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Styresak 106-2021  
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 27.10.2021 

2. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord RHF 28.10.2021 

3. Protokoll Foretaksmøte Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF 29.10.2021 

4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 08.11.2021 

5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 08.11.2021 

6. Protokoll AMU-møte 10.11.2021 

7. Tilsyn Lofoten DPS Voksenpsykiatri, Gravdal, oppfyllelse av vedtak, 07.10.2021 

8. Referat møte i Ungdomsrådet 02.11.2021 

9. Referat møte i Brukerutvalget 10.11.2021  
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Presseprotokoll 
 
 

Vår ref.: 
2021/1157-27 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Tina Eitran, 915 79 783 

Sted/dato: 
Tromsø, 27.10.2021 
  

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 27. oktober 2021 - kl. 08.30 
Møtested: Radisson Blu Hotell, Tromsø 
 

Tilstede 
 

Navn:  
Renate Larsen styreleder 
Inger Lise Strøm styrets nestleder 
Beate Rahka-Knutsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
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 

 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 
 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Cecilie Daae adm. direktør 
Tina Eitran fung. stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen eierdirektør 
Jonny Brodersen direktør for sikkerhet og beredskap 
Tove Klæboe Nilsen fung. kvalitets- og forskningsdirektør 
Erik Arne Hansen økonomidirektør 
Janny Helene Aasen revisjonssjef 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver 
Jan Eskil Severinsen kommunikasjonsrådgiver 
Ida Martinussen informasjonssikkerhetsleder – deltok under 

behandling av sak 135-2021 

 



 

I forbindelse med behandling av styresak 127-2021 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 127-2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 127-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 128-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. september 2021 
Sak 129-2021 Nye Helgelandssykehuset – tomteutredning  

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 130-2021 Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 131-2021 Budsjett 2022 Helse Nord RHF 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 132-2021 Virksomhetsrapport nr. 9-2021 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 133-2021 Tertialrapport nr. 2-2021 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 134-2021 Fremtidens systemer i klinikken (FRESK): tertialrapport pr. 1. 

og 2. tertial 2021  
Sak 135-2021 Styringssystem for informasjonssikkerhet – strategiske 

sikkerhetsmål og strategi for informasjonssikkerhet, oppfølging 
av styresak 32-2021   

Sak 136-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11/20, behandling av 
personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av styresak 33-
2021 

Sak 137-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport 08/2014-strykninger av 
planlagte operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 20-
2015 og 45-2016/3 

Sak 138-2021 Framtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi 
ved akutt hjerneslag i Helse Nord 

Sak 139-2021 Valg av styrer i helseforetakene - suppleringsvalg 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2020-2022 jf. 
helseforetaksloven § 21 
Saken ble trukket fra sakslisten 

Sak 140-2021 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret - muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - muntlig 
 3. Heltidskultur jordmødre i Helse Nord, oppfølging av 

styresak 125-2021 B 
 4. Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, status 
 5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 141-2021 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. september 2021 
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. oktober 

2021 
Saksdokumentene var ettersendt 



 

 3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -
verneombud 22. oktober 2021 ad. Tertialrapport nr. 2-2021 
Saksdokumentene var ettersendt 

 4. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -
verneombud 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 
foretaksgruppen, rammer og føringer  
Saksdokumentene var ettersendt 

 5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -
verneombud i Helse Nord RHF 22. oktober 2021 ad. Budsjett 
2022 Helse Nord RHF 
Saksdokumentene var ettersendt 

 6. E-post av 29. september 2021 fra Alta kommune ad. 
etablering av ultraren operasjonsstue i Alta 

Sak 142-2021 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes, med de endringer som kom frem under 
eventuelt.  
 
 

Styresak 128-2021  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 29. september 2021 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 29. september 2021 godkjennes, med en rettelse i 
tilstedeværelse.  
 
 

Styresak 129-2021 Nye Helgelandssykehuset – tomteutredning 
 Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om dokumentgjennomgang for tomt 

nr. 17 (Tovåsen) til orientering. 
 
2. Styret anbefaler at et tredje alternativ i «omegn» inkluderes i konseptfasens steg 

1. 
 

3. Styret ber om at beslutningsunderlag oppdateres med et scenario for effekten av 
forventet fremtidig ny næringsutvikling, og endring i samferdselsmønster. 

 
Styremedlemmer Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes og Ann-Mari Jenssen 
fremmet følgende endrede forslag til styrets vedtak pkt. 2 (heretter kalt 
alternativ 1): 
 
2. Styret anbefaler ber adm. direktør sikre at Helgelandssykehuset inkluderer et 

tredje tomtealternativ i «omegn» Sandnessjøen inkluderes i konseptfasens steg 1. 



 

 
Det ble lagt frem følgende endrede forslag til styrets vedtak pkt. 2 (heretter kalt 
alternativ 2): 
 
3. Styret anbefaler ber adm. direktør sikre at Helgelandssykehuset inkluderer et 

tredje tomtealternativ i Sandnessjøen og omegn inkluderes i konseptfasens steg 
1. 

 
Styreleder besluttet følgende avstemningsrekkefølge for styrets vedtak pkt. 2: 
1. Alternativ 1  
2. Alternativ 2  
 
Votering: 
 
Alternativ 1: 
Forslaget falt mot seks stemmer (Styreleder Renate Larsen, styrets nestleder Inger-Lise 
Strøm, styremedlem Tom Erik Forså, Beate Rahka-Knutsen og Svenn Are Jenssen stemte 
mot forslaget. Styreleder benyttet seg av sin dobbeltstemme). 
 
Alternativ 2:  
Forslaget ble vedtatt mot fem stemmer (Styremedlem Sissel Alterskjær, Ann-Mari Jessen, 
Kari B. Sandnes, Kari Jørgensen og Hans Jacob Bønå stemte mot forslaget. Styreleder 
benyttet seg av sin dobbeltstemme). 
 
Det ble lagt frem følgende endrede forslag til styrets vedtak pkt. 1 og pkt. 3 uten 
endring: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om dokumentgjennomgang og alle 

mottatte innspill vedrørende for tomt nr.17 (Tovåsen) til orientering 
etterretning. 

 
3. Styret ber om at beslutningsunderlag oppdateres med et scenario for effekten av 

forventet fremtidig ny næringsutvikling, og endring i samferdselsmønster. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om dokumentgjennomgang og alle 

mottatte innspill vedrørende tomt nr.17 (Tovåsen) til etterretning. 
 
2. Styret ber adm. direktør sikre at Helgelandssykehuset inkluderer et tredje 

tomtealternativ i Sandnessjøen og omegn i konseptfasens steg 1. 
 
3. Styret ber om at beslutningsunderlag oppdateres med et scenario for effekten av 

forventet fremtidig ny næringsutvikling, og endring i samferdselsmønster. 
 
 

  



 

Styresak 130-2021 Budsjett 2022, foretaksgruppen – rammer og 
føringer 

 Saksdokumentene var ettersendt 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-

2025 - inkl. rullering av investeringsplanen 2022-2029 (styremøte 22. juni 2021). 
Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2022.  
 

2. Resultatkrav for 2022 vedtas slik:   
Helse Nord RHF/styrets disposisjon  + 121 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +   24 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF +   40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +     5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +  25 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  + 1 mill. kroner    
Helse Nord IKT HF 0 mill. kroner 
Sum  +  216 mill. kroner 
 

3. Basisrammen for 2022 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr): 
 

 
 
Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken 
ad. inntektsrammer 2022. 
 

4. Styret vedtar oppdatert investeringsplan i tråd med vedlegg 2 til denne saken. 
 

5. Styret gir adm. direktør fullmakt til å justere investeringsrammer mellom Helse 
Nord RHF og Helse Nord IKT HF frem til konsolidert budsjett 2022.  

 
Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 i vedtaket:  
 
6. Styret er bekymret for de effektene den nasjonale modellen i NOU 2019:24 

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak gir for rammen til Helse Nord. 
Dersom trenden fortsetter vil dette gi konsekvenser for 
spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i nord. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter

Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalsum

Ambulanse 193 370                            339 807        238 531        148 278        552 799        1 472 785        

Pasientreiser 271 404                            224 562        266 823        154 762        31 400           948 950           

Psykisk helse 306 577                            1 033 920     849 689        287 267        110 939        2 588 390        

TSB (rus) 24 667                              162 768        53 741           24 015           151 006        416 196           

Somatikk 819 140                            3 212 301     1 678 262     820 981        673 599        7 204 282        

Overgangsordninger 27 879                              251 874        81 613           21 745           383 111           

Kapital 143 032                            372 164        333 251        92 795           87 417           1 028 659        

Felleskostnader/adm 344 989        344 989           

Totalsum 1 786 069                        5 597 394     3 501 910     1 549 842     1 952 147     14 387 363     



 

Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-

2025 - inkl. rullering av investeringsplanen 2022-2029 (styremøte 22. juni 2021). 
Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2022.  

 
2. Resultatkrav for 2022 vedtas slik:   

Helse Nord RHF/styrets disposisjon  + 121 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +   24 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF +   40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +     5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +  25 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  + 1 mill. kroner    
Helse Nord IKT HF 0 mill. kroner 
Sum  +  216 mill. kroner 
 

3. Basisrammen for 2022 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr): 
 

 
 
Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken 
ad. inntektsrammer 2022. 
 

4. Styret vedtar oppdatert investeringsplan i tråd med vedlegg 2 til denne saken. 
 

5. Styret gir adm. direktør fullmakt til å justere investeringsrammer mellom Helse 
Nord RHF og Helse Nord IKT HF frem til konsolidert budsjett 2022.  

 
6. Styret er bekymret for de effektene den nasjonale modellen i NOU 2019:24 

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak gir for rammen til Helse Nord. 
Dersom trenden fortsetter vil dette gi konsekvenser for 
spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i nord. 

 
Protokolltilførsel til styresak 130-2021 – stemmeforklaring: 
 
Styremedlemmer valgt av de ansatte mener det er svært beklagelig at det ikke er tatt 
høyde for konsekvensene en befolkningsnedgang vil medføre da den nye modellen i 
NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak ble utarbeidet. Til tross 
for befolkningsnedgang har verken behovet for beredskap, avstander i landsdelen 
eller anskaffelse av medisinteknisk utstyr og bygg med mer blitt redusert. De 
varslede økonomiske rammene for 2022 vil medføre omstillingstiltak som vil kunne 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter

Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalsum

Ambulanse 193 370                            339 807        238 531        148 278        552 799        1 472 785        

Pasientreiser 271 404                            224 562        266 823        154 762        31 400           948 950           

Psykisk helse 306 577                            1 033 920     849 689        287 267        110 939        2 588 390        

TSB (rus) 24 667                              162 768        53 741           24 015           151 006        416 196           

Somatikk 819 140                            3 212 301     1 678 262     820 981        673 599        7 204 282        

Overgangsordninger 27 879                              251 874        81 613           21 745           383 111           

Kapital 143 032                            372 164        333 251        92 795           87 417           1 028 659        

Felleskostnader/adm 344 989        344 989           

Totalsum 1 786 069                        5 597 394     3 501 910     1 549 842     1 952 147     14 387 363     



 

gå ut over den kvalitet som er forventet, og det vil kunne medføre store omstillinger 
for de ansatte. 
 
