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Styresak 077-2021  
Referatsaker til styret 
 

 

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 22.06.2021 

2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 30.06.2021 

3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 30.08.2021 

4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 30.08.2021 

5. Protokoll AMU-møte 01.09.2021 

6. Oppfyllelse av vedtak – tilsyn Salten DPS Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Bodø, fra 
Arbeidstilsynet 13.07.2021 

7. Oppfyllelse av vedtak – tilsyn Salten DPS Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Fauske, fra 
Arbeidstilsynet 13.07.2021 

8. Nordlandssykehuset HF avvikler særskilt beredskap knyttet til covid-19 pandemien, 
av 12.08.2021 

9. Klage på kombinasjonen hurtigbåt og ambulansebåt Tysfjord, fra Bygdeutvalget for 
Kjøpsvik og omegn 26.07.2021 

10. Tilsvar klage på kombinasjonen hurtigbåt og ambulansebåt på Tysfjorden, fra 
Nordland Fylkeskommune 02.08.2021 

11. Avslutning av tilsyn håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev, fra 
Helsetilsynet 16.08.2021 

12. Ambulanseberedskap, fra Beiarn, Saltdal, Steigen, Hamarøy og Meløy kommune 
13.08.2021 

13. Bodø helikopterplass Nordlandssykehuset - vedtak om midlertidig dispensasjon, fra 
Luftfartstilsynet 20.08.2021 

14. Referat fra møte i Brukerutvalget 02.09.2021 

15. Uttalelse fra Steigen Eldreråd, Ambulansesaken i Steigen 27.08.2021 

16. Ambulanseberedskap, Kommuneoverlegeforum i Salten 07.09.2021 

 
 

Saksbehandler:  Gro Ankill 

Dato dok: 01.09.2021 

Møtedato: 08.09.2021 

Vår ref:  2020/1072 
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Protokoll 
 
 

Vår ref.: 
2020/1461 

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

Sted/dato: 
Bodø, 22.6.2021 
  

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 22. juni 2021 - kl. 08.30 
Møtested: Radisson Blu Hotell, Bodø 
 

Tilstede 
 

Navn:  
Renate Larsen styreleder 
Inger Lise Strøm styrets nestleder 
Beate Rahka-Knutsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem – deltok fra og med behandling av 

styresak 74-2021 
Tom Børje Eriksen 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 ung. stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tove Klæboe Nilsen fung. kvalitets- og forskningsdirektør 
Erik Arne Hansen økonomidirektør 
Janny Helene Aasen revisjonssjef 
Jonny Brodersen direktør for sikkerhet og beredskap 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver 
Anne-Stina Nordmo spesialrådgiver 
Jan Eskil Severinsen kommunikasjonsrådgiver 

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


 

Finn Henry Hansen seniorrådgiver – deltok under behandling av sak 71-
2021 

 
I forkant av styremøtet orienterte Aud Sivertsen i Sykehusbygg HF om lokalisering 
for fremtidig plassering for psykisk helse og TSB på Universitetssykehuset Nord-
Norge HF - Tromsø. Prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset Torbjørn Aas 
orienterte om bærekraftanalyse, Arild Vassenden i Sykehusbygg HF orienterte om 
faglig utviklingsplan og Vigdis Hartmann orienterte om tomtevalg for Nye 
Helgelandssykehuset. 

 
I forbindelse med behandling av styresak 69-2021 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 69-2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 69-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 70-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mai 2021 
Sak 71-2021 Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord for 2022-2025 
Sak 72-2021 Digitale innbygger- og samhandlingstjenester (DIS) – mot det 

utadvendte sykehus 
Sak 73-2021 Budsjett 2021 – justering av rammer nr. 1 
Sak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 – inkl. rullering av 

investeringsplan 2022-2029 
Sak 75-2021 Virksomhetsrapport nr. 5-2021 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 76-2021 Felles regionale retningslinjer for varsling av kritikkverdige 

forhold i Helse Nord 
Sak 77-2021 Innovasjon i Helse Nord 2020 - rapportering 
Sak 78-2021 Forskning og innovasjon til pasientens beste - nasjonal rapport 

fra spesialisthelsetjenesten 2020  
Sak 79-2021 Tertialrapport nr. 1-2021 
Sak 80-2021 Felleseide helseforetak - årlig melding 2020 og tertialrapport 1-

2021 
Sak 81-2021 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: tertialrapport pr. 

30. april 2021 
Sak 82-2021 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: tertialrapport pr. 30. 

april 2021 
Sak 83-2021 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2021 
Sak 84-2021 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: tertialrapport pr. 

30. april 2021 
Sak 85-2021 Salg av tomt til helsehus – Harstad kommune 
Sak 86-2021 Revidert oppdrag til helseforetakene 2021 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 87-2021 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 



 

 3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad - forespørsel 
om kjøp av eiendommer  

 4. Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 
2020 

 5. Spørsmål besvart i Stortinget: Forskriftsfeste responstider 
 6. Spørsmål besvart i Stortinget: Nasjonal bemanningskrise i 

helsesektoren  
 7. Spørsmål besvart i Stortinget: Øremerket økt kjøp av 

tjenester fra private aktører 
 8. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 88-2021 Referatsaker 
 1. Brev av 12. mai 2021 fra Rana kommune ad. uttalelse fra 

kommunestyret i Rana kommune – Sommerstenging av 
fødeavdelinger på Helgeland  

 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. juni 2021 
 3. Protokoll fra drøftingsmøte 17. juni 2021 ad. Felles 

regionale retningslinjer for varsling av kritikkverdige 
forhold i Helse Nord 
Kopi av protokollen var ettersendt 

 4. Protokoll fra drøftingsmøte 17. juni 2021 ad. Strategi for 
kunstig intelligens i Helse Nord 2022-2025 
Kopi av protokollen var ettersendt 

 5. Protokoll fra drøftingsmøte 17. juni 2021 ad. Tertialrapport 
nr. 1-2021. 
Kopi av protokollen var ettersendt 

 6. Protokoll fra drøftingsmøte 21. juni 2021 ad. Økonomisk 
langtidsplan 2022-2025 - inkl. rullering av investeringsplan 
2022-2029 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart 

 7. Brev av 10. mai 2021 fra Barneombudet om 
invitasjon til møte med barneombudet om 
oppfølging av rapporten om psykisk helsevern 
for barn og ung 
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt 

Sak 89-2021 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 

Styresak 70-2021  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 26. mai 2021 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. mai 2021 godkjennes.  



 

Styresak 71-2021 Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 
for 2022-2025 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord for 2022-
2025   som retningsgivende for arbeidet med utvikling, tilretteleggelse og 
implementering av KI-løsninger i helseforetakene i strategiperioden. 
 
Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 i vedtaket: 
 
2. Styret ber om at innspill til rapporten, knyttet til medvirkning fra ansatte, 

brukere, primærhelsetjenesten og det samiske, tas med videre i arbeidet med 
kunstig intelligens i Helse Nord. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord for 

2022-2025   som retningsgivende for arbeidet med utvikling, tilretteleggelse og 
implementering av KI-løsninger i helseforetakene i strategiperioden. 

 
2. Styret ber om at innspill til rapporten, knyttet til medvirkning fra ansatte, 

brukere, primærhelsetjenesten og det samiske, tas med videre i arbeidet med 
kunstig intelligens i Helse Nord. 

 
 

Styresak 72-2021 Digitale innbygger- og 
samhandlingstjenester (DIS) – mot det 
utadvendte sykehus 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret gir sin tilslutning til videreføring av prosjektet «Digitale innbygger- og 
samhandlingstjenester» innenfor en ramme av 94,1 millioner kroner. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret gir sin tilslutning til videreføring av prosjektet «Digitale innbygger- og 
samhandlingstjenester» innenfor en ramme av 94,1 millioner kroner. 
 

Styresak 73-2021 Budsjett 2021 – justering av rammer nr. 1 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen. 



 

 
2. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering 
 
 

Styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - inkl. 
rullering av investeringsplan 2022-2029 

 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering 

av investeringsplan 2022-2029 (ev. med de endringer/innspill som kom frem 
under behandling av saken). 
 

2. Resultatkrav for 2022-2029 fastsettes slik:  

 
 
  

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Helse Nord RHF 186 000 206 000 216 000 126 000 136 000 136 000 86 000 86 000

Finnmarkssykehuset 24 000 24 000 24 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

UNN 40 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Nordlandssykehuset 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Helgelandssykehuset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5 000 5 000

Sykehusapotek Nord 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Helse Nord IKT 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum 276 000 296 000 306 000 167 000 177 000 177 000 112 000 112 000



 

3. Inntektsrammer for 2022 fastsettes i tråd med tabell nr. 11 i Økonomisk 
langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029 - som følger:  

  
 

  

Inntektsrammer 2022 (tall  i  1000 kr) 

Basisramme 2022 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum basisramme 2021 Vedtatt budsjett 1 713 644 178 442 1 720 522 5 428 828 3 385 154 1 495 305 13 921 895

Oppdatering nas jonal  inntektsmodel l  akkumulert -8 000 -8 000

Forventet rea lvekst akkumulert 0,9 % pr år 70 000 70 000

Reserver og avs lutning pros jekter RHF 0

Engangsti l skudd HF avs luttes , innføring kurve  22 000 -2 750 -10 900 -5 600 -2 750 0

Engangsti l skudd HF avs luttes , pros jekt utvikl ingsplan 4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0

Ads  disp 2 000 -2 000 0

Etablering PCI Bodø 675 14 000 -14 675 0

Oppdatering inntektsmodel l  somatikk -1 715 -19 547 15 469 5 794 0

Oppdatering inntektsmodel l  psykisk helse 4 037 495 -9 175 4 643 0

Oppdatering inntektsmodel l  TSB 2 649 -8 192 9 568 -4 026 0

Sikkerhetspsykiatri , konvertering 2 plasser -4 600 4 600 0

RegSim -5 000 5 000 0

RescEU 5 000 -5 000 0

Nas jonal  e-helse, nye nas jonale IKT-ti l tak 5 000 -5 000 0

Nas jonal  e-helse, e-helsedir 11 000 -11 000 0

Nas jonal  e-helse, egne kostnader 2 000 -2 000 0

Styrke HF/Utdanning spes ia lsykepleiere -10 000 1 250 5 000 2 500 1 250 0

Personti lpasset medis in 0

Merkostnader Al ta -2 000 2 000 0

Strategiplan samisk helsetjeneste 1 000 -1 000 0

Barn og unge med erhvervet hjerneskade -5 000 5 000 0

Fagplan TSB fase 2 0

Parkinson net 900 -900 0

Farmasøyt PET-senter -1 025 1 025 0

Barentssamarbeid -500 500 0

Basisramme 2022, per juni 2021 1 739 019 213 617 1 725 493 5 419 709 3 386 841 1 499 216 13 983 895

Øvrig ramme RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Sykestuer Finnmark 10 400            10 400              

Kva l i tetsregis tre 32 221                     32 221              

Nas jonalt senter for e-helseforskning 40 200                 40 200              

Medis insk undersøkelse barnehus 0 2 240                   2 160            4 400                

Bedre psykisk helsehjelp i  barnevernet, pi lot Bodø 2350 4 500            6 850                

Landsdekkende model l  for rettspsyk 500                      500                   

Nettverk for forskning tvang 3 200                   3 200                

LIS1-s ti l l inger 11 051            19 341                 13 818          8 290              52 500              

Ti l skudd ti l  turnustjeneste | estimat, fordeles  oppdragsdokument 111                          842                 2 176                   1 792            909                 5 830                

Hel ikopter Ki rkenes  52 000                     8 000              60 000              

SUM øvrig ramme 2022 per juni 2021 84 332                     2 350         30 293            67 657                 22 269          9 199              216 101            

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland  

Vedtatt ramme 2021 8 902              31 642                 18 782          10 242            69 568              

SUM kvalitetsbasert finansiering 2022 per juni 2021 -                          -             8 902              31 642                 18 782          10 242            69 568              

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 7 591                   7 591                

Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 513                       2 513                

Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 509                   2 509                

Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 4 229              4 229                

Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 3 038                   3 038                

Ufordelt Nas jonale tjenester 863                          863                   

Døvbl indesentre 45 820                     8 237                   54 057              

SUM Nasjonale tjenester 2022 per juni 2021 49 196                     -             4 229              21 376                 -               -                  74 800              

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Forskningsmidler, fordeles  senere 79 200                     79 200              

-                    

SUM øremerket forskning 2022 per juni 2021 79 200                     -             -                  -                      -               -                  79 200              

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 951 747 215 967 1 768 916 5 540 384 3 427 893 1 518 657 14 361 564



 

4. Investeringsrammer 2021-2029 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i Økonomisk 
langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2021-2029 - som følger:  

 

 
 
5. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord 

RHF bringer driften i tråd med resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene 
realiseres som forutsatt, vil gjennomføringen av investeringsplanen justeres.  

