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Styresak 017-2022  
Referatsaker til styret 
 

 

Vedlegg (t): 

 

Innstilling til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Bakgrunn: 
Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 

 

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 02.02.2022 

2. Protokoll fra Foretaksmøte 02.02.2022 

3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 07.02.2022 

4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 07.02.2022 

5. Protokoll AMU-møte 11.02.2022 

6. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.02.2022 

7. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med hovedverneombud 14.02.2022 

8. Protokoll fra e.o. AMU-møte 14.02.2022 

9. Uttalelse fra LO i Vesterålen vedr overgrepsmottak av 02.02.2022 

10. Uttalelse fra kvinnenettverket i Nordland Arbeiderparti vedr overgrepsmottak av 
14.02.2022 

11. Referat møte i Brukerutvalget 10.02.2022 

 

  

Saksbehandler:  Gro Ankill 

Dato dok: 14.02.2022 

Møtedato: 17.02.2022 

Vår ref:  2020/1072 



 

Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 75 51 29 00                               Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16 postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

 

Presseprotokoll 
 
 

Vår ref.: 
2022/67 

Saksbehandler:  
Tina Eitran 

Dato: 
2.2.2022 
  

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 2. februar 2022 - kl. 08.30 
Møtested: Teams 
 

Tilstede 
 

Navn:  
Renate Larsen styreleder 
Inger Lise Strøm styrets nestleder 
Anne Husebekk styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Henrik Olsen styremedlem 
Rune Gjertin Rafaelsen 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 stabsrådgiver 
Anne Stina Nordmo stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Erik Arne Hansen økonomidirektør 
Hilde Rolandsen eierdirektør 
Jonny Brodersen direktør for sikkerhet og beredskap 
Jon Tomas Finnsson avdelingsdirektør helsefag 
Janny Helene Aasen revisjonssjef 
Ann Elisabeth Rødvei foretaksadvokat 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver 
Randi Spørck ass. fagdirektør 
Jan Eskil Severinsen kommunikasjonsrådgiver 
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I forkant av styremøtet orienterte foretaksadvokat Ann Elisabeth Rødvei om status for 
valg av HF styrer, Gunnar Bovim holdt en presentasjon om styrearbeid, eierdirektør 
Hilde Rolandsen, direktør for sikkerhet og beredskap Jonny Brodersen og
økonomidirektør Erik Arne Hansen orienterte om risiko generelt og knyttet til strategi 
og økonomi og økonomidirektør Erik Arne Hansen orienterte om investeringsregimeog 
økonomisk langtidsplan.

I forbindelse med behandling av styresak 2-2022 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 1-2022 Konstituering av styret i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Renate Larsen (styreleder)
Inger Lise Strøm (nestleder)
Anne Husebekk
Ann-Mari Jenssen
Henrik Olsen
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen
Rune Gjertin Rafaelsen

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Renate Larsen (styreleder)
Inger Lise Strøm (nestleder)
Anne Husebekk
Ann-Mari Jenssen
Henrik Olsen
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen
Rune Gjertin Rafaelsen



 

Styresak 2-2022  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 1-2022 Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
Sak 2-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 3-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2022 
Sak 4-2022 Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 5-2022 Budsjett 2022 – konsolidert 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 6-2022 Helgelandssykehuset HF, flytting av hovedkontor – endring av 

vedtekter 
Sak 7-2022 Styret i Helse Nord RHFs revisjonsutvalg – valg av medlemmer 
Sak 8-2022 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret - muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - muntlig 
 3. Etiske retningslinjer for Helse Nord – tilpasning av tekst 
 4. Nasjonale øvelser 2022 
 5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser 

Saksdokumentene var ettersendt 
 6. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring 

Saksdokumentene var ettersendt 
Sak 9-2022 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2022 
 2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -

verneombud 1. februar 2022 ad. Oppdragsdokument 2022 
til helseforetakene 
Saksdokumentene var ettersendt 

Sak 10-2022 Eventuelt 
Sak 11-2022 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2022-2024 jf Hfl - 

oppnevning av styrets underutvalg supplering 
Styresaken er behandlet pr. e-post av 24. januar 2022. 
Saksdokumentene var ettersendt. 
 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 

Styresak 3-2022  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 15. desember 2022 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Protokoll fra styremøte 15. desember 2021 godkjennes.  
 
