer. 
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______________________________________ 

Nordlandssykehuset HF 

 

 

                     

Johnny R. Jensen      Liv Berit Moe 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Siv Anita Ovesen      Britt-Tove Bakken 

 

 

__________________________________________  _________________________________________ 

Hild Mæland      Heidi Fløtten 

      

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Svein Klingen      Mads Isaksen 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Anne Lise Løvli      Roar Skogøy 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Merete Danielsen     Anette Rypeng 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Skjalg Andersen         Stian Molvik 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Einar Bollvåg      Tirill Ingebrigtsen 

 

 

 

_________________________________________  _________________________________________ 

Frida Andræ       Eirik Andreas Pettersen 

 

 

 

__________________________________________   

Ingeborg Overvoll         
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PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven 

 mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud 
 

06. desember 2021 

Kl. 08.15 – 10.30 

Møterom: G4 26 og 27 samt Skype 
 

 

Fra arbeidsgiver:      Hovedverneombud:  

Navn Navn Tilstede Forfall 

    

Liss Eberg, HR-sjef Silje Kristensen X  

Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd    

Tonje Elisabeth Hansen, Fagdirektør    

Beate Sørslett, Medisinsk direktør    

Marit Barosen, Økonomisjef    

Gro Ankill, Administrasjonssjef    

Hedda Soløy-Nilsen, Klinikksjef PHR    

Lisa Lorentzen, Rådgiver HR-avd    

Lena Rolandsen, Rådgiver HR-HMS    

Kjell Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS    

    

    

    

Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd    

    

    

    

    

* tilstede deler av møtet 
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Styresak xx/2021 Nordlandssykehuset resultater i de nasjonale kvalitetsregistrene i 2020 

 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 

 

 

 

 

AMU sak 68/2021 Kartlegging av vaksinasjonsstatus og innføring av særskilte  

        smittevernstiltak 
 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering med følgende protokolltilførsel fra DNLF, 

som støttes av HVO: 

 

Når det store flertallet av de ansatte med pasientkontakt er fullvaksinert er erfaring fra andre 

sykehus i Norge at det nettopp er bland de fullvaksinerte man finner de fleste smittede. DNLF 

vil derfor advare mot å tro at det å innføre strenge tiltak mot de uvaksinerte vil ha særlig stor 

betydning for smittespredningen. Smitteverntiltak som omfatter alle ansatte med 

pasientkontakt uavhengig av vaksinasjonsstatus er sannsynlig mere effektive. 
 

 

 

AMU sak 69/2021 Orienteringssak – AKAN-arbeidet i Nordlandssykehuset 2021 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

Styresak xx/2021 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for  

       voksne i Nordlandssykehuset HF 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

Styresak xx/2021Virksomhetsrapport oktober 2021 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

Styresak xx/2021 Budsjett 2022 

 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering med følgende felles protokolltilførsel fra DNLF, NSF, 

Fagforbundet og Delta som støttes av DNMF, NITO, NFF, Samfunnsviterne, NPF, DNJ, El & IT og HVO: 

 

Vi ser at den økonomiske situasjonen i helseforetaket er vanskelig. 

Men vi er også bekymret for at de foreslåtte sparetiltakene vil ha negativ innvirkning på arbeidsmiljø og gi altfor 

stort arbeidspress. Dette vil kunne gå ut mulighetene å rekruttere og beholde kvalifisert personell og forringe 

kvaliteten i pasientbehandlingen. 
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Det fremgår av saksdokumentene at det planlegges å kutte 55 årsverk. Her etterlyser vi en mere informasjon og 

vi forutsetter at evt nedbemanning vi skje etter gjeldende retningslinjer. 