 
6. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de 

endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.  
 

7. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må 
tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i 
styrene i helseforetakene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av 
omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.  

 
  

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og 

byggelånsrenter Sum tidligere år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 SUM inkl tidl. År

Finnmarkssykehuset 

Helikopterlandingsplass Kirkenes 0 20 000 20 000

Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer 260 000 723 000 500 000 612 000 225 000 2 320 000

Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer 0 50 000 100 000 50 000 200 000

CT Kirkenes, gave 0

Korona-investeringer styresak 104-2020 21 200 21 200

Operasjonsstue Alta 15 000

Bioteknologi - NIPT 3 600

Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 45 000 45 000 45 000 45 000 50 000 50 000 50 000 45 000 45 000

Sum Finnmarkssykehuset 2 662 700 821 600 660 000 707 000 270 000 70 000 50 000 50 000 45 000 45 000

UNN  0

Nye Narvik sykehus P50 372 000 625 000 723 000 639 000 313 000 2 672 000

Korona-investeringer styresak 104-2020 73 900 73 900

Korona-- testing 2 500 2 500

Bioteknologi - NIPT 10 500

Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 200 000 275 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000

Sum UNN 2 828 700 835 500 998 000 839 000 513 000 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000

Nordlandssykehuset 0

Korona-investeringer styresak 104-2020 42 200 42 200

Korona-- testing 8 600 8 600

Strålemaskin 20 000 20 000 40 000

Bioteknologi - NIPT 1 200

Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 60 000 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 90 000 90 000

SUM NLSH 4 264 700 61 200 100 000 100 000 80 000 100 000 100 000 100 000 90 000 90 000

Helgelandssykehuset 
Utvikling av Helgelandssykehuset P50 20 000 0 0 200 000 700 000 700 000 180 000 200 000 2 000 000

Korona-investeringer styresak 104-2020 24 800 24 800

Bioteknologi - NIPT 1 200

Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 50 000 50 000 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 45 000 45 000

SUM Helgelandssykehuset 44 800 51 200 50 000 260 000 750 000 750 000 230 000 250 000 45 000 45 000

Helse Nord IKT

Vedtatte prosjekter 26 250

Korona-investeringer styresak 104-2020 33 000 33 000

Til HF-styrets disposisjon 57 500 33 500 31 900 45 400 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

SUM Helse Nord IKT 33 000 83 750 33 500 31 900 45 400 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Sykehusapotek Nord

Utstyr/areal 3 000 5 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Korona-investeringer styresak 104-2020 500 500

Lokaler i nye sykehus 7 000 8 000 15 000

Sykehusapotek Nord 500 3 000 5 000 10 000 11 000 2 000 2 000 17 000 2 000 2 000

Helse Nord RHF

FRESK 347 000 121 100 130 000 15 100 0 613 200

Felles regionale IKT-prosjekt/digitale innbyggertjenester 185 300 210 150 182 050 33 200 30 000 30 000 0 30 000 30 000 30 000 760 700

Økte IKT investeringer 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Digitale innbyggertjenester 58 000 0 0 0 0 0 0 0 58 000

Infrastruktur IKT UNN Narvik 17 000 17 000

Infrastruktur IKT FIN Hammerfest 16 000 16 000

Korona-investeringer styresak 104-2020 7 000 7 000

Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap 93 800 93 800

Finnmarkssykehuset Hammerfest  P85 0 0 162 000 100 000 262 000

UNN Narvik P85 72 000 100 000 172 000

Helgelandssykehuset utvikling P85 0 0 0 500 000 500 000

UNN psykisk helsevern Tromsø 100 000 200 000 700 000 700 000 1 700 000

Usikkerhet nye strategiske prosjekter 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 500 000 1 900 000

Sum Helse Nord RHF 691 100 331 250 312 050 532 300 613 000 880 000 850 000 1 030 000 530 000 530 000

Sum investeringsplan 10 525 500 2 187 500 2 158 550 2 480 200 2 282 400 2 032 000 1 462 000 1 677 000 922 000 922 000



 

Det ble fremmet følgende endring til punkt 4 i vedtaket: 
 
4. Investeringsrammer 2021-2029 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i Økonomisk 

langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2021-2029 - som følger:  
 

 
* Styret vedtok endring i investeringsplanen for Nordlandssykehuset for kategorien «Til HF-styrets disposisjon». 20+20 
mill. kr. i hhv 2022 og 2023 til strålemaskin opprettholdes, og generell bevilgning i samme kategori reduseres med 20+20 
mill. kr. i hhv 2025 og 2026. Dette i tråd med styresak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF – overskridelser, 
vedtakspunkt 2, og i tråd med premisser for investeringer i sykehusforetakene. 
 
Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 8, 9, 10 og 11 i vedtaket: 
 
8. Styret ser at risikoen i budsjettopplegget er stor, og forutsetter at adm. direktør 

følger opp resultatutviklingen i helseforetakene. Styret forutsetter at adm. 
direktør vurderer eventuelle behov for justering av fremdriften i 
investeringsplanen i forbindelse med budsjett 2022. 
 

9. Styret viser til styresak 86-2021 Revidert oppdrag til helseforetakene 2021, og ber 
om at resultatkravene til helseforetakene blir satt på dagsorden i foretaksmøte 
med sykehusforetakene 28. juni 2021 

 
10. Styret ber om at det legges frem egen sak om styrking av strategisk prioriterte 

områder deriblant forskning og persontilpasset medisin, senest oktober 2021. 



 

 
11. Styret ber om at det legges frem en egen sak om prinsipper for finansiell risiko i 

oktober 2021. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering 

av investeringsplan 2022-2029 med de endringer som kom frem under behandling 
av saken. 
 

2. Resultatkrav for 2022-2029 fastsettes slik:  

 
 
  

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Helse Nord RHF 186 000 206 000 216 000 126 000 136 000 136 000 86 000 86 000

Finnmarkssykehuset 24 000 24 000 24 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

UNN 40 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Nordlandssykehuset 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Helgelandssykehuset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5 000 5 000

Sykehusapotek Nord 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Helse Nord IKT 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum 276 000 296 000 306 000 167 000 177 000 177 000 112 000 112 000



 

3. Inntektsrammer for 2022 fastsettes i tråd med tabell nr. 11 i Økonomisk 
langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029 - som følger:  

  
 

  

Inntektsrammer 2022 (tall  i  1000 kr) 

Basisramme 2022 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum basisramme 2021 Vedtatt budsjett 1 713 644 178 442 1 720 522 5 428 828 3 385 154 1 495 305 13 921 895

Oppdatering nas jonal  inntektsmodel l  akkumulert -8 000 -8 000

Forventet rea lvekst akkumulert 0,9 % pr år 70 000 70 000

Reserver og avs lutning pros jekter RHF 0

Engangsti l skudd HF avs luttes , innføring kurve  22 000 -2 750 -10 900 -5 600 -2 750 0

Engangsti l skudd HF avs luttes , pros jekt utvikl ingsplan 4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0

Ads  disp 2 000 -2 000 0

Etablering PCI Bodø 675 14 000 -14 675 0

Oppdatering inntektsmodel l  somatikk -1 715 -19 547 15 469 5 794 0

Oppdatering inntektsmodel l  psykisk helse 4 037 495 -9 175 4 643 0

Oppdatering inntektsmodel l  TSB 2 649 -8 192 9 568 -4 026 0

Sikkerhetspsykiatri , konvertering 2 plasser -4 600 4 600 0

RegSim -5 000 5 000 0

RescEU 5 000 -5 000 0

Nas jonal  e-helse, nye nas jonale IKT-ti l tak 5 000 -5 000 0

Nas jonal  e-helse, e-helsedir 11 000 -11 000 0

Nas jonal  e-helse, egne kostnader 2 000 -2 000 0

Styrke HF/Utdanning spes ia lsykepleiere -10 000 1 250 5 000 2 500 1 250 0

Personti lpasset medis in 0

Merkostnader Al ta -2 000 2 000 0

Strategiplan samisk helsetjeneste 1 000 -1 000 0

Barn og unge med erhvervet hjerneskade -5 000 5 000 0

Fagplan TSB fase 2 0

Parkinson net 900 -900 0

Farmasøyt PET-senter -1 025 1 025 0

Barentssamarbeid -500 500 0

Basisramme 2022, per juni 2021 1 739 019 213 617 1 725 493 5 419 709 3 386 841 1 499 216 13 983 895

Øvrig ramme RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Sykestuer Finnmark 10 400            10 400              

Kva l i tetsregis tre 32 221                     32 221              

Nas jonalt senter for e-helseforskning 40 200                 40 200              

Medis insk undersøkelse barnehus 0 2 240                   2 160            4 400                

Bedre psykisk helsehjelp i  barnevernet, pi lot Bodø 2350 4 500            6 850                

Landsdekkende model l  for rettspsyk 500                      500                   

Nettverk for forskning tvang 3 200                   3 200                

LIS1-s ti l l inger 11 051            19 341                 13 818          8 290              52 500              

Ti l skudd ti l  turnustjeneste | estimat, fordeles  oppdragsdokument 111                          842                 2 176                   1 792            909                 5 830                

Hel ikopter Ki rkenes  52 000                     8 000              60 000              

SUM øvrig ramme 2022 per juni 2021 84 332                     2 350         30 293            67 657                 22 269          9 199              216 101            

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland  

Vedtatt ramme 2021 8 902              31 642                 18 782          10 242            69 568              

SUM kvalitetsbasert finansiering 2022 per juni 2021 -                          -             8 902              31 642                 18 782          10 242            69 568              

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 7 591                   7 591                

Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 513                       2 513                

Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 509                   2 509                

Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 4 229              4 229                

Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 3 038                   3 038                

Ufordelt Nas jonale tjenester 863                          863                   

Døvbl indesentre 45 820                     8 237                   54 057              

SUM Nasjonale tjenester 2022 per juni 2021 49 196                     -             4 229              21 376                 -               -                  74 800              

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Forskningsmidler, fordeles  senere 79 200                     79 200              

-                    

SUM øremerket forskning 2022 per juni 2021 79 200                     -             -                  -                      -               -                  79 200              

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 951 747 215 967 1 768 916 5 540 384 3 427 893 1 518 657 14 361 564



 

4. Investeringsrammer 2021-2029 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i Økonomisk 
langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2021-2029 - som følger:  

  

 
* Styret vedtok endring i investeringsplanen for Nordlandssykehuset for kategorien «Til HF-styrets disposisjon». 
20+20 mill. kr. i hhv 2022 og 2023 til strålemaskin opprettholdes, og generell bevilgning i samme kategori 
reduseres med 20+20 mill. kr. i hhv 2025 og 2026. Dette i tråd med styresak 17-2020 Byggeprosjekter 
Nordlandssykehuset HF – overskridelser, vedtakspunkt 2, og i tråd med premisser for investeringer i 
sykehusforetakene. 

 
5. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord 

RHF bringer driften i tråd med resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene 
realiseres som forutsatt, vil gjennomføringen av investeringsplanen justeres.  

 
6. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de 

endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.  
 

7. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må 
tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i 
styrene i helseforetakene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av 
omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.  

 
8. Styret ser at risikoen i budsjettopplegget er stor, og forutsetter at adm. direktør 

følger opp resultatutviklingen i helseforetakene. Styret forutsetter at adm. 



 

direktør vurderer eventuelle behov for justering av fremdriften i 
investeringsplanen i forbindelse med budsjett 2022. 
 