2. Protokoll fra styremøtet signeres neste gang styret møtes fysisk. 
  
 
 



 

Styresak 4-2022 Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene 
 Saksdokumentene var ettersendt 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2022 til helseforetakene med 

de endringer som kom frem under behandling av saken. 
  

2. Oppdragsdokument 2022 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 
helseforetak.  
 

3. Styret forutsetter at helseforetakene gjennomfører oppdragene i nært samarbeid 
med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.  

 
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2022.  
 
Det ble fremmet følgende endrede forslag til punkt 4 i vedtaket: 
 
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for løpende å følge 

opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2022. 
Styret ber om å bli orientert om helseforetakenes gjennomføring av kravene i 
oppdragsdokument 2022 gjennom tertialrapporteringene. 

 
Det ble fremmet følgende forslag til punkt 5 i vedtaket: 
 
5. Styret ber adm. direktør innen 31. mars 2022 legge frem en egen redegjørelse om 

plan for oppfølging av målområde 1: «Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling». 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2022 til helseforetakene med 

de endringer som kom frem under behandling av saken. 
  

2. Oppdragsdokument 2022 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 
helseforetak.  
 

3. Styret forutsetter at helseforetakene gjennomfører oppdragene i nært samarbeid 
med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.  

 
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for løpende å følge 

opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2022. 
Styret ber om å bli orientert om helseforetakenes gjennomføring av kravene i 
oppdragsdokument 2022 gjennom tertialrapporteringene. 

 



 

5. Styret ber adm. direktør innen 31. mars 2022 legge frem en egen redegjørelse om 
plan for oppfølging av målområde 1: «Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling». 

 
 
Protokolltilførsel til styresak 4-2022: 
 
Det vises til drøftingsprotokoll med KTV/KVO av 1.2.22.  
 
«Partene er enige om følgende: 
 
1. Partene viser til Oppdragsdokument 2022 for Helse Nord RHF og protokoll fra 

foretaksmøte i Helse Nord RHF 10.1.2022. KTV/KVO gir i all hovedsak sin tilslutning 
til innholdet i Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.  

 
2. KTV/KVO anmoder om at følgende skriftlige innspill til oppdragsdokument 2022 til 

helseforetakene blir vurdert før oppdragsdokumentet ferdigstilles:  
• Oppdragene som kommer inn under kapittelet 3.2 Psykisk helsevern og TSB er 

for svakt formulert og gjenspeiler ikke styringsmålet om å styrke Psykisk 
helsevern og TSB.  

• Positiv til at det er tatt inn et oppdrag til HF-ene om å evaluere ansattes 
erfaringer i møte med pandemien (jfr. punkt 48), men vil understreke Helse 
Nords ansvar for å sørge for at evalueringen gjennomføres etter en metodikk og 
med en innretning som tillater sammenlikning og sammenstilling av resultatene 
på regionalt nivå. KTV/KVO ønsker å delta i dette arbeidet.  

• Oppdragsdokumentet i for liten grad gjenspeiler strategi for Helse Nord 2021- 
2024. «Å sørge for attraktive arbeidsplasser» er definert som et innsatsområde i 
strategien, men oppdragsdokumentet stiller få krav om hvordan man kan 
stabilisere og beholde personell.  

• Krav 64 «Antall utdanningsstillinger for sykepleiere innen anestesi-, barn-, 
intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK), samt jordmødre skal økes 
sammenlignet med 2021» bør konkretiseres med en tabell der man synliggjør 
hvordan man skal øke antall utdanningsstillinger per HF.  

• Det gjøres oppmerksom på at det i Oppdragsdokumentet er relativt sett få 
oppdrag til SANO. SANO kan blant annet bidra på krav 24 «Påse at sykehusene 
ikke bruker fastlegene til administrativt arbeid som naturlig bør tilligge 
sykehusene», og overskrift 5.0 «Samhandling med primærhelsetjenesten».  

• Oppdragsdokumentet inneholder for lite som går på kvalitetsutvikling.  
• Krav 44 «Følge opp Riksrevisjonens rapport om Svalbardselskapenes håndtering 

av klimautfordringer» til UNN er for vagt formulert. Det fremgår ikke hvordan 
dette oppdraget skal utføres.  

• Oppdragsdokumentet i for liten grad reflekterer funn fra evalueringer 
gjennomført i 2021 knyttet til beredskap og ledelse under pandemien,. Særlig 
delrapport 3 om brukererfaringer burde resultert i konkrete oppdrag til HFene. 
• Det påpekes at kunnskap og kompetanseheving kan styrke flere til å påta seg 
veiledning i praksisfeltet. Vi mener derfor at Helseforetakene burde legge til 
rette for at flere får videreutdanning i veilederkompetanse.  