 
Sissel Alterskjær /s/  Kari B. Sandnes /s/  Ann-Mari Jenssen /s/  
 
 

Styresak 131-2021 Budsjett 2022, Helse Nord RHF 
 Saksdokumentene var ettersendt 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2022 for Helse Nord RHF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2022 for Helse Nord RHF. 
 
 

Styresak 132-2021 Virksomhetsrapport nr. 9-2021 
 Saksdokumentene var ettersendt 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2021 til orientering. 

 
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i Nordlandssykehuset HF og ber 

adm. direktør orientere nærmere om tiltak for å snu utviklingen i neste styremøte.  
 
Det ble fremmet følgende endrede forslag til punkt 2 i vedtaket: 
 
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i Nordlandssykehuset HF og ber 

adm. direktør orientere nærmere om årsak for avvikene, samt tiltak for å snu 
utviklingen i neste styremøte.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2021 til orientering. 
 
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i Nordlandssykehuset HF og ber 

adm. direktør orientere nærmere om årsak for avvikene, samt tiltak for å snu 
utviklingen i neste styremøte.   

 
 

  



 

Styresak 133-2021 Tertialrapport nr. 2-2021 
 Saksdokumentene var ettersendt 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2021 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2021 til orientering. 
 
 

Styresak 134-2021 Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK): 
tertialrapport pr. 1. og 2. tertial 2021 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for program Fremtidens systemer i 
klinikken (FRESK) til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for program Fremtidens systemer i 
klinikken (FRESK) til orientering. 
 
 

Styresak 135-2021 Styringssystem for informasjonssikkerhet – 
strategiske sikkerhetsmål og strategi for 
informasjonssikkerhet, oppfølging av 
styresak 32-2021 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer i regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet, og imøteser den videre oppdatering og 
oppfølging av styringssystemet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer i regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet, og imøteser den videre oppdatering og 
oppfølging av styringssystemet. 
 
 



 

Styresak 136-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 
11/20, behandling av personopplysninger i 
Helse Nord, oppfølging av styresak 33-2021 

 
Av tidshensyn ble behandling av denne styresaken ble utsatt til neste styremøte. 
 
 

Styresak 137-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport 
08/2014-strykninger av planlagte 
operasjoner i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 20-2015 og 45-2016/3 

 
Av tidshensyn ble behandling av denne styresaken ble utsatt til neste styremøte. 
 
 

Styresak 138-2021 Framtidig organisering av tilbud om 
mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag 
i Helse Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Rapport om fremtidig organisering av tilbud om 

mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord til orientering. 
 
2. Styret slutter seg til anbefalingen om å videreføre tilbudet om mekanisk 

trombektomi ved UNN Tromsø som det eneste tilbudet i Helse Nord. 
 

3. Styret ber administrerende direktør om å følge opp øvrige anbefalinger i 
rapporten i dialogen med helseforetakene. 
 

4. Styret ber om at det innen utgangen av 2024 gjennomføres en evaluering av 
tilbudet om trombektomi i regionen, inkludert vurdering av om og hvor det bør 
etableres flere tilbud. Evalueringen bør bl.a. inneholde en vurdering av 
befolkningens tilgjengelighet til behandlingen, kvaliteten i behandlingen og 
robusthet/sårbarhet i tilbudet.  

 
5. Styret ber om at administrerende direktør orienterer styret om utviklingen i 

trombektomitilbudet våren 2023.  
 
Det ble lagt frem følgende endrede forslag til styrets vedtak punkt 3 og 4 i 
vedtaket: 
 
3. Styret ber administrerende direktør om å følge opp øvrige anbefalinger i 

rapporten i dialogen med helseforetakene, herunder påse at helseforetakene 
arbeider med videreutvikling av pasientforløp for denne pasientgruppen, 
samt besørge videre implementering av retningslinjer for trombektomi. 
 

4. Styret ber om at det innen utgangen av 2024 gjennomføres en evaluering av 
tilbudet om trombektomi i regionen, inkludert vurdering av om og hvor det bør 



 

etableres flere tilbud. Evalueringen bør bl.a. inneholde en vurdering av 
befolkningens tilgjengelighet til behandlingen, kvaliteten i behandlingen og 
robusthet/sårbarhet i tilbudet. Styret ber om at denne evalueringen legges 
frem for styret når den er ferdigstilt. 

 
Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 i vedtaket: 
 
6. Styret ber adm. direktør besørge etablering av en formell avtale for trombektomi 

med Helse Midt-Norge. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Rapport om fremtidig organisering av tilbud om 

mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord til orientering. 
 
2. Styret slutter seg til anbefalingen om å videreføre tilbudet om mekanisk 

trombektomi ved UNN Tromsø som det eneste tilbudet i Helse Nord. 
 

3. Styret ber administrerende direktør om å følge opp øvrige anbefalinger i 
rapporten i dialogen med helseforetakene, herunder påse at helseforetakene 
arbeider med videreutvikling av pasientforløp for denne pasientgruppen, samt 
besørge videre implementering av retningslinjer for trombektomi. 
 

4. Styret ber om at det innen utgangen av 2024 gjennomføres en evaluering av 
tilbudet om trombektomi i regionen, inkludert vurdering av om og hvor det bør 
etableres flere tilbud. Evalueringen bør bl.a. inneholde en vurdering av 
befolkningens tilgjengelighet til behandlingen, kvaliteten i behandlingen og 
robusthet/sårbarhet i tilbudet. Styret ber om at denne evalueringen legges frem 
for styret når den er ferdigstilt. 

 
5. Styret ber om at administrerende direktør orienterer styret om utviklingen i 

trombektomitilbudet våren 2023.  
 
6. Styret ber adm. direktør besørge etablering av en formell avtale med Helse Midt-

Norge for trombektomi. 
 
 

Styresak 139-2021 Valg av styrer i helseforetakene – 
suppleringsvalg Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 2020-2022, jf. 
Helseforetaksloven § 21 

 
I samråd med styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det vurdert å ikke 
være behov for suppleringsvalg før det ordinære valget for 2022-2024. Styremedlem 
Erik Arne Hansen blir sittende i styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF frem til 
da. 
 
Saken ble trukket fra sakslisten. 



 

 
 

Styresak 140-2021  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret - muntlig 
- Møte med Rana kommunestyre om Nye Helgelandssykehuset 12. oktober 

2021 
- Avslutningsmarkering for politisk ledelse i HOD 13. oktober 2021 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet 18. oktober 2021 
- Offisiell åpning av sametinget 20. oktober 2021 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret - muntlig 
- Status Covid-19 
- Arealer psykisk helse- og rusbehandling ved Universitetssykehuset Nord-

Norge HF Tromsø – forventet fremdrift 
Det ble orientert om at det tas sikte på ny styrebehandling ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge våren 2022, og adm. direktør ba styret om 
godkjenning for at ny dato for tilbakemelding settes til 30. april 2022. 

- Møter siden sist: 
 Dialogmøte/toppledermøte Universitetet i T/Helse Nord 

RHF/UNN/Finnmarkssykehuset 4. oktober 2021  
 Møte med Helse Nord og UiT om Kunstig Intelligens i utdanning 4. 

oktober 2021 
 Møte med Bufetat region Nord 5. oktober 2021 
 Sivilmilitært samarbeid i Finnmark – samtale mellom Helse Nord 

RHF og FFI 5. oktober 2021  
 Møte med samisk legeforening 18. oktober 2021 
 Helseberedskapsrådsmøte 19. oktober 2021 
 Møte med Helgelandssykehuset Sandnessjøen 21. oktober 2021 
 Møte med Vefsn kommune m. fl. ad. Nye Helgelandssykehuset 21. 

oktober 2021 
 Møte om systemer for kvalitetsutvikling m.m. – oppfølging av tema 

fra DM helsedagen med Helsedirektoratet og RHF-ene 22. oktober 
2021 

3. Heltidskultur jordmødre i Helse Nord, oppfølging av styresak 125-2021 B 
4. Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, status 
5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

  



 

Styresak 141-2021  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. september 2021 
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. oktober 2021 

Saksdokumentene var ettersendt 
3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 

2021 ad. Tertialrapport nr. 2-2021 
Saksdokumentene var ettersendt 

4. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 
2021 ad. Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer  
Saksdokumentene var ettersendt 

5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord 
RHF 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 Helse Nord RHF 
Saksdokumentene ettersendes 

6. E-post av 29. september 2021 fra Alta kommune ad. etablering av ultraren 
operasjonsstue i Alta  

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

Styresak 142-2021  Eventuelt 
 
A. Etablering av ultraren operasjonsstue i Alta  
 
Styremedlem Kari Jørgensen stilte spørsmål ad. referatsak nr. 6 fra dagens styremøte 
om hvordan man håndterer henvendelsen videre.  
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å orientere om saken i neste styremøte. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 14.09. 
 
 
Tromsø, den 27. oktober 2021 
 
godkjent av Renate Larsen, 
i etterkant av styremøtet,  
den 27. oktober 2021 - kl. 18.12 
____________________  
Renate Larsen 
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Presseprotokoll 
 
 

Vår ref.: 
2021/1157-31 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Tina Eitran, 915 79 783 

Sted/dato: 
Tromsø, 28.10.2021 
  

 
 

Møtetype: Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 28. oktober 2021 - kl. 08.00 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 

Tilstede 
 

Navn:  
Renate Larsen styreleder 
Inger Lise Strøm styrets nestleder 
Beate Rahka-Knutsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
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 

 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 
 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Cecilie Daae adm. direktør 
Tina Eitran Fung. stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen eierdirektør 
Jonny Brodersen direktør for sikkerhet og beredskap 
Tove Klæboe Nilsen Fung. kvalitets- og forskningsdirektør 
Janny Helene Aasen revisjonssjef 

 
I forbindelse med behandling av styresak 143-2021 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. 
 

mailto:postmottak@helse-nord.no
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Styresak 143-2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 143-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 144-2021 Suppleringsvalg av styre i Nordlandssykehuset HF, jf. 

helseforetaksloven §21 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 

Styresak 144-2021 Suppleringsvalg av styre i 
Nordlandssykehuset HF, jf. 
helseforetaksloven §21 
Saken var unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  jf. Fvl. § 13, 1. 
ledd nr. 1, og ble behanldet i lukket møte, jf. hfl. §26a, nr. 1. 