9. Styret viser til styresak 86-2021 Revidert oppdrag til helseforetakene 2021, og ber 
om at resultatkravene til helseforetakene blir satt på dagsorden i foretaksmøte 
med sykehusforetakene 28. juni 2021 

 
10. Styret ber om at det legges frem egen sak om styrking av strategisk prioriterte 

områder deriblant forskning og persontilpasset medisin, senest oktober 2021. 
 

11. Styret ber om at det legges frem en egen sak om prinsipper for finansiell risiko i 
oktober 2021. 
 

 

Styresak 75-2021 Virksomhetsrapport nr. 5-2021 
    Saksdokumentene var ettersendt 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2021 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør orientere nærmere om den økonomiske situasjonen i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF på styremøtet i august. 

 
Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 og 4 i vedtaket: 
 
3. Styret viser til styresak 86-2021 Revidert oppdrag til helseforetakene 2021 og 

forutsetter at helseforetakene justerer seg til normal drift uten økte rammer, så 
raskt som mulig. 
 

4. Styret ber om å få en tematime med gjennomgang av mulighetene, som ligger i 
tiltakene analyse av restkapasitet, bruk av digitale konsultasjoner og økt bruk av 
private helsetjenester innen det prioriterte området psykisk helsevern og rus i 
løpet av høsten 2021. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2021 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør orientere nærmere om den økonomiske situasjonen i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF på styremøtet i august. 

 
3. Styret viser til styresak 86-2021 Revidert oppdrag til helseforetakene 2021 og 

forutsetter at helseforetakene justerer seg til normal drift uten økte rammer, så 
raskt som mulig. 
 



 

4. Styret ber om å få en tematime med gjennomgang av mulighetene, som ligger i 
tiltakene analyse av restkapasitet, bruk av digitale konsultasjoner og økt bruk av 
private helsetjenester innen det prioriterte området psykisk helsevern og rus i 
løpet av høsten 2021. 

 
 

Styresak 76-2021 Felles regionale retningslinjer for varsling 
av kritikkverdige forhold i Helse Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Felles regionale retningslinjer for varsling og 

oppfølging av kritikkverdige forhold i Helse Nord. 
  

2. Styret ber administrerende direktør følge opp at retningslinjene implementeres i 
helseforetakene, herunder utarbeide en regional kompetansepakke som 
helseforetakene kan ta i bruk i forbindelse med implementeringsarbeidet. 

 
Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket: 
 
3. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en oppdatering vedrørende 

implementering og oppfølging av retningslinjene i løpet av høsten 2022. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Felles regionale retningslinjer for varsling og 

oppfølging av kritikkverdige forhold i Helse Nord. 
  

2. Styret ber administrerende direktør følge opp at retningslinjene implementeres i 
helseforetakene, herunder utarbeide en regional kompetansepakke som 
helseforetakene kan ta i bruk i forbindelse med implementeringsarbeidet. 

 
3. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en oppdatering vedrørende 

implementering og oppfølging av retningslinjene i løpet av høsten 2022. 
 
 

Styresak 77-2021 Innovasjon i Helse Nord 2020 - rapportering 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar årsrapporten «Rapportering innovasjon i Helse Nord 2020» til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret tar årsrapporten «Rapportering innovasjon i Helse Nord 2020» til orientering. 
 



 

 

Styresak 78-2021 Forskning og innovasjon til pasientens 
beste - nasjonal rapport fra 
spesialisthelsetjenesten 2020 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret tar rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» til orientering. 
 
 

Styresak 79-2021 Tertialrapport nr. 1-2021 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2021 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2021 til orientering. 
 
 

Styresak 80-2021 Felleseide helseforetak - årlig melding 2020 
og tertialrapport 1-2021 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. 
tertial 2021 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. 
tertial 2021 til orientering. 
 

  



 

Styresak 81-2021 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 
tertialrapport pr. 30. april 2021 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering. 
 
 

Styresak 82-2021 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 
tertialrapport pr. 30. april 2021 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 

Styresak 83-2021 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 
2021 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om 
utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om 
utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
 



 

Styresak 84-2021 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
tertialrapport pr. 30. april 2021 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 

Styresak 85-2021 Salg av tomt til helsehus – Harstad 
kommune 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til salg av 
tomt til Harstad kommune for etablering av helsehus. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til salg av 
tomt til Harstad kommune for etablering av helsehus. 
 
 

Styresak 86-2021 Revidert oppdrag til helseforetakene 2021 
    Saksdokumentene var ettersendt 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar de nye oppdragene som videreføres til 

helseforetakene, i tråd med saksfremlegg. 
 
2. Nye oppdrag for 2021 til helseforetakene fremmes for behandling i foretaksmøte 

med det enkelte helseforetak 28. juni 2021.  
 

3. Tidligere føringer og overordnede styringsmål gjentas i foretaksmøte 28. juni 
2021. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar de nye oppdragene som videreføres til 

helseforetakene, i tråd med saksfremlegg. 



 

 
2. Nye oppdrag for 2021 til helseforetakene fremmes for behandling i foretaksmøte 

med det enkelte helseforetak 28. juni 2021.  
 

3. Tidligere føringer og overordnede styringsmål gjentas i foretaksmøte 28. juni 
2021. 

 
 

Styresak 87-2021  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret - muntlig 

- Felles oppfølgingsmøte med HOD 15. juni 2021 
- Enighet om samarbeidsavtale med fylkeskommunene i regionen og Helse 

Nord. 
- Dialogmøter med styreleder og adm. direktør i både Helgelandssykehuset HF 

og Universitetssykehuset Nord-Norge HF knyttet til tomtevalg ved Nye 
Helgelandssykehuset og valg av tomt til psykisk helse og rus ved UNN. 

- Møte med fagmiljøene og brukere på UNN knyttet til valg av tomt til psykisk 
helse og rus 21. juni 2021 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret - muntlig 
- Status Covid-19 i Helse Nord 
- Akuttplasser innen TSB ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - erfaring, 

anbefaling av omfang og videre finansiering, oppfølging av styresak 12-2019 
• Finansiering av fase 2 i regional fagplan TSB behandles i styresak om 

økonomisk langtidsplan (ØLP). Der er det foreslått å avsette 10 millioner i 
2022 til oppfølging av fagplan for TSB, herunder til tiltak som etablering 
av akuttplasser for TSB ved Nordlandssykehuset, styrking av polikliniske 
og legestillinger. Disse midlene er styrende for videre tiltak, og behandling 
av styresak om akuttplasser i TSB utsettes til etter styrebehandling av ØLP 
i juni.  

• Adm. direktør vil komme tilbake til med ny styresak i løpet av høsten 2021 
- Tilsynsrapporter fra Statens Helsetilsyn: 

• Tilsyn med ambulanseflytjenesten: Undersøkelse av om befolkningen i 
Nord-Norge får forsvarlig ambulanseflytjenester: 
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/tilsyn/ambulans
eflytjenesten_tilsyn_2021.pdf 

• Tilsyn med aktivitet knyttet til organdonasjon – Helse Nord RHF 2021: 
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/nordland/2021/he
lse-nord-rhf-tilsyn-med-aktivitet-knyttet-til-organdonasjon-2021/  

• Foreløpig tilsynsrapport ad. Tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset 
- IKT – kontraktsoppfølging leverandør 

Styremøtet ble lukket med henvisning til helseforetaksloven §26 a, 2. ledd nr. 4.  
-  «Ett år inn i koronapandemien – ivaretakelse av spesialisthelsetjenestens sørge-

for-ansvar» - SKDE publiserte rapporten 21. juni 2021 
https://helse-
nord.no/Documents/Ett%20%c3%a5r%20inn%20i%20koronapandemien.p
df 
 

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/tilsyn/ambulanseflytjenesten_tilsyn_2021.pdf
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/tilsyn/ambulanseflytjenesten_tilsyn_2021.pdf
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/nordland/2021/helse-nord-rhf-tilsyn-med-aktivitet-knyttet-til-organdonasjon-2021/
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/nordland/2021/helse-nord-rhf-tilsyn-med-aktivitet-knyttet-til-organdonasjon-2021/


 

- Møter siden sist: 
• Møte med Den Norske Legeforenings regionsutvalg nord og Helse Nord  

27. mai 2021 
• Møte med Troms og Finnmark fylkeskommune 3. juni 2021 
• Møte med pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge 7. juni 2021 
• Dialogmøte med UiT, UNN og Helse Nord RHF 7. juni 2021 
• Besøk til Helgelandssykehuset for møte med ansatte 9. juni 2021 
• Dialogmøte med Nord universitet, Nordlandssykehuset, 

Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF 16. juni 2021 
• Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og UNN ad. psykologtilbudet 

ved Longyearbyen sykehus 18. juni 2021 
3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad - forespørsel om kjøp av 

eiendommer  
4. Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2020 
5. Spørsmål besvart i Stortinget: Forskriftsfeste responstider  
6. Spørsmål besvart i Stortinget: Nasjonal bemanningskrise i helsesektoren 
7. Spørsmål besvart i Stortinget: Øremerket økt kjøp av tjenester fra private aktører 
8. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser 

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

Styresak 88-2021  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 12. mai 2021 fra Rana kommune ad. uttalelse fra kommunestyret i Rana 

kommune – Sommerstenging av fødeavdelinger på Helgeland  
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. juni 2021 
3. Protokoll fra drøftingsmøte 17. juni 2021 ad. Rutiner for varsling og rutiner for 

oppfølging av varslingssaker i Helse Nord. 
Kopi av protokollen var ettersendt 

4. Protokoll fra drøftingsmøte 17. juni 2021 ad. Strategi for kunstig intelligens i 
Helse Nord 2022-2025 
Kopi av protokollen var ettersendt 

5. Protokoll fra drøftingsmøte 17. juni 2021 ad. Tertialrapport nr. 1-2021. 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

6. Protokoll fra drøftingsmøte 21. juni 2021 ad. Økonomisk langtidsplan 2022-2025 
- inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart 

7. Brev av 10. mai 2021 fra Barneombudet om invitasjon til møte med 
barneombudet om oppfølging av rapporten om psykisk helsevern 
for barn og unge 
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt 

 
  



 

Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 

 
Styresak 89-2021  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styremøtet ble hevet kl. 14.59. 
 
Bodø, den 22. juni 2021 
 
godkjent av Renate Larsen, 
i etterkant av styremøtet,  
den 22. juni 2021 - kl. 16.00 
____________________  
Renate Larsen 
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Protokoll 
 
 

Vår ref.: 
2020/1461 

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

Sted/dato: 
Bodø, 30.6.2021 
  

 
 

Møtetype: Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 30. juni 2021 - kl. 12.00 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø / Teams 
 

Tilstede 
 

Navn:  
Renate Larsen styreleder 
Inger Lise Strøm styrets nestleder 
Beate Rahka-Knutsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen Styremedlem – deltok pr Teams 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Hans Jacob Bønå Styremedlem – deltok pr Teams 
Tom Erik Forså styremedlem 
Knut Georg Hartviksen observatør fra Regionalt brukerutvalg – deltok pr 

Teams 
 
Forfall 

 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 
 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Cecilie Daae adm. direktør 
Tina Eitran fung. stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Randi Brendberg fagsjef 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tove Klæboe Nilsen fung. kvalitets- og forskningsdirektør 
Janny Helene Aasen revisjonssjef 
Jonny Brodersen direktør for sikkerhet og beredskap 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver 
Erik Arne Hansen økonomidirektør 
Ann Elisabeth Rødvei foretaksadvokat 
Lars Alvar Mickelsen seksjonsleder eiendom 

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


 

Kenneth Lauritsen senior kommunikasjonsrådgiver 
Jan Eskil Severinsen kommunikasjonsrådgiver 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder psykisk helse og rus - deltok under 

behandling av sak 91-2021 
 
Fra eksterne: 

 
Navn:  
Aud Sivertsen Sykehusbygg HF - deltok under behandling av sak 91-

2021 
Torbjørn Aas Prosjektdirektør Nye Helgelandssykehuset - deltok 

under behandling av sak 92-2021 
Merethe Myrvang Sykehusbygg HF - deltok under behandling av sak 92-

2021 
Vigdis Hartmann Sykehusbygg HF - deltok under behandling av sak 92-

2021 

 
I forbindelse med behandling av styresak 90-2021 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 90-2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 90-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 91-2021 Arealer til psykisk helse og rusbehandling – konseptfase og valg 

av tomt, Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø 
Sak 92-2021 Nye Helgelandssykehuset – Konseptfase steg 0 - 

bærekraftanalyse, faglig strategisk utviklingsplan og 
tomteutredning 

Sak 93-2021 Orienteringssaker 
 1. Spørsmål besvart i Stortinget: Bilambulansetilbudet i Vest-

Finnmark 
 2. Utredning om organisering av luftambulansetjenesten – 

høringssvar fra Helse Nord RHF 
Sak 94-2021 Referatsaker 
 1. Protokoll fra Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord 2. juni 2021 
 2. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 

28. juni 2021 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart 

Sak 95-2021 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 



 

Styresak 91-2021 Arealer til psykisk helse og rusbehandling – 
konseptfase og valg av tomt, 
Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Hovedprogram Nye areal for psykisk helse og 

rusbehandling ved UNN Tromsø, konseptfase, til orientering. 
 