Helse Nord RHF vil gjennomgå innspillene, og presiserer at forhold som allerede er 
ivaretatt i andre prosesser ikke er formulert som egne krav.» 



 

 
Vi er fornøyd med at flere punkter er ivaretatt, men vil poengtere at det er viktig å ha 
fokus på og diskutere oppgaver fremover, som for eksempel stabilisere og begrense 
innleie av personell 
 
Det er særlig viktig å holde fokus på styringsmålet om å styrke PHV/TSB og at man 
gjør et særlig arbeid på å konkretisere hvordan det arbeidet som gjøres fremover kan 
innebære en faktisk styrking av tjenesten.  
 
Sissel Alterskjær /s/  Kari B. Sandnes /s/  Ann-Mari Jenssen /s/  
 
 

Styresak 5-2022 Budsjett 2022 – konsolidert 
 Saksdokumentene var ettersendt 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar foretaksgruppens samlede budsjett for 2022 til 

orientering.  
 
2. Styret i Helse Nord RHF viser til helseforetakenes budsjettvedtak og forventer at 

helseforetakene snarest vedtar realistiske planer for å bringe økonomien i 
balanse.  

 
3. Styret ber om adm. direktør kommer tilbake til styret med en vurdering av 

helseforetakenes oppdaterte omstillingsplaner og fordeling av økt basisramme i 
styremøtet i mars 2022.  

 
4. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak i styresak 134-2020 og ber adm. direktør 

følge opp at helseforetakene har realistiske budsjett for innleie fra firma.  
 

5. Styret i Helse Nord RHF ber om at Sykehusapotek Nord HF budsjetterer med 
overskudd i publikumsavdelinger for 2022.  

 
6. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdatert resultatkrav for Helse Nord RHF på 166 

mill. kroner i tråd med saksutredningen.   
 
Det ble fremmet følgende endrede forslag til punkt 2 i vedtaket: 
 
2. Styret i Helse Nord RHF viser til helseforetakenes budsjettvedtak og forventer at 

helseforetakene snarest vedtar og gjennomfører realistiske planer for å bringe 
økonomien i balanse. Styret ber om å få saken tilbake i mars 2022.  

 
Det ble fremmet følgende forslag til punkt 7 i vedtaket: 
 
7. Styret forutsetter at det er gode prosesser og drøftinger med tillitsvalgte i 

helseforetakene før budsjettene styrebehandles. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 



 

Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar foretaksgruppens samlede budsjett for 2022 til 

orientering.  
 
2. Styret i Helse Nord RHF viser til helseforetakenes budsjettvedtak og forventer at 

helseforetakene snarest vedtar og gjennomfører realistiske planer for å bringe 
økonomien i balanse. Styret ber om å få saken tilbake i mars 2022.  
 

3. Styret ber om adm. direktør kommer tilbake til styret med en vurdering av 
helseforetakenes oppdaterte omstillingsplaner og fordeling av økt basisramme i 
styremøtet i mars 2022.  

 
4. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak i styresak 134-2020 og ber adm. direktør 

følge opp at helseforetakene har realistiske budsjett for innleie fra firma.  
 

5. Styret i Helse Nord RHF ber om at Sykehusapotek Nord HF budsjetterer med 
overskudd i publikumsavdelinger for 2022.  

 
6. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdatert resultatkrav for Helse Nord RHF på 166 

mill. kroner i tråd med saksutredningen.   
 

7. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at det er gode prosesser og drøftinger med 
tillitsvalgte i helseforetakene før budsjettene styrebehandles. 

 
 

Styresak 6-2022 Helgelandssykehuset HF, flytting av 
hovedkontor – endring av vedtekter 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner å endre Helgelandssykehuset HFs vedtekter § 

3, første ledd fra: 
Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Rana kommune 
 
Til:  
 Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Alstahaug kommune 

 
2. Vedtektsendringen vedtas i foretaksmøte (2. februar 2022). 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner å endre Helgelandssykehuset HFs vedtekter § 

3, første ledd fra: 
Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Rana kommune 
 
Til:  
 Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Alstahaug kommune 



 

 
2. Vedtektsendringen vedtas i foretaksmøte (2. februar 2022). 

 
 