 

 

 
 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

 

Nordlandssykehuset     Hovedverneombud 
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Protokoll fra AMU-møte 
Onsdag 8. desember 2021 

kl. 09.00 – 11.00 
G04.027/Skypemøte 

 

 
Øvrige til stede: 
Lisa Lorentzen og Tonje E Hansen – på sak 
Lena Rolandsen – på sak 
Gro Ankill og Marit Barosen – på sak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbeidsgivers representanter: Til stede Vararepresentanter: Til stede 

Liss Eberg, HR-sjef  Forfall Per-Ingve Norheim X 
Sissel Juliussen, avdelingsleder Kir klinikk LO X   
Elisabeth B Jensen, avd.leder Med klinikk VE X   
Bjørnar Hansen, ass klinikksjef PHR-klinikken  X   
Frode Hansen, konst klinikksjef Prehospital X   
    
Arbeidstakers representanter:    
Hovedverneombud Silje Kristensen X   
Johnny Jensen, NSF X   
Karina Hjerde, Fagforbundet Forfall Anne Lise Løvli X 
Frida Andræ, DNLF X   
Merete Danielsen, Delta X   
    
Øvrige faste medlemmer:    
Representant fra Hemis Trond Halvorsen X   
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø X   
Sekretær for AMU: Anita H Olsen X   
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AMU-sak 66-2021 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innstilling til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
AMU-sak 67-2021 
Godkjenning av protokoll 
 
Innstilling til vedtak: 
Protokoll fra AMU-møte 10. november godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra AMU-møte 10. november 2021 godkjennes. 
 
AMU-sak 68-2021 
Kartlegging av vaksinasjonsstatus og innføring av særskilte smitteverntiltak 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
Forslag til vedtakspunkt 2: 
AMU forutsetter at det psykososiale arbeidsmiljøet til alle arbeidstakere skal ivaretas i 
disse prosessene, og at dette skal fremkomme både i prosedyrer som utarbeides og ved 
gjennomføringen av iverksatte tiltak.  
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 2. 
 
Vedtak: 

1. AMU tar saken til orientering. 
2. AMU forutsetter at det psykososiale arbeidsmiljøet til alle arbeidstakere skal 

ivaretas i disse prosessene, og at dette skal fremkomme både i prosedyrer som 
utarbeides og ved gjennomføringen av iverksatte tiltak.  

 
Protokolltilførsel fra HVO: 
HVO er urolig for hvordan innføring av kartlegging av vaksinasjonsstatus og særskilte 
smittevernstiltak for uvaksinerte kan påvirker de ansattes psykososiale arbeidsmiljø.  
Prosessen og de særskilte smitteverntiltakene kan potensielt oppleves belastende for 
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den enkelte.  
En risiko som også må vurderes og håndteres jamfør AML §4-3(1) som pålegger 
arbeidsgiver å tilrettelegge arbeidet slik at de ansattes integritet og verdighet ivaretas. 

 
AMU-sak 69-2021 
Orienteringssak - AKAN-arbeidet i Nordlandssykehuset 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
AMU-sak 70-2021 
Budsjett 2022 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar saken til orientering og ber om at omstillingstiltak med konsekvenser for 
arbeidsmiljø forelegges AMU forut for gjennomføring. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering og ber om at omstillingstiltak med konsekvenser for 
arbeidsmiljø forelegges AMU forut for gjennomføring. 
 
Protokolltilførsel fra HVO: 
Foretakets økonomiske situasjon sees på med bekymring med tanke på hvordan dette 
påvirker arbeidstakerne og deres arbeidsmiljø. Det kommer frem av saksdokumentene 
at det skal kuttes 55 årsverk, dette forventes gjennomført i henhold til lov- og avtaleverk 
samt våre interne rutiner for omstilling. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra 
vernetjenesten understrekes det at verneombud skal involveres på så tidlig tidspunkt i 
prosess, at reell medvirkning kan finne sted. 
 
 
AMU-sak 71-2021 
Orienteringssak om yrkeshygieniske målinger i Nordlandssykehuset 2021 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar sakene til orientering. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
AMU tar sakene til orientering. 
 
 
AMU-sak 72-2021 
Saker til orientering 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
Eventuelt: 
Johnny Jensen og Beate Sørslett beskrev at det nettopp er startet en prosess for å 
vurdere ev. samorganisering av OVA Bodø og Intensiv på grunn av mangel på ressurser 
og en forventet økning av innleggelser i julen. 
 
I dag kl.13.00 skal det være et møte mellom foretaksledelsen, Kir. klinikk og Med. klinikk 
for å se nærmere på hvordan prosessen kan gjennomføres og hvem som bør delta. Det 
legges opp til et nært samarbeid med ansatte og ansattes representanter, herunder 
drøftelser med tillitsvalgte og verneombud.  
 
Hvis det underveis i prosessen viser seg ønskelig å gjennomføre skal det forelegges en 

risikovurdering til AMU i ekstraordinært møte før gjennomføring. 