2. Adm. direktør understreker at eventuell forsinkelse ikke skal åpne for at andre 
tiltak blir prioritert foran dette prosjektet. 

 
3. Styret mener at det er usikkerheter knyttet til anbefalt løsning i Breivika, og ber 

om at prosjektet utredes ytterligere med bakgrunn i momenter som går frem av 
denne styresak. 

 
4. Styret ber adm. direktør legge frem en oppdatert konseptrapport med anbefalt 

valg av tomt innen 1. mars 2022. 
 
Styremedlemmer Sissel Alterskjær og Kari B. Sandnes fremmet følgende forslag 
til vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF tar Hovedprogram Nye areal for psykisk helse og 
rusbehandling ved UNN Tromsø, konseptfase, til orientering. Styret vedtar alternativ 
Å: «Nybygg, evt. kombinert m/utvikling av eksisterende bygningsmasse ved Åsgård», 
som det foretrukne alternativ i konseptfasens del 2 for nye areal for psykisk helse og 
rusbehandling ved UNN Tromsø. 
 
Forslaget falt mot to stemmer. 
 
Det ble fremmet følgende endrede og nye forslag til punkt 2-8 i vedtaket: 
 
2. Styret mener at det er usikkerheter knyttet til anbefalte løsninger i Breivika, og 

ber om at prosjektet utredes ytterligere både for Åsgård, Breivika og delt 
løsning, som likeverdige løsninger, med bakgrunn i momenter som går frem av 
denne styresak.  
 

3. Styret ber adm. direktør følge opp at en konkretisering av faglige vurderinger 
kommer tydeligere frem i det videre arbeidet. 

 
4. Styret ber adm. direktør legge frem en oppdatert konseptrapport med anbefalt 

valg av tomt innen 1. mars 2022. 
 

4. Styret ber adm. direktør følge opp at innspill fra eksterne interessenter blir 
innarbeidet i den endelige konseptfaserapporten gjennom en høring- eller 
innspillsrunde. 

 
5. Styret ber adm. direktør følge opp at regionens samlede behov for regionale 

funksjoner innarbeides i konseptfaserapporten. 
 



 

6. Styret vektlegger at det videre arbeid skjer i nært samarbeid og drøftes med 
tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og regionalt. 

 
7. Styret ber adm. direktør legge frem en oppdatert tidsplan for UNNs arbeid 

med konseptfasen for nye arealer psykisk helse og rus ved UNN Tromsø. 
 
8. Styret understreker at eventuell forsinkelse ikke skal åpne for at andre tiltak blir 

prioritert foran dette prosjektet 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Hovedprogram Nye areal for psykisk helse og 

rusbehandling ved UNN Tromsø, konseptfase, til orientering.  
 

2. Styret mener at det er usikkerheter knyttet til anbefalte løsninger, og ber om at 
prosjektet utredes ytterligere både for Åsgård, Breivika og delt løsning, som 
likeverdige løsninger, med bakgrunn i momenter som går frem av denne styresak.  

 
3. Styret ber adm. direktør følge opp at en konkretisering av faglige vurderinger 

kommer tydeligere frem i det videre arbeidet. 
 
4. Styret ber adm. direktør følge opp at innspill fra eksterne interessenter blir 

innarbeidet i den endelige konseptfaserapporten gjennom en høring- eller 
innspillsrunde. 

 
5. Styret ber adm. direktør følge opp at regionens samlede behov for regionale 

funksjoner innarbeides i konseptfaserapporten. 
 
6. Styret vektlegger at det videre arbeid skjer i nært samarbeid og drøftes med 

tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner i UNN og regionalt. 
 
7. Styret ber adm. direktør legge frem en oppdatert tidsplan for UNNs arbeid med 

konseptfasen for nye arealer psykisk helse og rus ved UNN Tromsø. 
 

8. Styret understreker at eventuell forsinkelse ikke skal åpne for at andre tiltak blir 
prioritert foran dette prosjektet 

 
 

Styresak 92-2021 Nye Helgelandssykehuset – Konseptfase 
steg 0 – bærekraftanalyse, faglig strategisk 
utviklingsplan og tomteutredning 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at rapport Helgelandssykehuset HF 

Bæreevneanalyser, internt notat om metodikk og forutsetninger, legges til grunn 
for videre utvikling av Nye Helgelandssykehuset.  



 

 
2. Styret godkjenner at rapport Nye Helgelandssykehuset – Faglig strategisk 

utviklingsplan 2021-2035 legges til grunn for videre utvikling av Nye 
Helgelandssykehuset. 

 
3. Styret anbefaler at tomt 1 (dagens sykehustomt i Sandnessjøen) og tomt 7 

(Rishatten, Sandnessjøen), samt Tovåsen utredes videre i konseptfasens steg 1. 
 
Styremedlemmer Sissel Alterskjær og Kari B. Sandnes la frem forslag endret 
punkt 3 og nytt punkt 4 i vedtaket:  
 
3. Styret anbefaler at tomt 1 (dagens sykehustomt i Sandnessjøen) og tomt 7 

(Rishatten, Sandnessjøen) utredes videre i konseptfasens steg 1. 
 
4. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 

vernetjenesten og brukerorganisasjoner ved Helgelandssykehuset HF. Styret 
forutsetter videre at saken drøftes med tillitsvalgte i helseforetaket og med 
KTV/KVO før endelig styrebehandling 

 
Forslaget ble trukket. 
 
Det ble lagt frem følgende endrede og nye forslag til punkter i vedtaket: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at tar rapport Helgelandssykehuset HF 

Bæreevneanalyser, internt notat om metodikk og forutsetninger, legges til grunn for 
videre utvikling av Nye Helgelandssykehuset.. til orientering, med de innspill 
som kom frem i møtet. Styret ber om at bærekraftanalysen kommer tilbake til 
styret i møte 29. september 2021.  
 

2. Styret godkjenner at tar rapport Nye Helgelandssykehuset – Faglig strategisk 
utviklingsplan 2021-2035 legges til grunn for videre utvikling av Nye 
Helgelandssykehuset..til orientering, med de innspill som kom frem i møtet. 
Styret ber om at Faglig strategisk utviklingsplan kommer tilbake til styret i 
møte 29. september 2021.  
 

3. Styret ber om at tomt 1 (dagens sykehustomt i Sandnessjøen) og tomt 7 
(Rishatten, Sandnessjøen) samt Tovåsen utredes videre i konseptfasens steg 1. 
 

4. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak i neste styremøte med en 
nærmere definisjon av begrepet «hovedsykehus», «hovedkontor» og «ledelse», 
slik at dette kan legges til grunn i oppdatert styringsdokument. 

 
5. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Helgelandssykehuset HF for å avklare 

hvilken informasjon dokumentgjennomgangen av Tovåsen skal frembringe, 
før det tas stilling til om Tovåsen skal være med i konseptfasens steg 1. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  



 

Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport Helgelandssykehuset HF Bæreevneanalyser, 

internt notat om metodikk og forutsetninger, til orientering, med de innspill som 
kom frem i møtet. Styret ber om at bærekraftanalysen kommer tilbake til styret i 
møte 29. september 2021.  
 

2. Styret tar rapport Nye Helgelandssykehuset – Faglig strategisk utviklingsplan 
2021-2035 til orientering, med de innspill som kom frem i møtet. Styret ber om at 
Faglig strategisk utviklingsplan kommer tilbake til styret i møte 29. september 
2021.  
 

3. Styret ber om at tomt 1 (dagens sykehustomt i Sandnessjøen) og tomt 7 
(Rishatten, Sandnessjøen) utredes videre i konseptfasens steg 1. 
 

4. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak i neste styremøte med en nærmere 
definisjon av begrepet «hovedsykehus», «hovedkontor» og «ledelse», til 
beslutning, slik at dette kan legges til grunn i oppdatert styringsdokument. 

 
5. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Helgelandssykehuset HF for å avklare 

hvilken informasjon dokumentgjennomgangen av Tovåsen skal frembringe, før 
det tas stilling til om Tovåsen skal være med i konseptfasens steg 1.  

 

Styresak 93-2021  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Spørsmål besvart i Stortinget: Bilambulansetilbudet i Vest-Finnmark 
2. Utredning om organisering av luftambulansetjenesten – høringssvar fra Helse 

Nord RHF 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

Styresak 94-2021  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord 2. juni 2021 
2. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 28. juni 2021 

Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart 
 

Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

  



 

Styresak 95-2021  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 16.56. 
 
Bodø, den 30. juni 2021 
 
godkjent av Renate Larsen, 
i etterkant av styremøtet,  
den 30. juni 2021 - kl. 17.33 
____________________  
Renate Larsen 
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PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 

 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte 
 

 

30. august 2021 

Kl.08.15 – 10.00 

Møterom: 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) X  

Bjørnar Hansen, Ass.klinikksjef PHR Siv Anita Ovesen (NFF) X  

Lars Eirik Hansen, Senter leder SKSD 

(klinikksjef) 

Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)    

Nina Jensen, Avdelingsleder SKSD stab klinisk 

IKT 

Louise Kjelstrup (Forskerne)   

Paul Martin Strand, Adm.direktør Ingeborg Overvoll 

(Presteforeningen) 

  

Gro Ankill, Administrasjonssjef Svein Klingen (Akademiker forb.)   

Marit Barosen, Økonomisjef Mads Isaksen (Maskinistforb.)   

Tonje E. Hansen, Fagdirektør Liv Berit Moe (Radiografforb)  X 

Astrid Jakobsen, Seksjonsleder Fag, kunnskap Karina Hjerde (Fagforbundet) X  

Beate Sørslett, medisinsk direktør Ikke valgt (FO)    

 Roar Skogøy (El og It forbundet)   

 Merete Danielsen (Delta) X  

Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd Beate S. Hansen (Parat)   

 Hild Mæland (DNJ)   

 Skjalg Andersen (NITO)   

 Frida Andræ (DNLF)  X 

 Ingrid Adriansen (DNLF)   

 Tirill Ingebrigtsen (NPF) X  

 Eirik Pettersen (Econa)  

 

X 

 Anne Landsem (Tekna)   

 Stian Molvik (Samfunnsviterne) X  

 

 

* tilstede deler av møtet 
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AMU sak 44/2021 Verneområder i Psykisk helse- og Rusklinikken 

 

Partene har drøftet saken og slutter seg til saken vedrørende verneområder i Psykisk  

helse- og rusklinikken. 

 

 

 

AMU sak 45/2021 Forslag til evalueringsprosess SKSD 

 

Partene har drøftet saken og slutter seg til forslag til evalueringsprosess SKSD med følgende  

protokolltilførsel fra Fagforbundet og Delta: 

Anmoder om at questback undersøkelsen omfatter alle ansatte. 

 

 

 

Mandat Strategiske satsningsområder i Nordlandssykehusets reviderte utviklingsplan 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

Strategisk kompetanseplan 
 

Partene har drøftet saken og slutter seg til Strategisk kompetanseplan. 
 