 
Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. For perioden 29. oktober 2021 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 

2022 foreslår styret i Helse Nord RHF at styret i Nordlandssykehuset HF 
suppleres som følger: 
• Mari Trommald, Oslo velges som ny styreleder. 

 
2. Ny styreleder i Nordlandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte, den 29. 

oktober 2021.  
 
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styrets vedtak: 
 
1. For perioden 29. oktober 2021 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 

2022 foreslår styret i Helse Nord RHF at styret i Nordlandssykehuset HF 
suppleres som følger: 
• Mari Trommald, Oslo velges som ny styreleder. 

 
2. Ny styreleder i Nordlandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte, den 29. 

oktober 2021.  
 
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. 
 
 
 



 

 
Møtet ble hevet kl. 08.13. 
 
 
Tromsø, den 28. oktober 2021 
 
godkjent av Renate Larsen, 
i etterkant av styremøtet,  
den 28. oktober 2021 - kl. 08.15 
____________________  
Renate Larsen 
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Protokoll 

 
Vår ref.: 
2021/1163-2   
 

Saksbehandler:  
Tina Eitran 

Dato: 
29.10.2021 
  

 
Møtetype: Foretaksmøte 
Møtedato: 29. oktober 2021 – kl. 08.00 
Møtested: telefon/videomøte pr. Teams 

 
 

Tilstede – fra Helse Nord RHF: 
 

Navn:  
Renate Larsen styreleder 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Tom Erik Forså styremedlem 
Kari Sandnes styremedlem 
Knut Hartviksen observatør RBU 
Cecilie Daae adm. direktør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Hilde Rolandsen eierdirektør 
Tove Klæboe Nilsen fung. kvalitets- og forskningsdirektør 
Anne Stina Nordmo spesialrådgiver 
Anita Mentzoni-Einarsen HR-direktør 
Tina Eitran fung. stabsdirektør 

 
Tilstede – fra Nordlandssykehuset HF: 

 
Navn:  
Trine Karlsen styrets nestleder 
Siw Moxness styremedlem 
Børge Selstad styremedlem 
Anne Berit Sund styremedlem 
Karina Hjerde styremedlem 
Merete Danielsen styremedlem 
Beate Sørslett fung. adm. direktør 

 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45. 

http://www.helse-nord.no/
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Sak 15-2021  Godkjenning av innkalling 
 
Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet 
på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til 
innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble 
ledet av styreleder Renate Larsen. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 16-2021  Godkjenning av saksliste 
 
Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var 
ingen merknader til sakslisten. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
Sak 17-2021 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen 

med møteleder  
 
Styrets nestleder Trine Karlsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen 
med møteleder. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 
 
Styrets nestleder Trine Karlsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med 
møteleder. 
 
 
Sak 18-2021 Valg av styret i Nordlandssykehuset HF 2020-2022 – 

suppleringsvalg, jf. helseforetaksloven §21 
 
Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegg. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 

 
1. For perioden 29. oktober 2021 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 

2022 velges Mari Trommald, Oslo som ny styreleder i Nordlandssykehuset HF.  
 
2. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.  
 



Nordlandssykehuset HF – foretaksmøte 29. oktober 2021  side 3 

 

 

Bodø, den 29. oktober 2021 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
Renate Larsen, styreleder   Trine Karlsen, styrets nestleder  
Helse Nord RHF    Nordlandssykehuset HF 
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PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 

 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte 
 

 

08. november 2021 

Kl.08.15 – 10.30 

Møterom: G4 26 og 27 samt Skype 
 

Fra arbeidsgiver:      Fra fagforeningene:  

Navn Navn Tilstede Forfall 

    

Kari Råstad, Konst HR-sjef Johnny R. Jensen (NSF) X  

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

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) 

  

Gunn Hege Valøy, Konst klinikksjef kirurgisk Svein Klingen (Akademiker forb.)   

Eva Remnes, avd.leder kirurgisk klinikk Mads Isaksen (Maskinistforb.)   

Lise Johansen, Jurist HR-stab Liv Berit Moe (Radiografforb)   

Kjell Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS Karina Hjerde (Fagforbundet) X  

Elin Nordby, Rådgiver HR-HMS Ikke valgt (FO)    

Frode Hansen, ass.klinikksjef PREH  Roar Skogøy (El og It forbundet)   

 Merete Danielsen (Delta) X  

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

 Hild Mæland (DNJ)   

 Skjalg Andersen (NITO)   

 Frida Andræ (DNLF) X  

 Ingrid Adriansen (DNLF)   

 Tirill Ingebrigtsen (NPF)   

 Eirik Pettersen (Econa) X 

 

 

 Einar Bollvåg (Tekna)   

 Stian Molvik (Samfunnsviterne) X  

 

 

* tilstede deler av møtet 
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AMU sak 60/2021 Omorganisering av Fagavdelingen – etablering av Seksjon for  

        brukermedvirkning og pasientopplæring 

 

Partene har drøftet saken og slutter seg til omorganisering av Fagavdelingen – etablering av 

Seksjon for brukermedvirkning og pasientopplæring. 

 

 

 

Styresak xx/2021 Virksomhetsrapport September 2021 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 

 

 

 

Styresak xx/2021 Muntlig orientering om status budsjettprosess 2022 

 

Partene tar det muntlige fremlegget til orientering. 
 

 

 

AMU sak 61/2021 Endring av organisering avdeling Dagbehandling/poliklinikk 

        kirurgisk Klinikk 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 

 

 

 

AMU sak 62/2021 Opprettelse av ressursgruppe i henhold til felles retningslinjer om  

        varsling av kritikkverdige forhold i Helse Nord 
 

Partene har drøftet saken og slutter seg til Opprettelse av ressursgruppe i henhold til felles 

retningslinjer om varsling av kritikkverdige forhold i Helse Nord. 

 

 

 

Orientering om aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgiver ift likestilling og 

diskriminering 

 

Partene har drøftet saken og slutter seg til foreslått prosess og utnevner i tillegg til HVO en 

tillitsvalgt fra hver av hovedsammenslutningene som kan være med i den lokale 

arbeidsgruppen.  
 

 

 

AMU sak 64/2021 Orientering om IA og sykefraværsarbeid i NLSH HF 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
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AMU sak 63/2021 ForBedring 2021; oppsummering og status for gjennomføring av 

       tiltak 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 Muntlig orientering Prosess Luftambulanse 

 

Partene tar det muntlige fremlegget til orientering. 
 

Kort sammendrag av saken fra Ass.klinikkesjef i PREH, Frode Hansen. 

Det er for tiden en pågående prosess for å se på hensiktsmessig organisering av 

Luftambulansen i NLSH, hvor Preh klinikk har hatt det faglige ansvaret mens personellet har 

vært tilknyttet Kirurgisk klinikk. Ved endret organisasjonsstruktur i Kirurgisk klinikk, AMU 

23-2019, så ble det iverksatt en prosess for å vurdere hensiktsmessig organisering av 

Luftambulansen. Det ble utarbeidet eget mandat som ble drøftet, med en prosjektgruppe som 

har bestått av tillitsvalgte, vernetjeneste og ledere. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra 

gruppen, og dialog mellom klinikkledere og direktør, så har man valgt å vente med videre 

prosess for sykepleierne. Videre prosess med å se på en hensiktsmessig organisering av 

legene tilknyttet 330 vil fortsette som normalt med egen risikovurdering.   
 

 

Eventuelt:  

Sak meldt fra DNLF. 

 

Legers deltakelse i kurs, kongresser og møter. Jmf A2 

 

§ 4.2.2 Permisjon til kurs, kongresser og møter  

Overleger og legespesialist har rett til permisjon med full lønn etter arbeidsplan i 10 dager pr. 

år til kurs, kongresser og møter. Den enkelte lege skal søke om permisjon så tidlig som mulig 

og leder vurderer det aktuelle kurs mv. i henhold til avdelingens kompetanseplaner/behov, jf. 

hovedavtalen §44. 

 

 

Legeforeningen er bekymret for den økonomiske utviklingen i helseforetaket. 

 

Men vi er også bekymret over rapporter om at legers deltagelse i kurs, kongresser og møter 

har blitt stanset eller kraftig redusert. Minner om at legers deltakelse i kurs og kongresser ikke 

defineres som tjenestereiser i Nordlandssykehuset. Overleger og legespesialister har etter 

tariffavtalen A2 mellom Legeforeningen og Spekter rett til 10 dager i året for deltakelse i 

kurs, kongresser og møter. Vi er også bekymret over rapporter om at leger i spesialisering 

ikke lenger får avsatt nødvendig tid for å gjennomføre obligatoriske momenter i spesialisering 

som QI nord prosjekter. 

 

Hvis man ser bort fra de formelle aspektene av dette så mener legeforeningen at det å spare 

inn i kurs og videreutdanning er en meget dårlig ide for en kunnskapsbedrift som 

Nordlandssykehuset. Dette skader vårt omdømme og vil kunne gjøre det vanskeligere å 

rekruttere og beholde kompetent personale i tiden fremover. Det vil også gå ut over kvaliteten 

i pasientbehandlingen.  
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Arbeidsgiver tar med seg bekymring fra DNLF og tar innspill med seg til direktørens 

ledermøte for å klargjøre hva som ligger i strakstiltakene og hvilke vurderinger som skal 

gjøres når man vurderer om kurs kan gjennomføres eller ikke. Arbeidsgiver forholder seg til 

Overenskomsten A2 mellom Spekter og DNLF og vil også presisere dette i informasjon som i 

dag er lagt i Personalhåndboka om strakstiltakene. Når det gjelder nødvendighetsvurdering 

utenom det som er tariffavtalt minner arbeidsgiver om at det vil kunne være forskjell på behov 

fra klinikk til klinikk.  