 
 
 
 



 

 

Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

Referat møte i Ungdomsrådet 02. desember 2021 
Sted: Møterom i Panorama kafé, 9. etasje på Nordlandssykehuset i Bodø 

Tidspunkt: 15:30 til 18:30  

Sakspapirer: Ligger på nett, lenke her.   

 
Deltakere: Til stede  Meldt 

forfall 

Marie Dahlskjær  Leder X  

Lars-Herman Nordland  Nestleder X  

Sofie Jonette Berg   X 

Viktoria Linea Høybakk   X 

Sarah Gjerstad  X  

Danielle Johanna Hansen  X  

Bendik Laumann Vedal  X  

Susanne Regine Inga   X 

Mathias Klæboe  X  

Trine-Lise Antonsen  X  

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Sissel Eidhammer Saksbehandler/koordinator X  

Kirsti Jørgensen Psykisk helse- og rusklinikken X  

Marianne Sivertsen Psykisk helse- og rusklinikken X  

Tone Johnsen Kontaktperson Medisinsk klinikk X  

Silje Hageengen Lundeng Kontaktperson Barneklinikken  X 

Elinor Carlsson Enhetsleder enhet for rehabilitering, 

habilitering og kliniske servicefunksjoner 

Sak 38/2021  

Barbara Stenvall Erfaringskonsulent/prosjektleder Regional 

kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse 

Sak 39/2021  

 

Saksliste 

 

36/2021 

37/2021 

38/2021 

39/2021 

40/2021 

41/2021 

42/2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjenning av referat møte 02. november 2021 

Presentasjon av sosionomtjenesten 

Tilbakemeldinger undersøkelse erfaringskonsulenter  

Oppdrag og gjennomført siden sist 

Evaluering av perioden/råd til nytt Ungdomsråd 

Eventuelt 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-ungdomsradet-2-desember-2021?arrId=0
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Saksnr.  Saksfremstilling 

 

36/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

37/2021 Godkjenning av referat møte 02. november 2021 

 

Vedtak:  

Referat fra møtet 02. november 2021 godkjennes.  

 

38/2021 Presentasjon av sosionomtjenesten 

 

Presentasjon av sosionomtjenesten, logopedtjenesten og klinisk ernæringstjeneste ved 

Elinor Carlsson, Enhetsleder enhet for rehabilitering, habilitering og kliniske 

servicefunksjoner. 

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet takker for presentasjonen. 

2. Ungdomsrådet har følgende innspill:  

• Det er viktig at barn og ungdom som har behov for sosionomtjenesten får dette 

tilbudet.  

• Ungdom og unge voksne som har store, sammensatte helseutfordringer i ulike 

overganger, både mellom barn og voksenavdeling/tjenester, skole, utdanning, 

trenger informasjon om rettigheter de har i de ulike livsfasene.  

• Sosionomtilbudet burde styrkes og være en del av alle ungdomsforløp. 

• Ungdomsrådet ønsker at det skal finnes tilbud om sosionom, logoped og klinisk 

ernæringsfysiolog også innenfor psykisk helse og rus.  

 

39/2021 Tilbakemelding spørreundersøkelse erfaringskonsulenter Nordlandssykehuset 

 

Barbara Stenvall, Erfaringskonsulent/prosjektleder gikk gjennom tilbakemeldingene fra 

erfaringskonsulentene ved Nordlandssykehuset og deres ledere.  

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet takker for et godt fremlegg. 

2. Ungdomsrådet ønsker å understreke følgende: 

• Det er viktig at funnene fra undersøkelsen følges opp av Nordlandssykehuset.  

• Det bør ansettes flere og yngre erfaringskonsulenter. 

• Det er viktig at Nordlandssykehuset ser på muligheten for å ansette 

erfaringskonsulenter innenfor somatikken. 

• Nordlandssykehuset bør se på muligheten for å ansette personer med erfaring fra 

brukermedvirkning på systemnivå.  

 

 

 

40/2021 Oppdrag og gjennomført siden sist 
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Oppdrag og gjennomført siden sist Representant ungdomsrådet 

 

1. Arbeidsgruppe: Prosjekt om sykelig 

overvekt hos barn og unge.  

 

Sarah, prosjektet går fint. Ingen 

møter siden sist.  