 

 

 

Styresak xx/2021 Covid-19 beredskap 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

Styresak xx/2021 Virksomhetsrapport juni og juli 2021 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

Styresak xx/2021 Anmodning om tilbakeføring av rammekutt investeringer 

 

 

Partene har drøftet saken og støtter direktørens innstilling til styrevedtak.  
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Eventuelt: 

Opphør av tilstedevakt på tidligere hjemmevaktstasjoner Prehospital klinikk 

Ambulanseavdelingen NLSH HF. 

 

Sak meldt fra Delta, Fagforbundet og NSF 

Protokolltilførsel fra Delta, Fagforbundet og NSF  

 

Fagforbundene er meget bekymret for beredskap og rekruttering til ambulansetjenesten etter 

det nå er kjent, at vakt på vaktrom ikke videreføres på en rekke stasjoner fra 01.10.21. Da vi 

vet at beredskap koster, vil den totale besparelsen på gjeninnføring av hjemmevakt, ikke veie 

opp mot de ulempene som ordningen fører med seg.  

Hjemmevakt vil øke responstiden og erfaringsmessig svekke beredskapen i disse områdene. 

Det vil også føre til flere AML-brudd og generere mer bruk av overtid. Av erfaring vil dette 

igjen føre til økt sykefravær, som igjen vil gi økte kostnader.  

Vi er også sterkt bekymret for det psykososiale arbeidsmiljøet til de ansatte. 

Det er kommet mange henvendelser fra ansatte/medlemmer som utrykker stor frustrasjon ved 

å gå tilbake til hjemmevakt. Flere vurderer oppsigelser grunnet uforutsigbarhet, samt 

belastningen knyttet til hjemmevakt. I Steigen alene er det kommet 7 oppsigelser, inkludert 

leder. Hvordan skal NLSH løse problemet med oppsigelser i forbindelse med dette, for å kunne 

opprettholde en akuttmedisinsk beredskap i distriktene? Erfaringsmessig vet vi at det er 

vanskelig å rekruttere kvalifisert personell til hjemmevaktstasjonene, noe som har vært et kjent 

problem i mange år. 

Hvis en ikke får rekruttert nye ansatte, vil dette gå ut over både de ansatte og beredskapen.  

Totalt sett vil dette svekke beredskapen i distriktene, og NLSH vil få store utfordringer med å 

opprettholde en forsvarlig og forutsigbar tjeneste. Det er store utfordringer med å få tak i nok 

kvalifiserte vikarer bl.a. ved sykdom. Responstiden forverres med hjemmevakt i forhold til 

tilstedevakt. Redusert kvalitet på tjenesten, arbeidsmiljø og potensielt økt fare for 

pasientsikkerhet, kan bli konsekvensene om dette gjennomføres. 

 

 

 FTV Delta                                 FTV Fagforbundet                 FTV NSF 

          Merete Danielsen     Karina Hjerde                         Johnny Jensen 
 

 

 

Tilsvar fra arbeidsgiver: 
 

Arbeidsgiver noterer seg protokolltilførselene og innkaller til egne oppfølgingsmøter 

vedrørende saken så snart som mulig. 
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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 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Karina Hjerde      Roar Skogøy 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Merete Danielsen     Beate Søvik Hansen 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Skjalg Andersen         Stian Molvik 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Anne Landsem      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 
 

30. August 2021 

Kl. 08.15 – 10.00 

Møterom: Skype 
 

 

Fra arbeidsgiver:      Hovedverneombud:  

Navn Navn Tilstede Forfall 

    

Kari Råstad, Konst. HR-sjef Silje Kristensen X  

Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd    

Bjørnar Hansen, Ass.klinikksjef PHR    

Lars Eirik Hansen, Senter leder SKSD 

(klinikksjef) 

   

Nina Jensen, Avdelingsleder SKSD stab klinisk 

IKT 

   

Paul Martin Strand, Adm.direktør    

Marit Barosen, Økonomisjef    

Gro Ankill, Administrasjonssjef    

Tonje E. Hansen, Fagdirektør    

Beate Sørslett, Medisinsk direktør    

Astrid Jakobsen, Seksjonsleder Fag, kunnskap    

    

    

    

    

Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd    

    

    

* tilstede deler av møtet 
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AMU sak 44/2021 Verneområder i Psykisk helse- og Rusklinikken 

 

Partene har drøftet saken og slutter seg til saken vedrørende verneområder i Psykisk  

helse- og rusklinikken. 

 

 

 

 

AMU sak 45/2021 Forslag til evalueringsprosess SKSD 

 

Partene har drøftet saken og slutter seg til forslag til evalueringsprosess SKSD med følgende  

protokolltilførsel fra HVO: 

Anmoder om at questback undersøkelsen omfatter alle ansatte. 

 

 

 

 

 

Mandat Strategiske satsningsområder i Nordlandssykehusets reviderte utviklingsplan 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

 

Strategisk kompetanseplan 
 

Partene har drøftet saken og slutter seg til Strategisk kompetanseplan. 
 

 

 

 

 

Styresak xx/2021 Covid-19 beredskap 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

 

 

Styresak xx/2021 Virksomhetsrapport juni og juli 2021 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
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Styresak xx/2021 Anmodning om tilbakeføring av rammekutt investeringer 

 

Partene har drøftet saken og støtter direktørens innstilling til styrevedtak.  
 

 

 

Eventuelt: 

Opphør av tilstedevakt på tidligere hjemmevaktstasjoner Prehospital klinikk 

Ambulanseavdelingen NLSH HF. 

Sak meldt fra Delta, Fagforbundet og NSF 

 

Protokolltilførsel HVO: 

I etterkant av beslutningen om å avvikle koronatiltaket stasjonsvakt for hjemmevaktsstasjoner 

i ambulansetjenesten, har HVO mottatt bekymringsmeldinger fra vernetjenesten i de berørte 

områder. Flere ansatte har sagt opp sin stilling, andre har varslet at de vil levere oppsigelse 

om beslutningen blir stående. Med bakgrunn i den krevende situasjon tjenesten står i ber HVO 

arbeidsgiver kom i AMU med en redegjørelse for hvordan denne situasjon håndteres og 

hvordan de ansattes rett til et forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.  
 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

 

Nordlandssykehuset     Hovedverneombud 
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Protokoll fra AMU-møte 
Onsdag 1. september 2021 

kl. 09.00 – 11.00 
Skypemøte 

 

 
Øvrige til stede: 
Nina Jensen og Lars Eirik Hansen – på sak 
Marit Barosen – på sak 
Gro Ankill – på sak  
Kari Råstad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbeidsgivers representanter: Til stede Vararepresentanter: Til stede 

Liss Eberg, HR-sjef  Forfall Per-Ingve Norheim X 
Gro-Marith Karlsen, ass klinikksjef MED X   
Marita Steffensen, avdelingsleder Kir Lofoten Forfall Elisabeth Bergland Jensen X 
Bjørnar Hansen, ass klinikksjef PHR-klinikken  X   
Frode Hansen, ass klinikksjef Prehospital X   
    
Arbeidstakers representanter:    
Hovedverneombud Silje Kristensen X   
Johnny Jensen, NSF X   
Karina Hjerde, Fagforbundet X   
Frida Andræ, DNLF Forfall Stian Molvik 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 42-2021 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innstilling til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
AMU-sak 43-2021 
Godkjenning av protokoll 
 
Innstilling til vedtak: 
Protokoll fra AMU-møte 23. juni godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra AMU-møte 23. juni 2021 godkjennes. 
 
AMU-sak 44-2021 
Verneområder i Psykisk helse- og rusklinikk 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU vedtar verneområder slik beskrevet i saken. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU vedtar verneområder slik beskrevet i saken. 
 
AMU-sak 45-2021 
Forslag til evalueringsprosess i SKSD 
 
Det ble i møtet besluttet at saken til AMU-behandling utsettes. 6 stemte for og 4 
stemte mot utsettelse.  
 
AMU-sak 46-2021 
Saker til orientering 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar sakene til orientering 
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Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
AMU tar sakene til orientering 
 
Eventueltsaker; 

- Per-Ingve orienterte om kartlegging av digital sikkerhetskultur som skal 
gjennomføres i alle HF i Helse Nord, angivelig i løpet av oktober -21. Nærmere 
informasjon om saken kommer. 

- Karina meldte inn sak om hjemmevakt i ambulansetjenesten. Det ble orientert 
om situasjonen i ambulansetjenesten fra ansattrepresentanter og arbeidsgiver.  
AMU er bekymret for arbeidsmiljøet i ambulansetjenesten. AMU forventer å bli 
løpende orientert om hvordan NLSH legger til rette for et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø i tjenesten. 

- HVO orienterte om at Jan Ole Østensen i Prehospital klinikk er valgt som vara 
HVO.  
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13.07.2021 2020/6707  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER

  

Irene Hagen, tlf. 41599489

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 SALTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - BODØ org.nr. 
997695038

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

Oppfylt

2 Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring Oppfylt

3 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand Oppfylt

Oppfylte pålegg 
Det vises til tilbakemelding fra virksomheten datert 24. juni 2021. 

#2 Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring 
I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke opplæringstiltak når det gjelder vold og trusler 
virksomheten har gjennomført.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

http://www.arbeidstilsynet.no/post
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Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi 
referansenummer 2020/6707. 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

Ida Aagaard, for
Harald Gran
seksjonsleder

                                                    

Dette brevet er elektronisk signert.

Irene Hagen
seniorrådgiver

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

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

  

Irene Hagen, tlf. 41599489

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 SALTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - FAUSKE org.nr. 
980989720

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

# Reaksjon Status Frist

2 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand Oppfylt

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

Oppfylt

4 Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring Oppfylt

Oppfylte pålegg 
Det vises til tilbakemelding fra virksomheten datert 24. juni 2021. 

#4 Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring 
I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke opplæringstiltak når det gjelder vold og trusler 
virksomheten har gjennomført.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

http://www.arbeidstilsynet.no/post


VÅR REFERANSE 2 av 2
2020/6721

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi 
referansenummer 2020/6721. 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

Ida Aagaard, for
Harald Gran
seksjonsleder

                                                    

Dette brevet er elektronisk signert.

Irene Hagen
seniorrådgiver

Kopi til:
NORDLANDSSYKEHUSET HF SALTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - FAUSKE, 8092 BODØ

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
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Saksbehandler: 
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Nordlandssykehuset HF avvikler særskilt beredskap knyttet til covid-19 
pandemien – Orientering til kommunene i helseforetakets område. 

 
Nordlandssykehuset avvikler den særskilte beredskapsordningen i ambulansetjenesten som var koblet 

til covid-19 pandemien. Det nåværende smittetrykket gjør at flere beredskapstiltak i form av styrket 

eller økt bemanning også på sengeposter og vaktlinjer, nå også kan reduseres og fjernes tidligere enn 

først antatt. 

Alle foretakets ambulansestasjoner går derfor tilbake til opprinnelige turnuser for de ansatte, gjeldende 

fra 1. oktober. Premissene for disse vurderingene er behandlet i styresak 62-2021. Her står:  

 

Med utgangspunkt i den rådende smittesituasjon gjør Nordlandssykehuset HF en fortløpende vurdering 

av behovet for beredskap- og smitteverntiltak. Vurderingen gjøres med bakgrunn i forvarlighet. Siden 

forrige statusoppdatering i styret, har andelen medarbeidere i Nordlandssykehuset HF som har 

påbegynt vaksinering økt. Personer som er fullvaksinert eller har fått 1. dose av covid-19 vaksinen for 3 

uker siden eller mer, slipper nå smittekarantene. Det betyr at beredskapstiltak knyttet til ansatte i 

karantene og isolasjon, nå kan tas ned og fjernes. Det nåværende smittetrykket gjør at beredskapstiltak i 

form av styrket eller økt bemanning på sengeposter og vaktlinjer, nå også kan reduseres og fjernes 

tidligere enn først antatt. Beredskaps- og smitteverntiltak som må videreføres er tiltak knyttet til kravet 

om å kunne gjennomføre testing av en til hver tid 5% av befolkningen, og tiltak knyttet til styrkning av 

intensivenhetene. I tillegg vil det fortsatt være behov for adgangskontroll, screening av besøkende og 

forsterket renhold fram til den voksne delen av befolkningen er vaksinert. 