 

 
 

 

 

 

______________________________________ 

Nordlandssykehuset HF 

 

 

                     

Johnny R. Jensen      Liv Berit Moe 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Siv Anita Ovesen      Britt-Tove Bakken 

 

 

__________________________________________  _________________________________________ 

Hild Mæland      Heidi Fløtten 

      

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Svein Klingen      Mads Isaksen 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Karina Hjerde      Roar Skogøy 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Merete Danielsen     Anette Rypeng 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Skjalg Andersen         Stian Molvik 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Einar Bollvåg      Tirill Ingebrigtsen 

 

 

 

_________________________________________  _________________________________________ 

Frida Andræ       Eirik Andreas Pettersen 

 

 

 

__________________________________________   
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Ingeborg Overvoll         
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PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven 

 mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud 
 

08. November 2021 

Kl. 08.15 – 10.30 

Møterom: G4 26 og 27 samt Skype 
 

 

Fra arbeidsgiver:      Hovedverneombud:  

Navn Navn Tilstede Forfall 

    

Kari Råstad, Konst 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    

Gunn Hege Valøy, Konst klinikksjef kirurgisk    

Eva Remnes, avd.leder kirurgisk klinikk    

Lise Johansen, Jurist HR-stab    

Kjell Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS    

Elin Nordby, Rådgiver HR-HMS    

Frode Hansen, ass.klinikksjef PREH    

    

Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd    

    

    

    

    

* tilstede deler av møtet 
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AMU sak 60/2021 Omorganisering av Fagavdelingen – etablering av Seksjon for  

        brukermedvirkning og pasientopplæring 

 

Partene har drøftet saken og slutter seg til omorganisering av Fagavdelingen – etablering av 

Seksjon for brukermedvirkning og pasientopplæring. 

 

 

 

Styresak xx/2021 Virksomhetsrapport September 2021 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

Styresak xx/2021 Muntlig orientering om status budsjettprosess 2022 

 

Partene tar det muntlige fremlegget til orientering. 
 

 

 

AMU sak 61/2021 Endring av organisering avdeling Dagbehandling/poliklinikk 

        kirurgisk Klinikk 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 

 

 

AMU sak 62/2021 Opprettelse av ressursgruppe i henhold til felles retningslinjer om  

        varsling av kritikkverdige forhold i Helse Nord 
 

Partene har drøftet saken og slutter seg til Opprettelse av ressursgruppe i henhold til felles retningslinjer om 

varsling av kritikkverdige forhold i Helse Nord. 

 

 

Orientering om aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgiver ift likestilling og 

diskriminering 

 

Partene har drøftet saken og slutter seg til foreslått prosess og utnevner i tillegg til HVO en 

tillitsvalgt fra hver av hovedsammenslutningene som kan være med i den lokale 

arbeidsgruppen.  

 
 

 

AMU sak 64/2021 Orientering om IA og sykefraværsarbeid i NLSH HF 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll, 08. november 2021 

    

            

AMU sak 63/2021 ForBedring 2021; oppsummering og status for gjennomføring av 

       tiltak 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 Muntlig orientering Prosess Luftambulanse 

 

Partene tar det muntlige fremlegget til orientering. 

 

Det er for tiden en pågående prosess for å se på hensiktsmessig organisering av 

Luftambulansen i NLSH, hvor Preh klinikk har hatt det faglige ansvaret mens personellet har 

vært tilknyttet Kirurgisk klinikk. Ved endret organisasjonsstruktur i Kirurgisk klinikk, AMU 

23-2019, så ble det iverksatt en prosess for å vurdere hensiktsmessig organisering av 

Luftambulansen. Det ble utarbeidet eget mandat som ble drøftet, med en prosjektgruppe som 

har bestått av tillitsvalgte, vernetjeneste og ledere. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra 

gruppen, og dialog mellom klinikkledere og direktør, så har man valgt å vente med videre 

prosess for sykepleierne. Videre prosess med å se på en hensiktsmessig organisering av 

legene tilknyttet 330 vil fortsette som normalt med egen risikovurdering.   
 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

 

Nordlandssykehuset     Hovedverneombud 



AMU-møte 10. november 2021 

 

 

1 

 
 

Protokoll fra AMU-møte 
Onsdag 10. november 2021 

kl. 09.00 – 10.15 
G04.027/Skypemøte 

 

 
Øvrige til stede: 
Per-Ingve Norheim – på sak 
Tonje E Hansen – på sak 
Eva Remnes og Gunn Hege Valøy – på sak 
Elin Nordby og Torunn Bjerva – på sak 
Beate Sørslett, Gro Ankill og Marit Barosen – på sak 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbeidsgivers representanter: Til stede Vararepresentanter: Til stede 

Liss Eberg, HR-sjef  Forfall Kari Råstad X 
Elisabeth B Jensen, avd.leder Med klinikk VE Forfall Vibeke D Mikalsen X 
Sissel Juliussen, avdelingsleder Kir klinikk LO X   
Bjørnar Hansen, ass klinikksjef PHR-klinikken  X   
Frode Hansen, ass klinikksjef Prehospital Forfall Anita Kvarsnes X 
    
Arbeidstakers representanter:    
Hovedverneombud Silje Kristensen X   
Johnny Jensen, NSF X   
Karina Hjerde, Fagforbundet Forfall   
Frida Andræ, DNLF X   
Merete Danielsen, Delta X   
    
Øvrige faste medlemmer:    
Representant fra Hemis Arnfinn Gundersen X   
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø X   
Sekretær for AMU: Anita H Olsen X   
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AMU-sak 58-2021 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innstilling til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
AMU-sak 59-2021 
Godkjenning av protokoll 
 
Innstilling til vedtak: 
Protokoll fra AMU-møte 30. september godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra AMU-møte 30. september godkjennes. 
 
AMU-sak 60-2021 
Omorganisering av Fagavdelingen – etablering av Seksjon for brukermedvirkning 
og pasientopplæring 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU anbefaler direktøren å vedta ny organisering av Fagavdelingen med etablering av 
Seksjon for brukermedvirkning og pasientopplæring 
 
Forslag til nytt vedtakspunkt: 
AMU anbefaler direktøren å vedta ny organisering av Fagavdelingen med etablering av 
Seksjon for brukermedvirkning og pasientopplæring med virkning fra 01.01-22. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt. 
 
Vedtak: 
AMU anbefaler direktøren å vedta ny organisering av Fagavdelingen med etablering av 
Seksjon for brukermedvirkning og pasientopplæring med virkning fra 01.01-22. 
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AMU-sak 61-2021 
Endring av organisering avdeling Dagbehandling/poliklinikk Kirurgisk avdeling 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU anbefaler direktøren å vedta de foreslåtte endringer i Kirurgisk klinikk i samsvar 
med vedlagt organisasjonsplan mvf. 6. des. 2021 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
AMU anbefaler direktøren å vedta de foreslåtte endringer i Kirurgisk klinikk i samsvar 
med vedlagt organisasjonsplan mvf. 6. des. 2021 
 
AMU-sak 62-2021 
Opprettelse av ressursgruppe i henhold til felles retningslinjer om varsling av 
kritikkverdige forhold i Helse Nord 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU anbefaler administrerende direktør å opprette ressursgruppe bestående av 
følgende personer/funksjoner: 
 
HR-sjef Liss Eberg / konst. HR-sjef Kari Råstad 
Hovedverneombud Silje Kristensen 
Seniorrådgiver (jurist) Eystein Præsteng Larsen 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU anbefaler administrerende direktør å opprette ressursgruppe bestående av 
følgende personer/funksjoner: 
 
HR-sjef Liss Eberg / konst. HR-sjef Kari Råstad 
Hovedverneombud Silje Kristensen 
Seniorrådgiver (jurist) Eystein Præsteng Larsen 
 
AMU-sak 63-2021 
ForBedring 2021; oppsummering og status gjennomføring av tiltak 
 
Innstilling til vedtak: 

1. AMU viser til statusrapporten for gjennomføring av tiltak ForBedring 2021 og vil 
poengtere følgende som viktig for det videre arbeidet med ForBedring: 
 

- AMU gir honnør til de mange enhetene som har gjennomført lokale tiltak for å 
forbedre/bevare arbeidsmiljø og pasientsikkerhet, dette til dels under krevende 
forhold med håndtering av pandemien. 

- AMU har merket seg at tiltaksarbeidet fortsatt er mangelfullt ved flere enheter. 
Ledere og ansatte må samarbeide tett om videre utvikling av ForBedring som 
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konsept og bidra til å sikre at de lokale prosessene blir gjennomført i sin helhet 
ved alle enhetene i Foretaket. Klinikk-, stabs- og sentersjefene har et overordnet 
ansvar for dette. 

- ForBedring skal fortsatt stå som en årlig, obligatorisk hovedaktivitet i HMS-
handlingsplanene både lokalt på enhetsnivå og sentralt på foretaksnivå i 
Nordlandssykehuset. 

 
Forslag til vedtakspunkt 2: 
AMU ber om at det i 2022 blir presentert en samlet rapport for ledere i 
Nordlandssykehuset. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 2. 
 
Vedtak: 

1. AMU viser til statusrapporten for gjennomføring av tiltak ForBedring 2021 og vil 
poengtere følgende som viktig for det videre arbeidet med ForBedring: 
 

- AMU gir honnør til de mange enhetene som har gjennomført lokale tiltak for å 
forbedre/bevare arbeidsmiljø og pasientsikkerhet, dette til dels under krevende 
forhold med håndtering av pandemien. 

- AMU har merket seg at tiltaksarbeidet fortsatt er mangelfullt ved flere enheter. 
Ledere og ansatte må samarbeide tett om videre utvikling av ForBedring som 
konsept og bidra til å sikre at de lokale prosessene blir gjennomført i sin helhet 
ved alle enhetene i Foretaket. Klinikk-, stabs- og sentersjefene har et overordnet 
ansvar for dette. 

- ForBedring skal fortsatt stå som en årlig, obligatorisk hovedaktivitet i HMS-
handlingsplanene både lokalt på enhetsnivå og sentralt på foretaksnivå i 
Nordlandssykehuset. 

2. AMU ber om at det i 2022 blir presentert en samlet rapport for ledere i 
Nordlandssykehuset. 

 
 
AMU-sak 64-2021 
Orientering om IA og sykefraværsarbeid i NLSH HF 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
Forslag til nytt vedtakspunkt: 
AMU tar saken til orientering og er fornøyd med det gode arbeidet som gjøres med IA og 
sykefraværsarbeid i Nordlandssykehuset. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt. 
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Vedtak: 
AMU tar saken til orientering og er fornøyd med det gode arbeidet som gjøres med IA og 
sykefraværsarbeid i Nordlandssykehuset. 
 
 
AMU-sak 65-2021 
Saker til orientering 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar sakene til orientering. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU tar sakene til orientering. 
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Inger Næstby, tlf. 41508893

POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

NORDLANDSSYKEHUSET HF 
Postboks 1480
8092 BODØ

Orgnr 983974910

Oppfølging av tilsyn - NORDLANDSSYKEHUSET HF 
org.nr. 983974910

Vi viser til tilsyn med NORDLANDSSYKEHUSET HF LOFOTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - GRAVDAL 
org.nr. 975326616

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets 
reaksjoner i saken.

# Reaksjon Status Frist

1 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand Oppfylt

2 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - 
kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

Oppfylt

Oppfylte pålegg
Arbeidstilsynet har mottatt brev fra Voksenpsykiatrisk enhet (VOE) ved Lofoten og Vesterålen DPS, i 
avdeling for Psykisk helse og rusklinikk i Nordlandssykehuset den 8.6.2021. Vi beklager sen 
tilbakemelding.