Styresak 7-2022 Styret i Hele Nord RHFs revisjonsutvalg – 
valg av medlemmer 

 
1. Følgende styrerepresentanter velges som medlemmer av revisjonsutvalget med 

virkning fra 2. februar 2022: 
NN 
NN 
NN 
NN 
 

2. NN velges som leder av revisjonsutvalget. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Følgende styrerepresentanter velges som medlemmer av revisjonsutvalget med 

virkning fra 2. februar 2022: 
Inger Lise Strøm 
Kari Jørgensen 
Svenn Are Jenssen 
Sissel Alterskjær 
 

2. Inger Lise Strøm velges som leder av revisjonsutvalget. 
 

 

Styresak 8-2022  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret - muntlig 

- Det er gjennomført to møter med styrets underutvalg for valg av styrer til 
helseforetakene 2022-2024 

- Dialogmøte med fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll og Sametingets 
rådsmedlem Runar Balto ad. innspill til valg av styremedlemmer til 
helseforetakene 2022-2024 

- Dialogmøte med adm. direktør og styreleder Helgelandssykehuset 
- Sykehustale med helseministeren på Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

11. januar 2022 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - muntlig 

- Status Covid-19 
- Resultat 2021 for Helse Nord  
- Kirurgiske inngrep i Alta, oppfølging av styresak 162-2021 

Saken kommer til styret etter behandling i Finnmarkssykehuset – tentativt masr 
2022 
 



 

- Møter siden sist: 
• Dialogmøte med RBUs medlemmer og varamedlemmer samt ledere og 

nestledere i alle pasient- og brukerorganisasjonene i Nord-Norge, hvor 
helseforetakenes brukerutvalg og ungdomsråd også var velkommen til å 
delta – 17. desember 2021 

3. Etiske retningslinjer for Helse Nord – tilpasning av tekst 
4. Nasjonale øvelser 2022 
5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser 

Saksdokumentene var ettersendt 
6. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring 

Saksdokumentene var ettersendt 
 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

Styresak 9-2022  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2022 
2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 28. januar 

2022 ad. Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene 
Saksdokumentene var ettersendt 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

Styresak 10-2022  Eventuelt 
 
A. RescEU - jetfly 
 
Styremedlem Sissel Alterskjær stilte følgende spørsmål: Har mottatt forespørsler fra 
tillitsvalgte som etterspør hvordan man skal ta i bruk det nye jetflyet som plasseres 
ved Tromsøbasen i forbindelse med RescEU. Forventes det at ressursen er operativ 
hele døgnet eller kun på dagtid. Er gjort kjent med at UNN Tromsø har utlyst stillinger 
som skulle brukes i denne tjenesten og at de har hatt intervjuer av aktuelle 
kandidater, men at prosessen er satt på vent. Ber av den grunn om å få en orientering 
på hvordan en mener å ta i bruk jetflyet inn i den nasjonale luftambulansetjenesten. 
 
Flyet står for beredskap for EU hele året, når det ikke er aktivt i oppdrag for EU 
inngår det i den nasjonale flyflåten. 
 
Flyet har to timers beredskap mellom 08.00-24.00, og UNN stiller med 
sykepleierbemanning når det skal i drift og går i drift 1. mai 2022. Avtalene er 
håndtert av Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 



 

 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen til orientering. 
 
 
B. Helikopterlandingsplass i Kirkenes 
 
Styremedlem Kari Sandnes ba om en orientering ad. ny -og gammel 
helikopterlandingsplass i Kirkenes, herunder økonomi og ansvar for bygging. 
 
Det ble orientert om den permanente ambulansehelikopterbasen i Kirkenes og 
alternativet for å gå ned med helikopter AW101 – og kostnader knyttet til dette. Det 
ble kort orientert om trafikk med ambulansehelikopter i Kirkenes. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å orientere ytterligere om saken i neste 
styremøte. 
 
 
C. Bemanningssituasjonen ved Sámi klinihkka 
 
Styremedlem Henrik Olsen stilte følgende spørsmål: Medlemmer i Regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord og brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset, har uttrykt 
bekymring knyttet til bemanningssituasjonen og det samiskspråklige tilbudet ved 
Sámi klinihkka i Karasjok. Ber om å få en orientering om situasjonen til neste møte.  
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å orientere om saken i neste styremøte.  
 