 

Tiltaket med tilstedevakt på alle foretakets hjemmevaktstasjoner i ambulansetjenesten ble innført ved 

pandemiens start i mars 2020. I utgangspunktet var dette tiltaket gjeldende for de første seks månedene 

i 2021, men som hjelp for å gjennomføre driften i sommerferien valgte klinikken å forlenge særavtalene 

til 1.oktober.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
Trude Kristin Kristensen 
Avdelingsleder 
Samhandlingsavdelingen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



KLAGE PÅ AT SAMME BÅT BÅDE BRUKES SOM HURTIGBÅT OG SOM AMBULANSEBÅT PÅ TYSFJORDEN 

 

Jeg er blitt kontaktet av misfornøyde passasjerer som har opplevd at hurtigbåten på Tysfjorden tas ut 
av oppsatt rute når det kommer ambulanseoppdrag. 

Etter det jeg har fått opplyst har dette i alle fall skjedd fire ganger i løpet av den siste måneden, som 
er feriemåned. 

Resultatet kan bli at passasjerer blir forsinket i forhold til sine planer, enten det er for å nå en 
flyavgang, et sykehusbesøk, en legetime, en tannlegetime m.v. Eller ikke kommer seg tilbake til 
heimplassen den dagen. Uakseptabelt! 

Jeg er nå sekretær i Bygdeutviklingslaget for Kjøpsvik og omegn. Jeg var medlem av kommunestyret 
og formannskapet i Tysfjord kommune. Og der ble mulige planer for en såkalt «samfunnsbåt» på 
Tysfjorden diskutert. Mange av oss politikere var skeptiske til en slik kombinasjon, av rutegående båt 
og ambulansebåt. Dette fordi at det nærmest ville være umulig å kunne kombinere, uten at det ville 
berøre passasjer, postgang, godsfrakting m.v. 

Foruten tettstedene Kjøpsvik og Drag, der hurtigbåten trafikkerer, er det fastboende i Musken, på 
Storå, på Hulløya og i Grunnfjorden, disse kan kun nås med båt. Dessuten er det de fleste dager i året 
stasjonert ansatte på kraftstasjonene og vindkraftverket i Sørfjorden. I sommerhalvåret er det meget 
stor persontrafikk til Pålsommerset, Nordbukta og Hellemobotn, som kun kan nås med båt. 

Det hurtigbåttilbudet som har vært de siste år på Tysfjorden, har i hovedsak vært tilfredsstillende – 
og forutsigbart – inntil nå i vår. 

Ambulansebåttilbudet og beredskapen har i mange år vært meget god. 

Jeg oppfatter det slik at ansvaret for nåværende ordning ligger hos Nordland fylkeskommune, UNN, 
Nordlandssykehuset og kommunene Hamarøy og Narvik, følgelig rettes denne klagen dit. 

Kopi til Bygdeutviklingslaget for Kjøpsvik og omegn. 

Kopi til lokalmedia. 

 

Mitt klare krav nå er følgende: 

Ordningen med separat hutigbåtrute og egen ambulansebåt-tjeneste tilbakeføres til slik det var 
tidligere! 

Subsidiært kan det være slik at det alltid er en båt klar som umiddelbart kan tre inn i den oppsatte 
hurtigbåtruta, dersom det inntrer ambulanseoppdrag på Tysfjorden. Om dette lar seg organisere 
på en fornuftig måte. 

 

Jeg ber om snarlig tilbakemelding på henne henvendelsen! 

 

Med hilsen, 

John G. Skogvoll, sekretær i Bygdeutviklingslaget for Kjøpsvik og omegn
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Nordlandssykehuset 
 
  

 
 
 
 
Klage på kombinasjonen hurtigbåt og ambulansebåt på Tysfjorden   
 
Viser til din mail av 26. juli. 
 
Nordland fylkeskommune har inngått kontrakt for drift av hurtigbåt for perioden 01.05.2021-
30.04.2027. I denne kontrakten er det utløst en opsjon for å ivareta beredskap for 
ambulanseoppdrag, pasienttransport og skyss av helsepersonell til de veiløse bygdene Hulløy, 
Musken og Storå i Tysfjorden. 
 
I følge statistikk for 2020 ble det totalt utført 27 beredskapsoppdrag. På bakgrunn av den lave 
beredskapsaktiveiteten anså partene det som fornuftig å inngå samarbeid, og opsjon for 
kontraktsperioden ble utløst. Det foreligger ingen planer om å endre dagens praksis. 
 
 
Bjørn Olaf Revang 
faggruppeleder mobilitetskontrakt 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

Hovedmottakere:     
John G. Skogvoll 

    
 
Kopi til:     
Hábmera suohkan 
- Hamarøy 
kommune 

 
Marie Hamsuns vei 3 8294 HAMARØY 

Narvik kommune  Postboks 64 8501 NARVIK 
Nordlandssykehus
et 
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Statens helsetilsyn 

Norwegian Board of 

Health Supervision 

– 

Org. nr.: 974 761 394 
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Pb. 231 Skøyen, 

0213 Oslo, Norway 
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W: helsetilsynet.no 
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2020/179 2020/502-26, 4  ETV  16. august 2021 

 

Avslutning av tilsyn – håndtering av blod, blodkomponenter, 
celler og vev 

Vi visert til rapport etter tilsyn datert 27. oktober 2020 og tilbakemelding fra 

Nordlandssykehuset med korrigerende tiltak mottatt 9. februar, 7. mai og 10 juni 

2021. I tillegg viser vi til referat etter digitalt møte mellom Nordlandssykehuset og 

Statens helsetilsyn 27. juni og oppdatert oversikt over avtaler inngått mellom 

Nordlandssykehuset og kommunehelsetjenesten om blodtransfusjon mottatt 30. juli 

2021. 

 

Statens helsetilsyn har gjennomgått tilbakemeldingene med helseforetakets 

korrigerende tiltak. Vi finner gjennomførte tiltak tilstrekkelige, og avslutter med 

dette tilsynet. 

 

Vi har merket oss at Nordlandssykehuset nå har inngått avtale med alle kommuner 

som per i dag gjennomfører blodtransfusjoner. Vi vil samtidig minne om at 

helseforetaket må gjennomgå og eventuelt oppdatere avtalene jevnlig, og at nye 

avtaler må inngås når dette er nødvendig. 

 

Takk for samarbeidet, og lykke til med det videre kvalitetsarbeidet. 

 

 

Med hilsen 

  

Anders Haugland etter fullmakt 

fung. avdelingsdirektør 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift 

 

 

Saksbehandler: Elisabeth Try Valø, tlf. 21 52 99 83 

 

 

  
 Nordlandssykehuset HF 

v/ administrerende direktør 
Postboks 1480  
8092 BODØ  

Elisabeth Try Valø 

seniorrådgiver 
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Kopi til: 

Helsedirektoratet 

Statens legemiddelverk 

Statsforvalteren i Nordland 

Oddny Kristin Remlo, avdelingsleder Nordlandssykehuset HF 
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Nordlandssykehuset HF 
Postboks 1480 
8092 BODØ 
 

 
  

AMBULANSEBEREDSKAP 
 
Helseforetaket har ansvaret for organisering av ambulansetjenesten, og har siden pandemien 
startet innført stasjonsvakt i kommunene Beiarn, Steigen og Hamarøy som ikke har hatt dette 
tidligere. I brev fra Nordlandssykehuset HF datert 12.august gis det orientering  til 
kommunene om at bederskapsordning med styrket bemanning pga pandemien nå avsluttes, 
og alle foretakets ambulansestasjoner går tilbake til opprinnelige turnuser fra 1.oktober. 

Stasjonsvakt har ført til en bedre ambulansetjeneste i alle kommunene med kortere 
responstid, et bedre faglig miljø, og en lettere rekrutteringsprosess. 

Nordlandssykehuset HF har i flere kommuner i indre Salten slitt med å få ansatt 
ambulansepersonell når det har vært hjemmevaktsordninger. Dette har ført til at Beiarn 
kommune i 2019 hadde 100 dager uten ambulanse stasjonert på natt. Saltdal ambulanse har 
da vært i beredskap for Beiarn. En slik ordning kan kommunene ikke akseptere å gå tilbake til.  

I vedtatt ambulanseplan vises det til veiledende responstid som et minstekrav: 

  For akuttoppdrag: 90 % av befolkningen i byer og tettsteder bør nås innen 12 minutter. 90 
% av befolkningen i grisgrendte strøk bør nås innen 25 minutter.  

  For hasteoppdrag: 90 % av befolkningen i byer og tettsteder bør nås innen 30 minutter. 90 
% av befolkningen i grisgrendte strøk bør nås innen 40 minutter 

De hundre dagene som vises til har responstiden på natt vært på 50-60 min og lengre, og det 
er bare flaks at det ikke har gått menneskeliv. 

Beiarn kommune har gjentatte ganger mens det var hjemmevakt tatt opp med ledelsen for 
ambulansetjenesten at man ikke har vært fornøyd med beredskapen. Konsekvensen ved 
hjemmevakt er at Nordlandssykehuset ikke har klart å rekruttere til stillinger og ved fravær 
har måttet satt ambulanse fra Saltdal i beredskap. Dette svekker tilbudet i begge kommuner, 
og kravet til responstid oppfylles ikke. Det kan ikke være slik at innbyggere i utkantstrøk skal 
få et dårligere akuttmedisinsk tilbud, og man risikerer at det går utover liv og helse. 

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune ser også med stor uro på omlegging av ordningen fra 
stasjonsvakt til hjemmevakt. Kommunen har merket at ordningen har fungert veldig bra siden 
den ble innført i 2020.  Det er lange avstander innad i kommunen, og 3-4 timers kjøring til 
nærmeste sykehus. Ved hjemmevakt frykter kommunen at det blir lengre responstid, og det 
vil få store konsekvenser for beredskapen. De er helt avhengig av at ambulansen kan rykke ut 
på kort tid. De er også opptatt av at ambulansepersonellet skal få en felles 
situasjonsopplevelse ved utrykning, og det oppnås best når ambulansepersoneller får mest 
mulig tid sammen i bilen før de kommer fram til oppdragsstedet. Hvis for mye av 
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responstiden går med til å sitte alene i bilen på tur til å hente sin kollega, kan de miste 
verdifull og helt nødvending informasjon før man kommer fram til den/de som trenger hjelp.  

I Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har det siste året merket et økt behov, og da har 
stasjonsvaktordningen fungert veldig bra. 

Hábmera suohkan  - Hamarøy kommune er også bekymret for rekruttering til tjenesten. I dag 
er de så heldige at det er en stabil bemanning som er lokalkjente noe som er en trygghet. 
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune er en lulesamisk forvaltningskommune, og for dem 
er det veldig viktig at de har ambulansepersonell som har kjennskap til den samiske 
befolkningen og forstår kultur og språk.  

Kommunene har vært veldig fornøyd med innføring av stasjonsvakt og mener at det å gå 
tilbake til hjemmevakt vil føre til en svekket ambulanseberedskap i alle kommunene. Vi ber 
Nordlandssykehuset gjøre en ny vurdering av å fortsette med stasjonsvakt. Det vil bidra til et 
mer likeverdig tilbud til innbyggerne i disse kommunene. 

Hvis kommunene opplever at responstiden nå blir høyere, og under minstekravet, vil dette bli 
tatt opp umiddelbart, og et slikt forverret tilbud kan ikke aksepteres. 

Beiarn kommune, Saltdal kommune, Steigen kommune, Hábmera suohkan  - Hamarøy 
kommune, og Meløy kommune står sammen om denne uttalelsen. 