#1 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand
I tilbakemeldingen har VOE redegjort for hvilke tiltak virksomheten ønsker bistand fra 
bedriftshelsetjeneste, og dette er registrert inn i handlingsplanen for BHT. På bakgrunn av 
tilbakemeldingen anses pålegget for oppfylt.

#2 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, 
risikovurdering, tiltak og plan

http://www.arbeidstilsynet.no/post
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I tilbakemeldingen redegjør VOE for hvordan de har jobbet med risikovurdering og hvilke tiltak som 
er/skal iverksettes for å ivareta ansattes trygghet når det gjelder risikoen for å bli utsatt for vold og 
trusler. På bakgrunn av tilbakemeldingen anses pålegget for oppfylt.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi 
referansenummer 2020/42422. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber 
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har 
verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-
oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran
seksjonsleder

                                                    

Dette brevet er elektronisk signert.

Inger Næstby
seniorinspektør

Kopi til:
NORDLANDSSYKEHUSET HF LOFOTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - GRAVDAL, 8092 BODØ

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/


 

 

Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

Referat møte i Ungdomsrådet 02. november 2021 
Sted: Lærings- og mestringssenteret, Parkveien 95 

Tidspunkt: 15:30 til 19:00  

Sakspapirer: Legges ut 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  

Saksliste 

31/2021 

32/2021 

33/2021 

34/2021 

35/2021 

 

 

 
 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjenning av referat helgesamling 24. til 26. september 2021 

Oppdrag og gjennomført siden sist 

Arbeid i grupper 

Referatsaker/Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

31/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

32/2021 Godkjenning av referat helgesamling 24. til 26. september 2021 

 

Vedtak:  

Referat fra helgesamling 24. til 26. september godkjennes.  

 

33/2021 Oppdrag og gjennomført siden sist 

 

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  

 

Innspill til brosjyre: 

▪ Brosjyren må være universelt 

utformet – tenk på kontraster 

▪ Litt liten skrift side 3 

▪ Mye tekst 

▪ Bra med egne notater-felt 

▪ Når det er QR-kode trenger 

ikke all teksten å stå 

▪ Snakkeboblene er kjempebra: 

Det er her den viktige 

informasjonen bør stå 

 

 Denne brosjyren burde også 

være for somatikken.  

 

3. Diagnoseuavhengig kurs for 

ungdom 

Nikolai og Marie 

 

Skal ha møte i slutten av november. 

Nikolai, Marie og Jorunn skal ha et 

møte i neste uke hvor fokuset er 

hvordan nå ut til ungdom. Har vært 

noen utfordringer med å nå 

«voksensiden» knyttet til kurset.  
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4. Arbeidsgruppe 

spesialisthelsetjenester samisk 

befolkning  

 

Susanne Regine 

 

Har heldagsmøte på fredag, her skal 

handlingsplanen for 

spesialisthelsetjenester den til 

samiske befolkningen ferdigstilles.  

 

Har vært på besøk på Árran, det lule-

samiske senteret, for å få en bedre 

forståelse av hva som må til.  

 

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 

6. Deltakelse arbeidsgruppe i 

forbindelse med rullering 

strategisk utviklingsplan, Gode 

overganger 

   

 

Marie 

 

Her er arbeidet ferdigstilt 

 

Pediatriveileder laget av 

barnelegeforeningen -  lenke sendes 

ut til resten av Ungdomsrådets 

medlemmer 

 

 

7. Fagråd Helse Nord pasient- og 

pårørendeopplæring  

 

Marie 

 

Ikke vanlig møte siden sist, vanskelig 

å tilrettelegge for deltakelse med 

møte på kveldstid  

 

 

8. 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 ønskelig å ha med 

ungdomsrepresentanter inn i 

prosjektet allerede fra start, og 

sender derfor en henvendelse til 

deg angående dette. Her vil vi gå 

Danielle 

 

Arbeidet starter opp i løpet av neste 

uke.  
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igjennom mandatet og lage en 

videre fremdriftsplan.  

 

9. Innspill til tema 

brukermedvirkning Strategisk 

Utviklingsplan  

 

Marie deltatt i møte med leder og 

nestleder i Brukerutvalget. Innspill til 

møtet:  

 

▪ Eget kurs for ungdom/unge 

voksne i brukermedvirkning  

▪ Eget møte med 

ungdomsorganisasjonene/bru

kerorganisasjonene  

 

10. Brukermedvirkning i prosjektet 

«Sosioøkonomisk status, og 

økningen i psykiske 

helseproblemer og selvskading 

blant ungdom» 

 

Danielle  

Lars Herman  

11. Brukerpanel digitale pasient- 

og samhandlingstjenester  

 

Viktoria  

 

Ikke hørt noe enda.  

12. Innlegg fagdag barn som 

pårørende 25. oktober,  

 

Viktoria og Trine Lise holdt innlegg.  

 

Fikk mange gode tilbakemeldinger.  
 

 

13. Prosjektgruppe kurs 

brukermedvirkning 

 

Viktoria 

 

Kurs skal gjennomføres tirsdag 09. 

november.  
 

14. Forespørsel om foredrag 3. 

desember, kl. 08:15 til 09:45 

Forespørsel: Vi håper dere har 

anledning til å komme til ARPA-

Avdeling for rus, psykiatri og 

avhengighet, Rusteamet for å 

fortelle litt om dere, samt å gi om 

synspunkt dere har rundt hvordan 

vi kan best mulig møte 

ungdommer i overganger barne- 

til voksenorienterte tjenester 

psykisk helse og rusklinikken, og 

hvordan fremme et best mulig 

møte til ungdommer som har 

utfordringer knyttet til rus og 

 

 

 

Danielle forespørres 
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psykisk helse. Hva fungerer/hva 

kan vi bli bedre på?  

15. Pasient- og brukerombudet 

nasjonalt råd 

Marie 

16. Ungdommens Fylkesting (UFT) ▪ Bendik har deltatt på møte i 

Ungdommens Fylketing 

(UFT).  

▪ Hektisk og produktiv helg.  

▪ Jobbet med å lage 

«DrømmeNordland», helse, 

kultur og samferdsel 

 

17. Innlegg 

Pasientsikkerhetskonferansen 

Tromsø 

Sarah 

 

 

Vedtak: 

 

34/2021 Arbeid i grupper  

 

1. Ettermiddagspoliklinikk for ungdom  

• Oppfølging etter helgesamling 

• Arbeid med uttalelse (Vedlegg 1) 

 

2. Aldersgrense barneavdelingen 

• Oppfølging etter helgesamling 

• Arbeid med uttalelse (Vedlegg 2) 

 

3. Høring - revisjon av regionale retningslinjer for honorering av 

brukerrepresentanter 

 

4. Rekruttering 

• Oppfølging etter helgesamling 

• Arbeid med materiell 

 

Vedtak: 

1. Innspillet sendes til sykehusledelsen. 

2. Innspillet sendes til sykehusledelsen.  

3. Høring - revisjon av regionale retningslinjer for honorering av 

brukerrepresentanter: 

• Ungdomsrådet stiller seg positivt til at forslaget om at 

ungdomsrådsmedlemmer skal få lik sats som medlemmene i Brukerutvalget.  

• Ungdomsrådet er positive til at punkt om tapt arbeidsfortjeneste er med og 

tydeliggjort 

4. Innspillene som fremkom om rekruttering tas med i arbeidet med utvikling av 

materiell. 
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35/2021 Referatsaker/Eventuelt 

 

Referatsaker: 

 

• Referat Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 02.06.2021 

• Referat Ungdomsrådet UNN 27.09.21 

• Referat Ungdomsrådet UNN 09.09.21 

 

Vedtak: 

Ungdomsrådet tar referatsakene til orientering.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samling med Ungdomsrådene i Helse Nord Viktoria og Trine-Lise holdt innlegg på fagdag for barneansvarlige 

Foto: Finnmarkssykehuset 

Bilder fra møtet 02. november 2021 
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Vedlegg 1 

 

Ettermiddagspoliklinikk  
 

Innspill fra Ungdomsra det ved Nordlandssykehuset 
 

 

Vi i Ungdomsrådet ønsker at det skal opprettes et tilbud om ettermiddagspoliklinikk ved 

Nordlandssykehuset.  

 

Dette kan foregå på faste dager, f. eks en gang i uken. Det trenger ikke å være så sent, 

tidsrammen kan for eksempel være fra 15:00 til 19:00. Dette ville ikke bare kunne være bra for 

ungdom, men også de som ikke har mulighet til komme til sykehuset på dagtid. Vi ser for oss at 

dette blir et tilbud for alle, men at ungdom i skolepliktig alder prioroteres.  

 

Dette mener vi er viktig for ungdom som er mye på sykehus, som for eksempel går ukentlig til 

behandling. Det å miste mye skole kan gå ut over karakterer og fraværsgrensa. Særlig når det 

gjelder fag med få timer i løpet av året. Problemet er også det å miste timer, som går ut over 

læringsutbyttet. Samtidig er det viktig for oss å nevne at dette ikke bare handler om selve 

læringsutbyttet, men også det å kunne delta på det sosiale.  

 

Dette vil også kunne være en fordel for de ungdommene i Nordland som har lang reisevei som 

vil kunne reise noe senere på dagen.  

 

Når man er mye på sykehus kan man i verste fall vegre seg for å delta på alle sykehustimer fordi 

man ikke vil være borte fra skolen. 

 

Vi ønsker at det ses på hvilke områder det er flest ungdommer i aldersgruppen 13-20 år, og 

gjennomføres forsøk innenfor de/disse områdene.  

 

Dette finnes på flere andre sykehus, og vi skulle ønske at dette var et tilbud på 

Nordlandssykehuset.  

 

Med vennlig hilsen 

Marie Dahlskjær, på vegne av Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 8 av 8 

Vedlegg 2 
 

Aldersgrense på barneavdelingen  
 

Innspill fra Ungdomsra det ved Nordlandssykehuset 
 

 

Vi i Ungdomsrådet ønsker at aldersgrensen på barneavdelingen skal økes fra 16 til 18 år.  

 

Dette handler om at man ikke er voksen når man er 16 år. Selv når man blir 18 er det mange som 

synes det er vanskelig å skulle bli behandlet som en voksen, med alle de plikter det innebærer. 

Når man i tillegg er syk blir disse tingene forsterket.  

  

Vi ungdom er i utvikling. Så klart er dette individuelt, men det er viktig for oss å få frem at 

ungdom er en sårbar gruppe, i en sårbar fase av livet. Når man er syk som barn/ungdom opplever 

vi ofte at vi blir hengende litt etter, i forhold til andre i samme alder. Det er veldig viktig at man 

føler seg trygg, og får en trygghetsfølelse med de som skal hjelpe/behandle de unge som bruker 

helsetjenestene.  