2. Arbeidsgruppe: Prosjekt om overganger, 

psykisk- helse og rusklinikken. Arbeid med 

brosjyre  

 

Danielle, Lars Herman og Kirsti  

 

 Denne brosjyren burde 

også være for 

somatikken.  

 

3. Diagnoseuavhengig kurs for ungdom Nikolai og Marie 

 

- Har vært noen 

utfordringer med å nå 

«voksensiden» knyttet til 

kurset.  

- Utfordringer med 

informasjon BUP, kort 

varsel til møte 

 

 Prosjektleder kan ta 

kontakt med 

Ungdomsrådets 

kontaktpersoner og 

forsøke via dem 

 

4. Arbeidsgruppe spesialisthelsetjenester 

samisk befolkning  

 

Susanne Regine 

 

Prosjekt ferdig, Susanne 

presenterer på neste møte.  

 

5. Brukerpanel Helsedirektoratet, i 

prosjektet «Alvorlig sykt barn, - barn og 

unge med sammensatte behov» som har som 

oppgave å lage bedre tjenester for barn og 

unge 

 

Danielle 

 

Ingen møter siden sist, Danielle 

sjekker opp.  

6. Fagråd Helse Nord pasient- og 

pårørendeopplæring  

 

Marie 

 

 

7. Arbeidsgruppe som skal se på 

etableringen av FACT Ung – FACT Ung 

er et tilbud for ungdom fra 13 til 24 år. 

Tanken bak aktivt oppsøkende 

behandlingsteam (ACT/FACT-team) er at 

behandling flyttes ut av kontor og institusjon 

til brukerens hjem og nærmiljø). Det er 

Danielle 

 

Skal ha informasjonsmøte 08. 

desember. Danielle har eksamen, 

men kan kanskje delta. Sissel 

deltar og tar notater.  
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ønskelig å ha med ungdomsrepresentanter 

inn i prosjektet allerede fra start, og sender 

derfor en henvendelse til deg angående 

dette. Her vil vi gå igjennom mandatet og 

lage en videre fremdriftsplan.  

 

 

 

8. Innspill til tema brukermedvirkning 

Strategisk Utviklingsplan  

 

Marie deltatt i møte med leder 

og nestleder i Brukerutvalget.  

 

9. Brukerpanel digitale pasient- og 

samhandlingstjenester  

 

Viktoria  

 

 

10. Prosjektgruppe kurs brukermedvirkning 

 

Viktoria 

 

 

11. Forespørsel om foredrag 3. desember, kl. 

08:15 til 09:45 

Lars Herman 

 

12. Invitasjon til å delta på møte med ledere og 

koordinatorer Ungdomsråd: Dele våre 

erfaringer ved bygging av nye sykehus 

Tidspunkt: Mandag 29. november kl. 18:30 

– 20:30 

 

Marie  

 

- Generelt om 

ungdomsrådene 

- Oppdatert 

kontaktinformasjon over 

alle  

- Deling av erfaring med 

bygging av nye sykehus 

 

 

13. Møte med regionalt Brukerutvalg 11. 

november 

 

Marie, Kamilla (UNN) og 

Regine (UNN). Tok opp aktuelle 

saker for ungdom, blant annet:  

 

- Ventetiden for ungdom 

- Digitale tjenester bra, 

men kan må være tilbud 

- Rehabiliteringstilbud, 

mange har mistet 

- Ambulerende tjenester 

må styrkes 

- Samlinger for 

ungdomsrådene annet 

hvert år  

- Ungdomsvennlig 

sykehus 

- Ansette personer med 

brukererfaring 
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14. Regionalt brukerutvalg oppnevner Marie 

Dahlskjær til å sitte i regional 

arbeidsgruppe som skal arbeide med 

behovsanalysen til anskaffelse innen 

tverrfaglige spesialiserte somatiske 

habiliterings- og rehabiliteringstjenester. 

Marie  

15. Regionalt Brukerutvalg oppnevner Susanne 

Regine Inga som ungdomsrådsrepresentant 

til nettverk for selvmordsforebygging i 

Helse Nord.  

 

Susanne Regine  

 

16. Innlegg Pasientsikkerhetskonferansen 

2022 

 

Sarah  

Marie 

 

Vedtak: 

Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering.  