 

 

  

Med vennlig hilsen 
Beiarn kommune, Saltdal kommune, Steigen kommune, Hábmera suohkan  - Hamarøy 
kommune og Meløy kommune 
 
 
Monika Sande    Lisbeth Movik saksbehandler 

   
Ordfører   Kommunalleder helse og omsorg 
 
 
 
 
 











 

 

Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Referat møte i Brukerutvalget 02. september 2021 
Sted: Lærings- og mestringssenteret, Parkveien 95, Bodø 

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

Lenke til sakspapirer: Her 

 
Deltagere: Tilstede  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:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør  X  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Jorunn Brendeford Enhetsleder Lærings- og mestringssenteret (LMS) Sak 077/2021  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 078/2021  

Gunille Justad Sundnes Smittevernoverlege Seksjon for smittevern Sak 079/2021  

Tone Johnsen Avdelingsleder, Rehabilitering, habilitering og kliniske 

servicefunksjoner 

Sak 080/2021  

Marcus Krogstad Enhetsleder Barnehabilitering Sak 080/2021  

Terje Svendsen Kvalitetsleder Sak 081/2021  

Saksliste 

075/2021 

076/2021 

077/2021 

078/2021 

079/2021 

080/2021 

081/2021 

082/2021 

083/2021 

084/2021 

085/2021 

086/2021 

087/2021 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat møte 15. juni 2021 

Presentasjon lærings- og mestringssenteret (LMS) 

Virksomhetsrapport juni og juli Nordlandssykehuset 

Status Covid-19 

Barne- og voksenhabilitering 

Resultater for Nordlandssykehuset etter nasjonal undersøkelse "Pasienters erfaringer med norske sykehus" i 2020  

Oppnevninger 

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

Referatsaker/Eventuelt 

 

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

 

075/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

076/2021 Godkjenning av referat møte 15. juni 2021 

 

Vedtak:  

Referatet fra møtet 15. juni 2021 godkjennes.  

077/2021 

 

 

Presentasjon lærings- og mestringssenteret (LMS) 

 

Presentasjon av lærings- og mestringssenteret ved Jorunn Brendeford, enhetsleder 

lærings- og mestringssenteret.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for presentasjonen og berømmer lærings- og 

mestringssenteret for sitt arbeid.   

2. Brukerutvalget vil ta opp utfordringene knyttet til å rekruttere frivillige til 

pasient- og pårørendetorget i sitt kommende møte med 

brukerorganisasjonene.  

 

078/2021 Virksomhetsrapport juni og juli Nordlandssykehuset 

 

Økonomisjef Marit Barosen presenterte virksomhetsrapportene for juni og juli 

2021.   

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar virksomhetsrapportene for juni og juli 2021 til 

orientering.   

2. Brukerutvalget ser med stor bekymring på økende ventetid innenfor 

samtlige områder.  

 

079/2021 Status Covid-19 

 

Gunille Justad Sundnes, smittevernoverlege seksjon for smittevern presenterte 

prognosene for Covid-19-pandemien.  

 

• 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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Vedtak: 

Brukerutvalget takker for en god orientering.  

 

080/2021 Barne- og voksenhabilitering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasjon ved Tone Johnsen, avdelingsleder rehabilitering, habilitering og 

kliniske servicefunksjoner og Marcus Krogstad, enhetsleder barnehabilitering.  

 

Vedtak:  

1. Ventetiden til habiliteringstjenester er høy, spesielt er ventetiden for 

Habilitering for barn og unge (HABU) uakseptabel høy. Brukerutvalget ber 

om at de behov som etterspørres i oppdragsdokumentet for økte ressurser 

for å sikre faglig kvalitet, kompetanse, likeverdige tjenestetilbud og 

samhandling blir synliggjort.  

2. Brukerutvalget ber om å bli orientert når kartlegging av ressursbehov er 

ferdigstilt. 

 

081/2021 Resultater for Nordlandssykehuset etter nasjonal undersøkelse "Pasienters 

erfaringer med norske sykehus" i 2020 (PasOpp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje Svendsen, kvalitetsleder, presenterte hovedresultatene for 

Nordlandssykehuset etter nasjonal undersøkelse "Pasienters erfaringer med norske 

sykehus" i 2020. 

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget takker for fremlegget. 

2. Brukerutvalget ønsker å understreke følgende: 

• Det må innføres rutiner som sikrer at pasienter får informasjon om 

medisinbruk ved utskrivning.   

• Psykiatri, habilitering/rehabilitering og fødeavdelingen bør også 

omfattes av spørreundersøkelsen.  

Brukerutvalget ønsket informasjon om Nordlandssykehusets arbeid med 

oppfølgingen av følgende punkt i oppdragsdokumentet for 2021:  

 

Vurdere behov for økte ressurser for å sikre faglig kvalitet, kompetanse, 

likeverdige tjenestetilbud og samhandling i habiliteringstjenestene, i 

samsvar med Helsedirektoratets veileder. 
 

• Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet i 

oppdrag å gjennomføre fem årlige målinger blant somatiske 

døgnpasienter, og undersøkelsen fra 2020 er den andre i rekka.  

• Ut fra svarene som kom inn, er det laget statistikk som viser 

nasjonale resultater og resultater for det enkelte regionale 

helseforetaket (RHF), helseforetaket (HF) og 

behandlingssted/sykehus 

• Lenke: https://www.fhi.no/publ/2021/pasienters-erfaringer-med-

norske-sykehus-i-2020--resultater-fra-en-landsomf/  

  

https://www.fhi.no/publ/2021/pasienters-erfaringer-med-norske-sykehus-i-2020--resultater-fra-en-landsomf/
https://www.fhi.no/publ/2021/pasienters-erfaringer-med-norske-sykehus-i-2020--resultater-fra-en-landsomf/
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• Kommunikasjon og samhandling er områder Nordlandssykehuset HF 

må jobbe med.  

3. Innspillene til hvem som bør omfattes av spørreundersøkelsen sendes til 

Folkehelseinstituttet (FHI) ved sekretær.  

 

082/2021 Oppnevninger  
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Kontaktperson 

Representant 

Nordlandssykehusets kunstutvalg 

 

Møtehyppighet: Kunstutvalget har 

mellom 2 og 4 møter pr år.  

Ønske til brukerrepresentant: Det 

viktigste er at kandidaten har 

interesse og noe kunnskap om kunst 

(ikke formell kompetanse). 

Arbeidsutvalgets 

forslag: Merete Hassel   

 

Gunn Strand 

Hutchinson 

Strategisk samarbeidsutvalg: 

Helsefellesskap 

 

 

Gunn Strand 

Hutchinson  

 

vara: Ungdomsrådets 

leder  

 

 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av 

tabellen over.   

2. Sekretær videreformidler nødvendig informasjon til prosjektledere og 

brukerrepresentanter.  

 

083/2020 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

 
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Status 

1. Representant styret 

Nordlandssykehuset 

Paul Daljord  

2. Representant Overordnet 

samarbeidsorgan (OSO) 

Paul Daljord  

3. Partnerskapsmøtet 

(Helsefellesskap) 

Paul Daljord,  

vara: Gunn Strand 

Hutchinson 

23. september, 

digitalt 

4. Strategisk samarbeidsutvalg 

(Helsefellesskap) 

Gunn Strand 

Hutchinson,  

vara: Leder av 

Ungdomsrådet 
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5. Klinisk Etisk Komite 

(KEK) 

Kitt-Anne Hansen (kitt-

anne.hansen@rio.no) 

vara: Helge Jenssen: 

(jenssen.helge@gmail.c

om)   

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

6. Driftsrådet til pasient- og 

pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  

vara: Viktor Torrisen 

Fysisk møte i 

september.  

7. Sykehusapotek Nord HF 

(SANO) 

Cicile Toresen 

(cicilie.toresen@eiendo

msmegler1.no), vara: 

Mai-Helen Walsnes 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Kontaktperson har 

sendt mail, avventer 

tilbakemelding.  

8. Forskningsutvalget NLSH Helge Jensen 

(Jenssen.helge@gmail.c

om) 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Neste møte er 06. 

september.  

9. Prosjekt SamStrømming: 

Samhandlingsprosjekt e-

Konsultasjon mellom Bodø 

kommune og 

Nordlandssykehuset 

Helge Jenssen 

(Jenssen.helge@gmail.c

om) 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

10. Kommunikasjon med 

pasienter som er lagt inn på 

akuttmottak med akutte 

brystsmerter 

Barbara Priesemann 

(bapr@helgelandmuseu

m.no)  

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Anbefales at det 

rekrutteres en 

brukerrepresentant 

fra LHL – 

landsforeningen for 

hjerte- og 

lungesyke 

11. 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 

  

mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:enssen.helge@gmail.com
mailto:enssen.helge@gmail.com
mailto:bapr@helgelandmuseum.no
mailto:bapr@helgelandmuseum.no
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/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/25063/eneste-psykiater-men-ikke-alene


Side 6 av 12 

– Alle i FACT-

teamet hjelper meg 

på sin måte - 

NAPHA Nasjonalt 

kompetansesenter 

for psykisk 

helsearbeid 

 

12. Styringsgruppen for Senter 

for psykoterapi og 

psykososial rehabilitering 

ved psykoser (SEPREP) 

Lo/Ve 

Ivar Martin Nordgård Vært ett møte etter 

sommeren.  

13. HelseIArbeid poliklinikken 

Sarah Isabel 

Corneliussen Dahl 

(Sarah_isabel_87@hotm

ail.com)  

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Prosjektleder kan 

delta i 

brukerutvalget for å 

gi informasjon om 

prosjektet. Det er 

ønskelig at 

prosjektleder 

orienterer skriftlig. 

Dette følges opp 

ved sekretær.  

14. Risiko og sårbarhetsanalyse 

(ROS) av psykiatrisk 

kriseseng i medisinsk 

Lofoten 

 

 

 

Ole André Korneliussen

  

Gjennomført møter, 

venter på å få den 

siste rapporten. Noe 

fravær hos 

prosjektleder. Ser 

ut som om 

krisesengen legges 

ned, men man har 

gode alternativer. 

Spørsmålet er hvem 

som skal ha 

ansvaret for de 

aktuelle pasientene. 

Dette følges opp. 

15. Kurs brukermedvirkning  

 

Carl Eliassen 

Programmet er satt, 

kurset blir i 

november.  

16. «Telemedical evaluation of 

surgical patient. A pilot 

study evaluating safety, 

feasibility and financial 

implications». 

Jan Arntzen 

(jan.arntzen@outlook.co

m)  

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

 

17. 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 

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
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
mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:jan.arntzen@outlook.com
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18. Forskningsprosjekt: 

Identifying patients at risk: 

how well does existing 

clinical prediction tools 

identify patients in need of 

intesified care. 2020 - 2023 

Barbara Priesemann ( 

bapr@helgelandmuseum

.no)  

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

 

Anbefales at det 

rekrutteres en 

brukerrepresentant 

fra LHL – 

(landsforeningen 

for hjerte- og 

lungesyke). 

Sekretær kontakter 

LHL.  

 

19. «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.c

om) 

 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgård 

Orientering fra 

prosjektleder Ida 

Bakke høsten 2021.  

20. 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.   

21. 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.   

22. Tannhelse, kosthold 

inflammasjon og 

biomarkører ved akutt 

intermittende porfyri 

Merete Johansen 

(Merejo2@outlook.com) 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

23. Innovative Physioyherapy 

and Coordinatoen of Care 

for people with MS: A 

Randomized Controlled 

Trial and a Qualitative 

Study 

Tone Elvevoll 

(toneelvevoll@hotmail.c

om ) og Marianne Elvik 

(marianne.elvik@gmail.

com) 

Kontaktperson: Ole 

André Korneliussen 

Tilbakemelding 

brukerrep: «Vi er to 

i Nordland MS 

forening som er 

brukerrepresentante

r og har vært det en 

stund i et prosjekt 

om MS og 

fysioterapi. RCT- 

pilot. Det står en 

del om det her. Det 

er allerede avlagt 

en dr. grad og dette 

er fortsettelsen. De 

har fått penger fra 

Dam og Helse Nord 

Prosjektet fortsetter 

med brukerrep.» 

mailto:bapr@helgelandmuseum.no
mailto:bapr@helgelandmuseum.no
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
https://www.an.no/elisabeth-40-fikk-sjokkbeskjeden-for-seks-ar-siden-na-er-hun-en-av-de-forste-som-har-testet-det-unike-bodo-prosjektet/s/5-4-1434931?&session=51f62e91-a8db-4cad-ba93-0e25ae12aa6d&fbclid=IwAR3Tvy9g-o2qrOqIlxI16yAdRJ3atEiT06A_SvYA6PW8zctzITuEX7GEDEs
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24. PhD prosjekt om måling av 

pasientskader som følge av 

kreftbehandling  

Gerd Karin Bjørhovde  

(gerd.bjorhovde@uit.no)

  

Deltatt i prosjektet.  