 

Trygghetsfølelsen for pårørende og ungdommen selv å kunne følge dem opp over lengre tid før 

de blir voksen og skal over på voksenavdelingen. Forberedelsene må starte tidlig, og man må føle 

seg trygge nok for en overgang. En forelder ser ikke på ungen sin som en voksen som kan ta fullt 

ansvar selv, spesielt ikke som 16 åring.  

 

Den tiden fra man er 16 til 18 år er veldig viktig, og legger ofte grunnlaget for å ha mer fokus på 

å lære seg å bli mer selvstendig og forberede seg best mulig til man skal over på 

voksenavdelingen. Det er viktig at de rundt deg er i samme aldersgruppe, sånn at du har noen du 

kan relatere deg til. På en voksenavdeling er aldersspennet alt for stort. Man kan fort havne på 

rom med noen som er 78 år gammel på de ulike avdelingene. Det er lettere å forholde seg til de 

som er under 18 år.  

 

Vi ønsker oss at barneavdelingen skal øke sin aldersgrense til 18 år.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Marie Dahlskjær, på vegne av Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF 
 

 



 

 

Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Referat møte i Brukerutvalget 10. november 
Sted: Bodø sentrum, G4, Parkveien 95 

Tid: 11:00 til 16:00. Formøte for Brukerutvalgets medlemmer fra 11:00 til 12:00. 

Lenke til sakspapirer: Her 

 
Deltagere: Tilstede  Meldt 

forfall 

Paul Daljord – leder  FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon  X  

Gunn Strand Hutchinson – nestleder SAFO – Samarbeidsforum av funksjonshemmedes 

organisasjoner 

X  

Ole André Korneliussen Mental Helse X  

Carl Eliassen MARBORG – Brukerorganisasjon på rusfeltet X  

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen  X 

Mai-Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X  

Linn Christin Sørtorp   RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon X  

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell Samisk representant X  

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet   X 

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Beate Sørslett Fungerende direktør Fra kl. 13:45  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 109/2021  

Saksliste 

105/2021 

106/2021 

107/2021 

108/2021 

109/2021 

110/2021 

111/2021 

112/2021 

113/2021 

114/2021 

115/2021 

116/2021 

117/2021 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat møte 27. september 2021 

Årlig møte med brukerorganisasjonene  

Høring - revisjon av regionale retningslinjer for honorering av brukerrepresentanter 

Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset september og oktober 2021 

Budsjett 2022 

Oppnevninger 

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

Innspill via TIPS- knapp: Merking av HC-parkering 

Fungerende direktør orienterer om aktuelle saker  

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-10-november-2021?arrId=0
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Saksnr.  Saksfremstilling 

 

105/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

106/2021 Godkjenning av referat møte 27. september 2021 

 

Vedtak:  

Referatet fra møtet 27. september 2021 godkjennes.  

107/2021 

 

 

Årlig møte med brukerorganisasjonene 

 

Agenda:  

▪ Introduksjon av møtedeltakerne 

▪ Innledning ved leder Paul Daljord 

▪ Innspill til Brukerutvalget fra brukerorganisasjonene 

 

Følgende deltok fra brukerorganisasjonene:  

 

1) Randi Ingebrigtsen, Mental Helse Nordland 

2) Wenche Pedersen Kjølås, Kreftforeningen  

3) Marleen Rones, Fylkesleder Norsk Revmatiker forbund (NRF) Nordland  

4) Helge Jenssen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) 

Salten 

5) Leif Tore Lorentzen, Fylkesleder i LNT (Landsforeningen for 

Nyrepasienter og Transplanterte)  

6) Asbjørn Larsen, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) 

7) Marit J. Hansen, Foreningen for muskelsyke 

 

Innspill fra brukerorganisasjonene: 

 

• Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO):  

o Jobber mye med informasjon knyttet til spørsmålene: Hva er en 

erfaringskonsulent/hva er en brukermedvirker?  

o Ser at de kan bruke brukerrepresentanten de har på sykehuset i 

større grad. 

 

• Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Salten:  

o Bekymring ovenfor utvikling på rus- og psykiatrifeltet:  

- Reduksjon av sengeplasser  

- Nedleggelse av Salten ambulant akutt-team 

- Kort innleggelsestid ved innleggelse i akutt-situasjoner 

- Lange ventetider  
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 Det er viktig at Brukerutvalget er oppmerksomme 

ovenfor det som skjer innenfor dette feltet.  

o Etterspør status for pakkeforløp innenfor psykisk helse. 

o Informasjon: Det skal settes opp en tavle med informasjon om 

pasientorganisasjoner innenfor psykiske helse og rus, ala Pasient- 

og pårørendetorget i Nordlandssykehuset sentrum 

 

• LNT (Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte):  

o Sak om dialyse Andøy kommune 

o Godt samarbeid med lærings- og mestringssenteret 

o Ønsker egne lokaler for brukerorganisasjonene  

 

• Fylkesleder Norsk Revmatiker forbund (NRF) Nordland fylkeslag: 

Godt samarbeid med lærings- og mestringssentrene.  

 

• Mental Helse Nordland:  

Ingen innspill per i dag, men skal benytte seg av muligheten til å gi 

innspill.  

 

• Foreningen for muskelsyke: Ingen lokallag i Nordland, sliter med 

rekruttering. 

 

• Kreftforeningen:  

o Helsefellesskap og brukerrepresentasjon  

o Pakkeforløp hjem 

o Kontaktlegeordningen  

o Persontilpasset medisin 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for deltakelsen til alle som møtte opp. 

2. Brukerutvalget tar innspillene som fremkom under innspills-bolken med i 

sitt videre arbeid.  

3. Representantene fra organisasjonene oppfordres i tillegg til å sende inn 

skriftlige innspill via Brukerutvalgets TIPS-knapp.  

 

108/2021 Høring - Revisjon av regionale retningslinjer for honorering av 

brukerrepresentanter 

 
Gjeldene «Retningslinjer for utbetaling av godtgjøring til medlemmer av Regionalt 

brukerutvalg i Helse Nord RHF, og brukerutvalg i HF-ene samt for 

brukerdeltagelse i prosjekt, prosesser og arrangement ledet av Helse Nord RHF og 

helseforetakene» ble vedtatt i 2012, og har i hovedsak vært uforandret siden. 

 

Utkast til reviderte retningslinjer sendes til helseforetakene for en formell høring. 

Helse Nord RHF ber foretakene påse at berørte grupper som brukerutvalg, 

ungdomsråd og LMS-tjenester gis særlig anledning til å komme med 

tilbakemeldinger på utkastet. Helse Nord ber foretakene komme med en samlet 

tilbakemelding, gjerne med konkrete og begrunnede forslag til endringer, innen 1. 

desember 2021. 
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Vedtak:  

1. Brukerutvalget er tilfreds med at innspillene fra Brukerutvalgets møte 

12.05.2021 har blitt tatt med.  

2. Brukerutvalget stiller seg bak de reviderte regionale retningslinjene for 

honorering av brukerrepresentanter. 

 

109/2021 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset september og oktober 

Nordlandssykehuset 2021 

 

Økonomisjef Marit Barosen presenterte virksomhetsrapportene for september og 

oktober 2021 (muntlig).  

 

Supplerende orientering om fristbrudd og ventetid innenfor enkeltområder, ved 

fungerende direktør, Beate Sørslett.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar virksomhetsrapportene for september og oktober 2021 

til orientering.   

2. Brukerutvalget ser med bekymring på at ventetiden til pasienter ikke går 

ned.  

3. Brukerutvalgets medlemmer får virksomhetsrapporten for oktober 2021 

sendt per e-post.  

 

110/2021 Budsjett 2022 

 

Beate Sørslett, Fungerende direktør, ga en muntlig orientering om 

budsjettprosessen for 2022.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for presentasjonen.  

2. Brukerutvalget ser med bekymring på det store underskuddet, og de 

konsekvenser det kan få for pasienttilbudet. 

 

111/2021 Oppnevninger  
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Kontaktperson 

 

1. Driften på Enhet for 

Kognitiv terapi på Leknes. 

Psykiatrisk Dagbehandling 

skal evalueres og endres. 

Det hadde vært ønskelig 

med en representant fra 

 

Arbeidsutvalgets 

forslag: Ole André  

Korneliussen  

 

• Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av 

Nordlandssykehuset. 

• Lenke til side med ordforklaringer: https://nordlandssykehuset.no/om-

oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn  
 

 

 

• Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av 

Nordlandssykehuset. 

• Link til side med ordforklaringer: https://nordlandssykehuset.no/om-

oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn  
 

 

https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn
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Brukerutvalget i denne 

prosessen.  

 

2. Etablering av arena for 

substitusjonsbehandling for 

opioidavhengige i Bodø 

  

 

Arbeidsutvalgets 

forslag: Espen 

Akerborg og Daniel  

Johansen 

Allerede med i 

prosjektet:  

Linn Christin Sørtorp 

Carl Eliassen 

Arbeidsutvalgets 

forslag: Linn Christin 

Sørtorp 

3. Forskningsprosjekt: 

Identifying patients at risk: 

how well does existing 

clinical prediction tools 

identify patients in need of 

intesified care. 2020 – 

2023 

 

Prosjekt hvor dødsfall ved 

NLSH 2018 og 2019 

gjennomgås og beskriver 

pasientpopulasjonen.  

 

Krav til bakgrunn 

brukerrepresentant? 

 

Ingen spesial 

erfaring/bakgrunn. Et halv- 

eller heldagsmøte per år. 

Er allerede en 

brukerrepresentant fra LHL 

(Landsforeningen for 

hjerte- og lungesyke) i 

prosjektet. Prosjektskisse 

fås ved behov. 

 

Arbeidsutvalgets 

forslag: Mai-Helen 

Walsnes 

 

4. Prosjekt: Kommunikasjon 

med pasienter som er lagt 

inn på akuttmottak med 

akutte brystsmerter. 

Prosjekt hvor man 

videofilmer 

kommunikasjonen mellom 

lege og pasient i 

akuttsituasjoner.  

 

Ingen spesiell 

erfaring/bakgrunn. Ett 

møte per halvår. Allerede 

en representant fra LHL 

(Landsforeningen for 

hjerte- og lungesyke). 

Prosjektskisse fås ved 

behov. 

 

Arbeidsutvalgets 

forslag: Mai-Helen 

Walsnes 
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Vedtak: 

1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av 

tabellen over.   

2. Sekretær videreformidler nødvendig informasjon til prosjektledere og 

brukerrepresentanter.  