 

Styresak 11-2022 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 
2022-2024, jf. helseforetaksloven § 21 - 
oppnevning av styrets underutvalg, 
supplering 

 Styresaken er behandlet pr. e-post av 24. januar 2022 
 Saksdokumentene var ettersendt 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et 
forslag til HF-styrenes sammensetning: 

• Renate Larsen 
• Inger-Lise Strøm 
• Sissel Alterskjær 
• Svenn Are Jenssen (ny) 

 



 

Enstemmig vedtatt – pr. e-post av 24. januar 2022. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et 
forslag til HF-styrenes sammensetning: 

• Renate Larsen 
• Inger-Lise Strøm 
• Sissel Alterskjær 
• Svenn Are Jenssen (ny) 

 
 
Møtet ble hevet kl. 13.07. 
 
 
Bodø, den 2. februar 2022 
 
godkjent av Renate Larsen, 
i etterkant av styremøtet,  
den 3. februar 2022 - kl. 10.04 
____________________  
Renate Larsen 
 
 
 
 



 

Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 75 51 29 00                      Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16, 6  etg postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

 

Protokoll 

 
Vår ref.: 
2021/1163   
 

Saksbehandler:  
Tina Eitran 

Dato: 
2.2.2022 
  

 
Møtetype: Foretaksmøte 
Møtedato: 2. februar 2022 – kl. 14.00 
Møtested: Telefon/videomøte pr. Teams 

 
 

Tilstede – fra Helse Nord RHF: 
 

Navn:  
Renate Larsen styreleder 
Inger-Lise Strøm styret nestleder 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Kari Sandnes styremedlem 
Rune Gjertin Rafaelsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Knut Hartviksen observatør RBU 
Cecilie Daae adm. direktør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Hilde Rolandsen eierdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Anne Stina Nordmo stabsdirektør 
Jon Tomas Finnsson avdelingsdirektør helsefag 
Tina Eitran stabsrådgiver 

 
 

Tilstede – fra Nordlandssykehuset HF: 
 

Navn:  
Mari Trommald styreleder 
Trine Karlsen styrets nesteleder 
Siw Moxness styremedlem 
Anna Kuoljok styremedlem 
Børge Selstad styremedlem 
Anne Berit Sund styremedlem 
Frida Andræ styremedlem 
Siri Tau Ursin styremedlem 
Beate Sørslett fung. adm. direktør 

 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45. 

 



Nordlandssykehuset HF – foretaksmøte 2. februar 2022  side 2 
 

 

Sak 1-2022  Godkjenning av innkalling 
 
Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet 
på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til 
innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble 
ledet av styreleder Renate Larsen. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 2-2022  Godkjenning av saksliste 
 
Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var 
ingen merknader til sakslisten. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
Sak 3-2022 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen 

med møteleder  
 
Styreleder Mari Trommald ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med 
møteleder. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 
 
Styreleder Mari Trommald ble valgt til å underskrive protokollen sammen med 
møteleder. 
 
 
Sak 4-2022 Oppdragsdokument 2022 Nordlandssykehuset HF 
 
Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 

 
1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2022 for 

Nordlandssykehuset HF. 
 
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar 

for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i 
oppdragsdokumentet 2022 



Nordlandssykehuset HF – foretaksmøte 2. februar 2022  side 3 
 

 

Sak 5-2022 Endringer i helseforetakets vedtekter 
 
Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegg. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 

 
Vedtektenes § 6a for Nordlandssykehuset HF endres, jf. framlagte forslag.  
 
 
 
Bodø, den 2. februar 2022 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
Renate Larsen, styreleder   Mari Trommald, styreleder   
Helse Nord RHF    Nordlandssykehuset HF  
 
 
 
Vedlegg:  
 

1. Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene 
2. Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene, tilleggsliste 
3. Nordlandssykehuset HF – vedtekter 2. februar 2022 
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PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 

 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte 
 

 

07. februar 2022 

Kl.09.15 – 10.40 

Møterom: Skype 
 

Fra arbeidsgiver:      Fra fagforeningene:  

Navn Navn Tilstede Forfall 

    

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

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

Kari Råstad, ass.HR-sjef Siv Anita Ovesen (NFF) X  

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

Gro Ankill, administrasjonssjef Louise Kjelstrup (Forskerne)   

Kjell Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS Ingeborg Overvoll 

(Presteforeningen) 

  

Lena Rolandsen, rådgiver HR-HMS Svein Klingen (Akademiker forb.)   