 

41/2021 Råd til nytt Ungdomsråd 

 

Hvilke råd har dere til det nye ungdomsrådet? 

 

• Vær tålmodig med dere selv, mye nytt. Ta dere tid til å sette dere inn i ting, det er 

ikke alt du kan forventes å henge med på de første møtene  

• Viktig å få inn flere under 18 år 

• Husk at dere kan spørre om hjelp 

• Viktig at vi følger opp arbeidet vi har med å sikre god brukermedvirkning og tør å 

stille krav til hvordan vi involveres 

• Viktig med god opplæring 

• Ha helgesamling tidlig 

 

Vedtak: 

1. De av Ungdomsrådets medlemmer som fortsetter gir rådene til de nye medlemmene.  

2. Koordinator kontakter alle medlemmene i løpet av desember for en samtale om hva 

de tenker videre og tilbakemeldinger om hva som fungerer og hva som kan bli 

bedre.   

 

42/2021 Eventuelt 

 

Ingen saker til eventuelt.  
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Deres ref.: Dato: Vår ref.: Saksbehandler: 

  Glenn Hansen 17.09.2021 20/12088-6 Bjørn Bremnes 

 
AVSLUTTER TILSYNET VED BLODBANKEN, NORDLANDSSYKEHUSET HF, VESTERÅLEN 
 
Vi viser til epost mottatt den 1. desember 2020, 31. januar og 17 februar 2021 med redegjørelse for 
gjennomførte tiltak på bakgrunn av vårt tilsyn ved blodbanken Nordlandssykehuset HF, Vesterålen 
24. September 2020. Legemiddelverket har gjennomgått den innsendte dokumentasjonen og anser 
oppfølgingen av tilsynet som tilfredsstillende. Legemiddelverket avslutter med dette tilsynet.  
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Kaja Lund 
Legemiddelinspektør 

Bjørn Bremnes 
Legemiddelinspektør 
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Deres ref.: Dato: Vår ref.: Saksbehandler: 

  Oddny Kristin Remlo  17.09.2021 20/12091-8 Bjørn Bremnes 

 
AVSLUTTER TILSYNET VED BLODBANKEN, NORDLANDSSYKEHUSET HF, LOFOTEN 
 
Vi viser til epost mottatt den 1. desember 2020 og 31. januar 2021 med redegjørelse for 
gjennomførte tiltak på bakgrunn av vårt tilsyn ved blodbanken Nordlandssykehuset HF, Lofoten 25. 
September 2020. Legemiddelverket har gjennomgått den innsendte dokumentasjonen og anser 
oppfølgingen av tilsynet som tilfredsstillende. Legemiddelverket avslutter med dette tilsynet.  
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Kaja Lund 
Legemiddelinspektør 

Bjørn Bremnes 
Legemiddelinspektør 
   

 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Helsedirektoratet 
Statens helsetilsyn 
Statsforvalteren i Nordland 
 
Mottaker: 
Nordlandssykehuset HF Avdeling for laboratoriemedisin, Postboks 1480, 8092 BODØ 
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Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst oppgi vår referanse. 
 

Tlf.: 22 89 77 00  
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Org.nr. 974 761 122 
 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
 
   

 
  

    
    
Deres ref.: Dato: Vår ref.: Saksbehandler: 

 Oddny Kristin Remlo  16.09.2021 20/11394-6 Bjørn Bremnes 

 
AVSLUTTER TILSYNET VED BLODBANKEN, NORDLANDSSYKEHUSET HF, BODØ 
 
Vi viser til epost mottatt den 31. januar 2021 med redegjørelse for gjennomførte tiltak på bakgrunn 
av vårt tilsyn ved blodbanken Nordlandssykehuset HF, Bodø 23. September 2020. Legemiddelverket 
har gjennomgått den innsendte dokumentasjonen og anser oppfølgingen av tilsynet som 
tilfredsstillende. Legemiddelverket avslutter med dette tilsynet.  
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Kaja Lund 
Legemiddelinspektør 

Bjørn Bremnes 
Legemiddelinspektør 
   

 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
 
    
 
Kopi: 
Helsedirektoratet 
Statens helsetilsyn 
Statsforvalteren i Nordland 
 
Mottaker: 
Nordlandssykehuset HF Avdeling for laboratoriemedisin, Postboks 1480, 8092 BODØ 
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