 

112/2021 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

 

Brukerutvalgets medlemmer ble bedt om å følge opp de prosjektet der de er 

kontaktperson.  
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant        Status 

1. Representant styret 

Nordlandssykehuset 

Paul Daljord  

2. Partnerskapsmøtet 

(Helsefellesskap) 
Paul Daljord,  

vara: Gunn Strand 

Hutchinson 

Gjennomført 23. 

september, neste møte er 

september 2022. Ett 

møte i året.  

3. Strategisk 

samarbeidsutvalg 

(Helsefellesskap) 

Gunn Strand 

Hutchinson,  

vara: Leder av 

Ungdomsrådet 

 

4. Klinisk Etisk Komite 

(KEK) 

Kitt-Anne Hansen 

(kitt-

anne.hansen@rio.no) 

vara: Helge Jenssen: 

(jenssen.helge@gmail.

com)   

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

Ikke noe case enda, 

jobber godt. Opptatt av 

hvordan de skal få ut 

informasjon til de ulike 

avdelingene.  

5. Driftsrådet til pasient- og 

pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  

vara: Viktor Torrisen 

Nytt møte i februar. 

6. Sykehusapotek Nord HF 

(SANO) 

Cicile Toresen 

(Cicilie.Toresen@em1

nn.no ), vara: Mai-

Helen Walsnes 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Ikke noe nytt møte siden 

sist.  

7. Forskningsutvalget 

NLSH 

Helge Jensen 

(Jenssen.helge@gmail.

com) 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Gjennomført ett møte. 

Skal sende skriftlig til 

neste møte.  

mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:enssen.helge@gmail.com
mailto:enssen.helge@gmail.com
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8. Prosjekt 

SamStrømming: 

Samhandlingsprosjekt e-

Konsultasjon mellom 

Bodø kommune og 

Nordlandssykehuset 

Helge Jenssen 

(Jenssen.helge@gmail.

com) 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

Ikke noe nytt å melde.  

9. Medlem av styret i 

Flexible Assertive 

Community Treatment 

(FACT) Lofoten 

Ivar Martin Nordgård Artikler om FACT, 

lenker her: 

I FACT lærer en å 

temme bølgene - 

NAPHA Nasjonalt 

kompetansesenter for 

psykisk helsearbeid 

 

Eneste psykiater, men 

ikke alene - NAPHA 

Nasjonalt 

kompetansesenter for 

psykisk helsearbeid 

 

– Alle i FACT-teamet 

hjelper meg på sin måte - 

NAPHA Nasjonalt 

kompetansesenter for 

psykisk helsearbeid 

 

10. Styringsgruppen for 

Senter for psykoterapi og 

psykososial 

rehabilitering ved 

psykoser (SEPREP) 

Lo/Ve 

Ivar Martin Nordgård Vært ett møte etter 

sommeren. 

11. HelseIArbeid 

poliklinikken 

Sarah Isabel 

Corneliussen Dahl 

(Sarah_isabel_87@hot

mail.com) 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Prosjektleder kan delta i 

brukerutvalget for å gi 

informasjon om 

prosjektet. Det er 

ønskelig at prosjektleder 

orienterer skriftlig. Dette 

blir fulgt opp v/ sekretær 

12. Risiko og 

sårbarhetsanalyse (ROS) 

av psykiatrisk kriseseng i 

medisinsk Lofoten 

 

 

 

Ole André 

Korneliussen 

Krisesengen er vedtatt at 

legges ned.  

13. Kurs 

brukermedvirkning 

Carl Eliassen Kurs vellykket, avventer 

tilbakemeldinger  

 

https://www.napha.no/content/25128/i-fact-larer-en-a-temme-bolgene
https://www.napha.no/content/25128/i-fact-larer-en-a-temme-bolgene
https://www.napha.no/content/25128/i-fact-larer-en-a-temme-bolgene
https://www.napha.no/content/25128/i-fact-larer-en-a-temme-bolgene
https://www.napha.no/content/25128/i-fact-larer-en-a-temme-bolgene
https://www.napha.no/content/25063/eneste-psykiater-men-ikke-alene
https://www.napha.no/content/25063/eneste-psykiater-men-ikke-alene
https://www.napha.no/content/25063/eneste-psykiater-men-ikke-alene
https://www.napha.no/content/25063/eneste-psykiater-men-ikke-alene
https://www.napha.no/content/25063/eneste-psykiater-men-ikke-alene
https://www.napha.no/content/25078/-alle-i-fact-teamet-hjelper-meg-pa-sin-mate
https://www.napha.no/content/25078/-alle-i-fact-teamet-hjelper-meg-pa-sin-mate
https://www.napha.no/content/25078/-alle-i-fact-teamet-hjelper-meg-pa-sin-mate
https://www.napha.no/content/25078/-alle-i-fact-teamet-hjelper-meg-pa-sin-mate
https://www.napha.no/content/25078/-alle-i-fact-teamet-hjelper-meg-pa-sin-mate
mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
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14. «Telemedical evaluation 

of surgical patient. A 

pilot study evaluating 

safety, feasibility and 

financial implications». 

Jan Arntzen 

(jan.arntzen@outlook.c

om) 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Kontaktperson ikke fått 

tilbakemelding.  

15. KlinReg-prosjektet 

"Likeverdige 

helsetjenester - uansett 

hvor du bor?" 

Mai-Helen Walsnes Mai-Helen har fått 

rapport fra en av tre/fire 

artikler fra dette 

prosjektet. Planen er ny 

involvering og fysiske 

møter til høsten 

 

16. «Prehospital minutes 
count during a stroke. 
Factors associated with 
prehospital delays with 
data from various 
regions in Norway and 
one region in 
Switzerland» 

Paul Amundsen 

(paamundsen@hotmail

.com) 

 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgård 

Orientering fra 

prosjektleder Ida Bakke 

på møtet i februar 2022. 

17. Multifamilieterapi i 

behandling av alvorlige 

spiseforstyrrelser hos 

unge, voksne kvinner 

Ragni Adelsten 

Stokland 

(ragnias@gmail.com) 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

Kontaktperson har sendt 

e-post, avventer 

tilbakemelding. 

18. Unge kvinner med 

alvorlige 

spiseforstyrrelser - 

foreldre og søskens 

erfaringer. 

Ragni Adelsten 

Stokland 

(ragnias@gmail.com) 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

Kontaktperson har sendt 

e-post, avventer 

tilbakemelding. 

19. Tannhelse, kosthold 

inflammasjon og 

biomarkører ved akutt 

intermittende porfyri 

Merete Johansen 

(Merejo2@outlook.co

m) 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

Ingenting å melde 

20. Innovative 

Physioyherapy and 

Coordinatoen of Care for 

people with MS: A 

Randomized Controlled 

Trial and a Qualitative 

Study 

Tone Elvevoll 

(toneelvevoll@hotmail.

com ) og Marianne 

Elvik 

(marianne.elvik@gmail

.com) 

Kontaktperson: Ole 

André Korneliussen 

Rapport fra 

brukermedvirkere i 

vedlegg 5. 

 

mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
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21. PhD prosjekt om måling 

av pasientskader som 

følge av kreftbehandling 

Gerd Karin Bjørhovde  

(gerd.bjorhovde@uit.n

o) 

Deltatt i prosjektet. 

22. Innovativ rekruttering 

og stabilisering av 

helsepersonell - 

helsefellesskap som 

samhandlingsarena. 

Paul Daljord Et av prosjektene som 

ikke fikk 

forskningsmidler.  

23. RescueDoppler - en ny 

ultralydmetode for 

forbedret utfall av 

gjenoppliving etter 

hjertestans 

 

Karl Aagnes 

(karl_aagnes@yahoo.

no, 916 03 379) 
 

Mai-Helen Walsnes 

Arbeid i gang.  

24. Etablering av arena for 

substitusjonsbehandling 

for opioidavhengige i 

Bodø 

 

Linn Christin Sørtorp  

 

Carl Eliassen 

Espen Akerborg  
(espenjo83@gmail.co

m)  

Daniel Johansen ( 

danieltorbergsenjohan

sen@gmail.com ) 

Nytt møte 11.11.2021 

Arbeid godt i gang.  

25. Tidlig integrasjon av 

palliativ behandling av 

barn og unge i Nordland 

 

Heidi Øyvann 

(Heidi.oyvann@online.

no/ 907 74 944) 

Gunn Strand Hutchinson 

Prosjektleder startet opp, 

behovet for å informere i 

hva som legges i 

begrepet palliasjon. Godt 

i gang med arbeidet.  

26. Avansert 

smertebehandling med 

metadon - Innovativ 

behandling av pasienter 

med kroniske smerter 

 

Grete Hatlen Hansen 

(Tlf: 482 82 259) 

 

 

27. Self-sustaining speculum 

(SSS) and prefilled 

induction catheter (PIC) 

- Dette 

innovasjonsprosjektet 

innebærer utvikling av 

nytt og forbedret utstyr 

til bruk ved induksjon av 

fødsel. Prosjektet 

innebærer patentering, 

utvikling av prototype og 

utprøving av denne. 

Målet er å forenkle 

innleggelsen av 

ballongkatetret og 

dermed øke 

Line Mathilde Karlsen 

(Line.mathilde.karlsen

@gmail.com / 482 

18 262) 

Gunn Strand Hutchinson 

Ikke startet enda. 

 

mailto:karl_aagnes@yahoo.no
mailto:karl_aagnes@yahoo.no
mailto:espenjo83@gmail.com
mailto:espenjo83@gmail.com
mailto:danieltorbergsenjohansen@gmail.com
mailto:danieltorbergsenjohansen@gmail.com
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sannsynligheten for en 

vellykket induksjon og 

en bedre 

fødselsopplevelse for 

gravide 

  
28. Video directly observed 

theapy (VDOT) – bruk 

av videosamtale i 

behandling av 

tuberkolose -pasienter i 

Nordland 

 

 

Medhane Mezgebe 

Tsegay (939 61 500) 

Fått telefonnummer, 

forsøkt å ringe, men ikke 

fått kontakt. 

29. Representanter til 

arbeidsgruppe for å følge 

opp strategien 

spesialisthelsetjenester til 

den samiske befolkning 

 

Brukerutvalget: Ole-

Henrik Bjørkmo Lifjell 

Ungdomsrådet: 

Susanne Regine Inga 

(Sunna.inga@hotmail.c

om) 

Link til artikkel om 

prosjektet:  

https://nordlandssykehus

et.no/nyheter/prosjekt-

spesialisthelsetjenester-

for-den-samiske-

befolkning  

Heldagsmøte på 

sykehuset fredag 05. 

november.  

30. Risikovurdering av en 

eventuell flytting av 

Barnehabilitering til nye 

lokaler utenfor 

sykehuset.  