25. Innovativ rekruttering og 

stabilisering av 

helsepersonell - 

helsefellesskap som 

samhandlingsarena.  

Paul Daljord Et av prosjektene 

som ikke fikk 

forskningsmidler. 

Koordinator følger 

opp 

26. RescueDoppler - en ny 

ultralydmetode for 

forbedret utfall av 

gjenoppliving etter 

hjertestans 

 

Karl Aagnes 

(karl_aagnes@yahoo.n

o, 916 03 379)  
 

Mai-Helen Walsnes 

27. Etablering av arena for 

substitusjonsbehandling for 

opioidavhengige i Bodø  

Linn Christin Sørtorp, 

RIO 

 

Carl Eliassen, 

MARBORG 

Nytt møte 

03.09.2021 

28. Tidlig integrasjon av 

palliativ behandling av barn 

og unge i Nordland 

 

Heidi Øyvann 

(Heidi.oyvann@online.n

o/ 907 74 944)  

Gunn Strand 

Hutchinson 

29. Avansert smertebehandling 

med metadon - Innovativ 

behandling av pasienter 

med kroniske smerter 

 

Grete Hatlen Hansen 

(Tlf: 482 82 259) 

 

 

30. 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 sannsynligheten for en 

vellykket induksjon og en 

bedre fødselsopplevelse for 

gravide 

  

Line Mathilde Karlsen 

(Line.mathilde.karlsen@

gmail.com / 482 18 262)  

Gunn Strand 

Hutchinson 

Ikke startet enda.  

 

31. 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.  

32. Representanter til 

arbeidsgruppe for å følge 

opp strategien 

Brukerutvalget: Ole-

Henrik Bjørkmo Lifjell  

 

mailto:karl_aagnes@yahoo.no
mailto:karl_aagnes@yahoo.no


Side 9 av 12 

spesialisthelsetjenester til 

den samiske befolkning 

 

Ungdomsrådet: Susanne 

Regine Inga 

(Sunna.inga@hotmail.co

m)  

33. Risikovurdering av en 

eventuell flytting av 

Barnehabilitering til nye 

lokaler utenfor sykehuset. 

 

Gunn Strand Hutchinson Gjennomført flere 

møter i sommeren. 

Skal være ferdig til 

05. oktober. 

34. 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  

35. 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@outloo

k.com   

3. Samisk representant: 

Ole Henrik Bjørkmo 

Lifjell, mail: 

ole_henrik100@hotmail.

com  

 

 

36. 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.no  

Tlf: 958 66 525 

 

2. Helge Jenssen 

(pårørende – 

rekruttert via 

landsforeningen for 

pårørende)  

E-post: 

Jenssen.helge@gma

il.com  

Tlf: 957 99 639  

3. Danielle Johanna 

Hansen – 

Ungdomsrådet 

Nordlandssykehuset 

E-post: 

daniellejhansen@ou

tlook.com  

Tlf: 476 06 686 

Kontaktperson: Ole 

André Korneliussen 

mailto:Sunna.inga@hotmail.com
mailto:Sunna.inga@hotmail.com
mailto:gunnhutch@gmail.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:ole_henrik100@hotmail.com
mailto:ole_henrik100@hotmail.com
mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
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4. Lars Herman 

Nordland – 

Ungdomsrådet 

Nordlandssykehuset 

E-post: 

larsnord98@hotmail

.com  

Tlf: 905 89 763 

 

37. 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.  

 

38. Prosjektsøknad til 

forskningsrådet om 

videreutvikling av digital 

hjemme-oppfølging. 

Representant fra 

Brukerutvalget til 

styringsgruppen.  

 

Ivar Martin Nordgård   

39. Deltakelse arbeidsgrupper i 

forbindelse med rullering 

strategisk utviklingsplan 

o Klinisk samhandling 

o Gode overganger: 

Marie 

 

Klinisk samhandling: 

Gunn Strand 

Hutchinson, 

mailadresse: 

gunnhutch@gmail.com  

 

Gode overganger: Marie 

Dahlskjær, mailadresse: 

marie-15@hotmail.com  

 

 

 

• 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.  

 

084/2021 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

• Orientering om Styresak 072-2021 Finansiering av H-resept legemidler til 

sjeldne sykdommer hvor innstilling til vedtak lyder:  

 

Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nord RHF endre praksis for finansiering av 

sjeldne sykdommer innenfor h-reseptordningen, slik at finansieringen følger 

kostandene i det enkelte foretak.  

 

• Orientering om Styresak 073-2021 Anmodning om tilbakeføring av 

rammekutt investeringer hvor innstilling til vedtak lyder:  
 

mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
mailto:gunnhutch@gmail.com
mailto:marie-15@hotmail.com
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1. Styret i Nordlandssykehuset viser til ulik praksis for byggeprosjekter og ønsker 

å gjøre styret i Helse Nord RHF særlig oppmerksom på to forhold: a. Ulik praksis 

i kalkulering av P85 risikoavsetningene for «uforutsette kostnader» mellom 

byggeprosjektet Bodø somatikk, og øvrige byggeprosjekter både i Helse Nord og 

andre helseregioner. b. Ulik praktisering av regionens konsernbestemmelse punkt 

3.2 om krav til egenfinansiering ved rammeøkninger forårsaket av overskridelser. 

 

2. Styret ved Nordlandssykehuset HF er bekymret for at den lave 

investeringsramme til styrets disposisjon vil svekke pasienttilbudet og ber derfor 

styret i Helse Nord RHF korrigere de belyste ulikhetene ved å tilføre 

Nordlandssykehusets investeringsramme 200 mill. kr fordelt over de neste fire år. 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget støtter innstillingen til vedtak i styresak 072-2021.  

2. Brukerutvalget støtter innstillingen til vedtak i styresak 073-2021.  

 

085/2021 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

Ungdomsrådets leder, Marie Dahlskjær, ga en skriftlig orientering om 

Ungdomsrådets arbeid i forkant av møtet: 

 

• Helgesamling i september. Noen av temaene tema: 

1. Gode overganger (prosjektet i strategisk utviklingsplan)  

2. Besøk barneavdelinga  

3. Gruppearbeid om nettsider, rekruttering av nye mm.  

 

• Helgesamling med alle ungdomsrådene i Helse Nord i Hammerfest i 

Oktober.  

• Marie skal holde innlegg på dialogmøtet    

 

Vedtak: 

Brukerutvalget takker for orienteringen.   

 

086/2021 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

 

Ingen saker utover det som er gjengitt i aktuelle saker under sak 083/2021 Status 

prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset.  

 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

087/2021 Referatsaker/Eventuelt 

 

Møtereferat: 

• Referat fra møte i Brukerutvalget UNN 09. juni 2021 

• Protokoll ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 28. juni 2021 

 

Eventuelt: 
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• Brukerutvalg og ungdomsråd - innspill til oppdragsdokument 2022. 

Regionalt Brukerutvalg (RBU) inviterer Ungdomsråd og Brukerutvalg i 

helseforetakene til å gi innspill til oppdrag i oppdragsdokumentet for 2022. 

Frist for å sende innspill er 5. oktober 2021.  

 

• Årlig møte med brukerorganisasjonene: Gjennomføres på møtet i 

Brukerutvalget 10. november, kl. 12:00 til 13:30.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar møtereferatene/protokollene til orientering.  

2. Brukerutvalgets medlemmer bes forberede forslag til innspill til 

Oppdragsdokumentet for 2022. Saken behandles på neste møte i 

Brukerutvalget. 

 



Nordlandsykehuset v/adm.dir Paul Martin Strand 

Helse Nord v/adm.dir Cecilie Daae 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie 

Steigen kommunestyre v/ordfører Aase Refsnes 

 

 

UTTALELSE FRA STEIGEN ELDRERÅD. 

AMBULANSESAKEN I STEIGEN; STASJONSVAKT MÅ VÆRE EN SELVFØLGE! 

 

Under hele koronaepidemien har ambulansetjenesten hatt vakt ved en stasjon i Leinesfjord; - i 

midten av kommunen. Tidligere var tjenesten bygd på hjemmevakt. 

De ansatte har sett at responstiden til oppdrag har gått vesentlig ned ved bruk av stasjonsvakt. Dette 

fordi begge ambulansesjåførene har kunnet rykke ut til et oppdrag samtidig fra samme sted. Ved 

hjemmebasert oppdrag måtte den ene ansatte hente den andre, eventuelt vente ved skadestedet på 

at den andre kunne komme, og verdifull behandlingstid kunne gå tapt. 

Ambulansetjenesten i Steigen har uttrykt at overgangen til stasjonsvakt er den største forbedringen 

som er gjort i tjenesten på flere tiår. 

Flertallet i Stortinget uttrykte i vår at responstiden ved utrykning i distriktene ikke bør være over 30 

min. Dette oppfylles ved å ha stasjonsvakt i Steigen. 

Som et resultat av den situasjonen man har fått, har 6 ambulansearbeidere sagt opp sin stilling. Dette 

gir en uholdbar situasjon som vi som innbyggere ikke kan leve med. 

Steigen eldreråd er meget bekymret for situasjonen hvis man må gå tilbake til hjemmevakt for 

ambulansetjenesten i Steigen. Ofte kan eldre få et sykdomsløp som trenger rask behandling for å 

unngå større og alvorlige konsekvenser. Vi har opplevd en større trygghet for de eldre ved at 

stasjonsvakt benyttes. Det er en uttalt målsetting at eldre bør bo heime så lenge som mulig ved at 

forholdene fra myndighetene legger til rette for det. Eldrerådet ser på stasjonsvakt som en naturlig 

del av disse tiltakene. 

Steigen eldreråd krever derfor at stasjonsvakt benyttes som normalordning for ambulansetjenesten i 

Steigen. 

 

Engeløya, 27.08.21. 

 

Sverre Henriksen, leder Steigen Eldreråd 

Tlf: 47907580 

E-post: sverrehenriksen2@gmail.com 

Adresse: Haugsveien 4, 8289 Engeløya 

mailto:sverrehenriksen2@gmail.com
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Ambulanseberedskap 

Mange av Saltens ambulanser med hjemmevakt har hatt vakt på en ambulansestasjon under 

pandemien. Det har fungert svært bra med raskere responstid, bedre beredskap, god stabilitet i 

personellet og bedre samarbeid med kommunenes legevakter.  

  

Nordlandssykehuset Hf har nå valgt å gjeninnføre hjemmevaktordningen, med bakgrunn i at 

pandemitiltakene skal avsluttes.  

  

Vi ser med bekymring på at dette raskt har svekket beredskapen ved at ambulansepersonell har sagt 

opp sine stillinger. Dette vil umiddelbart svekke ambulanseberedskap og responstid, med størst 

effekt i de kommuner som har lengst transporttid til sykehus. Beredskapen kan også bli svekket i 

nabokommuner: f. eks. må Saltdalambulansen avgis til Beiarn dersom det ikke er tilgjengelig 

ambulansepersonell til å bemanne ambulanse i Beiarn. 

  

Responstiden i distrikts-Norge er like viktig som i byene. I kommuner hvor kjøretid til sykehuset 

nærmer seg 3-4 timer, finnes det ikke rom for mere tidstap. Personellet som er stasjonert i 

kommunene er med sin lokalkjennskap uhyre verdifull for legevaktfunksjon og bringer en unik 

kvalitet til kommunens helsetjeneste!  

  

Kommuneoverlegeforum Salten ser med bekymring på den svekkelse av ambulanseberedskapen 

som gjeninnføring av ordningen med hjemmevakt medfører. Vi ber om at Nordlandssykehuset tar 

de grep som er nødvendige for at ambulanseberedskapen i Salten ikke blir svekket.  

 

Kontaktpersoner:  

- Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege Saltdal/leder kommuneoverlegeforum Saltdal: 

kjell.gunnar.skodvin@salths.nhn.no 

- Elisabeth Richter, kommuneoverlege Hamarøy: elisabeth.richter@hamaroy.kommune.no 

- Ingar Strand, kommuneoverlege Steigen: ingar.strand@steigen.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kjell Gunnar Skodvin   

Leder kommuneoverlegeforum Salten/ 

kommuneoverlege Saltdal 

                 Katalin Nagy 

sekretær  

kommuneoverlegeforum Salten 
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