Gunn Strand 

Hutchinson 

Arbeidet snart sluttført. 

Noen merknader som må 

gjennomgås. Dette får vi 

tilsendt.  

31. Bruk av virtual reality 

(VR) i behandling av 

pasienter. Integrere VR-

teknologi i behandling av 

angstlidelser. Integrere 

og utarbeide et program 

som kan brukes. 

 

Ole André 

Korneliussen 

Prosjektet fikk ikke 

midler.  

32. Referansegruppe:  

Prosjekt Plan for 

utvikling av Rønvik – 

Arealutviklingsplan 

Konseptfase steg 2 

 

 

 

1. Brukerutvalget: 

Gunn Strand 

Hutchinson, mail: 

gunnhutch@gmail.com 

 

2. Ungdomsrådet: 

Danielle Johanna 

Hansen, mail: 

daniellejhansen@outlo

ok.com 
 

3. Samisk representant: 

Ole Henrik Bjørkmo 

Lifjell, mail: 

ole_henrik100@hotmai

l.com 

 

Gunn Strand Hutchinson 

 

Arbeidet satt på vent.  

mailto:Sunna.inga@hotmail.com
mailto:Sunna.inga@hotmail.com
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning
mailto:gunnhutch@gmail.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:ole_henrik100@hotmail.com
mailto:ole_henrik100@hotmail.com
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33. Brukermedvirkning i 

prosjektet 

«Sosioøkonomisk status, 

og økningen i psykiske 

helseproblemer og 

selvskading blant 

ungdom» 

 

 

 

1. Gunn Nordland 

(pårørende – 

rekruttert via 

landsforeningen 

for pårørende) 

E-post: 

gunnor@vgs.nfk.n

o 

Tlf: 958 66 525 

 

2. Helge Jenssen 

(pårørende – 

rekruttert via 

landsforeningen 

for pårørende) 

E-post: 

Jenssen.helge@gm

ail.com  

Tlf: 957 99 639 

3. Danielle Johanna 

Hansen – 

Ungdomsrådet 

Nordlandssykehus

et 

E-post: 

daniellejhansen@o

utlook.com  

Tlf: 476 06 686 

 

4. Lars Herman 

Nordland – 

Ungdomsrådet 

Nordlandssykehus

et 

E-post: 

larsnord98@hotma

il.com 

Tlf: 905 89 763 

 

Kontaktperson: Ole 

André Korneliussen 

34. Implementering av 

digital 

symptomoppfølging for 

kreftpasienter som får 

behandling med 

immunterapi for å 

redusere alvorlige skader 

- Kaiku Health 

 

Gunnar Olsen 

(gunnarolsen42@gmail

.com) 

 

Ivar Martin Nordgård, 

brukerrepresentant ikke 

hørt noe enda om 

prosjektet. 

 

35. Prosjektsøknad til 

forskningsrådet om 

videreutvikling av digital 

hjemme-oppfølging. 

Representant fra 

Brukerutvalget til 

styringsgruppen. 

 

Ivar Martin Nordgård  

36. Deltakelse 

arbeidsgrupper i 

Klinisk samhandling: 

Gunn Strand 

Hutchinson, 

Ferdigstilt. Fellesmøte i 

begynnelsen av 

desember hvor de fire 

mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
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forbindelse med rullering 

strategisk utviklingsplan 

o Klinisk samhandling 

o Gode overganger: 

Marie 

 

mailadresse: 

gunnhutch@gmail.com 

 

Gode overganger: 

Marie Dahlskjær, 

mailadresse: marie-

15@hotmail.com 

 

gruppene skal ha et 

fellesmøte.  

Nordlandssykehusets 
kunstutvalg 

Merete Hassel, 

mailadresse:  

hassel.merete@gmail.c

om 

 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

Ikke vært møte enda.  

Brukerpanel digitale pasient- og 

samhandlingstjenester 

Linn Christin Sørtorp 

(Brukerutvalget) 

 

Viktoria Linnea 

Høybakk 

(Ungdomsrådet) 

 

 

 

 

 

 

37. Driften på Enhet for 

Kognitiv terapi på 

Leknes. Psykiatrisk 

Dagbehandling skal 

evalueres og endres.  

38.  

Ole André  

Korneliussen   

Allerede begynt arbeidet, 

hatt møte og skal ha 

igjen 11.11.2021.  

39. Etablering av arena for 

substitusjonsbehandling 

for opioidavhengige i 

Bodø  

Espen Akerborg 

Daniel Johansen 

Linn Christin Sørtorp 

Carl Eliassen 

 

 

Linn Christin Sørtorp 

40. Forskningsprosjekt: 

Identifying patients at 

risk: how well does 

existing clinical 

prediction tools identify 

patients in need of 

intesified care. 2020 – 

2023 

 

Prosjekt hvor dødsfall 

ved NLSH 2018 og 2019 

gjennomgås og beskriver 

pasientpopulasjonen.  

 

Mai-Helen Walsnes  

41. Prosjekt: 

Kommunikasjon med 

pasienter som er lagt inn 

på akuttmottak med 

akutte brystsmerter. 

Prosjekt hvor man 

videofilmer 

kommunikasjonen 

Mai-Helen Walsnes  

mailto:gunnhutch@gmail.com
mailto:marie-15@hotmail.com
mailto:marie-15@hotmail.com
mailto:hassel.merete@gmail.com
mailto:hassel.merete@gmail.com
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mellom lege og pasient i 

akuttsituasjoner.  
 

 

• Ole Henrik Bjørkmo Lifjell sitter i brukerrådet i Samisk nasjonal 

kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) og Forskning og 

utviklingsarbeid (FoU) 
 

Vedtak:  

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

 

113/2020 Innspill via TIPS- knapp: Merking av HC-parkering 

 

Innspill via TIPS-knapp: 

 

Jeg ønsker å gjøre dere oppmerksom på at HC-parkeringen foran hovedinngangen 

ikke er malt opp slik som den bør, dette medfører litt vill vest spesielt for oss med 

kjøretøy som er spesialbygd for rullestoler. Jeg håper dere kan rette en 

henvendelse inn mot teknisk, om å male disse (3..!!) opp igjen snarest da disse bør 

være utformet universelt slik at biler med bak-montert heis kan bruke disse. Håper 

på rask og positiv respons. 

 

Tilbakemelding fra Driftsseksjonen: Re-merking utføres uke 44, hvis været 

tillater det.  

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget setter pris på tips som kan forbedre situasjoner for pasienter 

og pårørende.  

2. Brukerutvalget takker for rask håndtering fra Driftsseksjonen.  

 

114/2021 Fungerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

Brukerutvalget fikk muntlig orientering ved fungerende direktør, Beate Sørslett i 

følgende saker:   

 

▪ Utvikling sykefravær 

▪ Statusoppdatering på det langsiktige arbeidet for reduksjon av innleie  

▪ Status Covid-19 

▪ Internrevisjonsrapport ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse Enhet 

voksenpsykiatri (VOP) 

▪ Ny styreleder  

▪ Dialogmøte med Pasient- og brukerombudet Nordland. Pasient- og 

brukerombudet gjennomfører årlig dialogmøte med ledergruppen på 

Nordlandssykehuset. Oppsummert: 

1. Generelt om samarbeid mellom Pasient- og brukerombudet 

og Nordlandssykehuset 

2. Ønske om enkel måte for pasienter å gi tilbakemeldinger  – 

«Lyttepost» 

3. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)-behandling 
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4. Felles nasjonalt faglig fokusområde – Hvordan gjøre 

ombudsordningen kjent blant ungdom. Informasjon om 

samarbeid med Ungdomsrådet  

5. Mage/tarm-operasjoner Nordlandssykehuset  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

2. Brukerutvalget får tilsendt jnternrevisjonsrapporten Ventetidsutvikling og 

kapasitetsutnyttelse Enhet voksenpsykiatri (VOP).   

 

115/2021 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

Skriftlig orientering ved Ungdomsrådets leder, Marie Dahlskjær.  

 

Siden sist: 

• Helgesamling med alle ungdomsrådene i Helse Nord, 15. til 17. oktober 

i Hammerfest. Mange ulike tema, kursing, oppsummering av viktige 

saker, møte med direktørene. 

• Deltar i diverse prosjekter, foredrag, mm.  

• Møte i Ungdomsrådet 02. november. Her jobbet vi med rekruttering, 

innspill til høring om honorar, ettermiddagspoliklinikk og aldersgrense 

barneavdelingen 

• Skal ha et møte 02. desember, siste møte for jul. Besøk av 

sosionomtjenesten, evaluering av perioden 

• Rekruttering av nytt Ungdomsråd. Nytt Ungdomsråd skal etableres 

tidlig vår 2022. 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget takker for orienteringen.   

 

116/2021 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

 

Paul Daljord har deltatt på styreseminar, Helse Nord, Tromsø. Tema var blant 

annet: 

• Fremtidens helsevesen 

• Økonomi 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

117/2021 Referatsaker/ Eventuelt/Innspill til saker 

 

1. Møtereferat: 

▪ Referat Helgesamling Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 24. til 26. 

september 2021 

▪ Protokoll Brukerutvalgsmøte 22. oktober 2021 Helgelandssykehuset 

▪ Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset 24.09.2021 

▪ Møtereferat Brukerutvalget UNN 14.-15.09.2021 
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2. Innspill til aktuelle saker fra Brukerutvalgets medlemmer: 

▪ Brukerutvalget ønsker en orientering om busstopp ved hovedinngangen 

 

3. Eventuelt: 

▪ Revisjon av digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå 

- Nordlandssykehuset HF – innsendt innen fristen 01.11.2021 

▪ Revisjon av grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå - 

Ungdomsråd Helse Nord – innsendt innen fristen 01.11.2021 

▪ Innspill fra Brukerutvalget: Det må bli lettere å finne Brukerutvalget på 

nlsh.no. Brukerutvalget ønsker at det skal legges inn direktelenke under 

«Meny». 

▪ Spørsmål om inngåelse av avtale med rehabiliteringsinstitusjonen 

Helgeland rehabilitering 

 

4. Innspill til sak til neste møte:  

▪ Spørsmål om rutiner knyttet til vurderinger ved selvmordsrisiko.   

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar møtereferatene/protokollene til orientering.  

2. Det må bli lettere å finne Brukerutvalget på nlsh.no. Brukerutvalget ønsker 

at det skal legges inn direktelenke under menyknappen øverst til høyre. 

3. Brukerutvalget ønsker en orientering om rutiner for samhandling knyttet til 

pasienter med høy selvmordsrisiko.  

4. Sekretær videreformidler Brukerutvalgets ønsker angående nlsh.no til 

kommunikasjonsavdelingen.   

 

Bilder fra kurset for brukermedvirkere, 09. november 2021 
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