Lars Eirik Hansen, Senterleder SKSD Mads Isaksen (Maskinistforb.) X  

Nina Jensen, Avd.leder SKSD Liv Berit Moe (Radiografforb)  X 

 Karina Hjerde (Fagforbundet) X  

Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd Jannicke Lagesen (FO)    

 Roar Skogøy (El og It forbundet) X  

 Merete Danielsen (Delta) X  

 Anette Rypeng (Parat)   

 Hild Mæland (DNJ)  X 

 Skjalg Andersen (NITO)   

 Frida Andræ (DNLF) X  

 Morten Næss (DNLF) X  

 Tirill Ingebrigtsen (NPF) X*  

 Eirik Pettersen (Econa)  

 

 

 Einar Bollvåg (Tekna)   

 Stian Molvik (Samfunnsviterne) X*  

 

 

* tilstede deler av møtet 
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Styresak xx/2022 Orientering oppdragsdokument 2022 
 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

AMU sak 9/2022 HMS-handlingsplan for NLSH 2022 

 

Partene har drøftet saken og slutter seg til HMS-handlingsplan for NLSH 2022. 
 

 

 

AMU sak 10/2022 Orientering om IA og sykefraværsarbeidet 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

AMU sak 11/2022 Planlegging av hovedferieavvikling 2022 

 

 

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

Fagforbundet: 

 

Fagforbundet: Ber om at hovedferien holdes til uke 25 – 34. Hvis det er behov for å ta ut ferie 

i et annet tidspunkt, må det gjøres i nær dialog med de ansatte. 

 

Hvis det er ønskelig å bruke fast personell til å dekke opp vakter i ferien, må det også sees på 

andre yrkesgrupper enn sykepleiere og spesialsykepleiere. 

Fagforbundet ønsker da en særavtale vedrørende utvidet arbeidstid i forbindelse med 

sommerferieavvikling også for annet kritisk personell. 

 
 

 

 

 

AMU sakene 7 og 8-2022 Forslag til evalueringsprosess i SKSD og sammenstilling 

spørreundersøkelse SKSD 
 

 

Partene har drøftet saken og slutter seg til forslag til evalueringsprosessen i SKSD og 

sammenstilling av spørreundersøkelsen fra SKSD. 
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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     Anette Rypeng 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Skjalg Andersen         Stian Molvik 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Einar Bollvåg      Tirill Ingebrigtsen 

 

 

 

_________________________________________  _________________________________________ 

Frida Andræ       Eirik Andreas Pettersen 

 

 

 

__________________________________________  ___________________________________  

Ingeborg Overvoll     Jannicke Lagesen    
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PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven 

 mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud 
 

07. februar 2022 

Kl. 09.15 – 10.40 

Møterom: Skype 
 

 

Fra arbeidsgiver:      Hovedverneombud:  

Navn Navn Tilstede Forfall 

    

Liss Eberg, HR-sjef Silje Kristensen X  

Per-Ingve Norheim, seniorrådgiver HR-avd    

Kari Råstad, Konst HR-sjef    

Beate Sørslett, Medisinsk direktør    

Gro Ankill, administrasjonssjef    

Kjell Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS    

Lena Rolandsen, rådgiver HR-HMS    

Lars Eirik Hansen, Senterleder SKSD    

Nina Jensen, Avd.leder SKSD    

    

    

Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd    

    

    

    

    

    

    

* tilstede deler av møtet 
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Styresak xx/2022 Orientering oppdragsdokument 2022 
 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

AMU sak 9/2022 HMS-handlingsplan for NLSH 2022 

 

Partene har drøftet saken og slutter seg til HMS-handlingsplan for NLSH 2022. 
 

 

 

 

AMU sak 10/2022 Orientering om IA og sykefraværsarbeidet 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

AMU sak 11/2022 Planlegging av hovedferieavvikling 2022 

 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

AMU sakene 7 og 8-2022 Forslag til evalueringsprosess i SKSD og sammenstilling 

spørreundersøkelse SKSD 
 

 

 

Partene har drøftet saken og slutter seg til forslag til evalueringsprosessen i SKSD og 

sammenstilling av spørreundersøkelsen fra SKSD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

 

Nordlandssykehuset     Hovedverneombud 
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Protokoll fra AMU-møte 
fredag 11. februar 2022 

kl. 09.00 – 10.30 
Skypemøte 

 

 
Øvrige til stede: 
Nina Jensen og Lars Eirik Hansen– på sak  
Lena Rolandsen – på sak  
Torunn Bjerva – på sak   
Kari Råstad – på sak  
Gro Ankill og Beate Sørslett – på sak 
Per-Ingve Norheim 
 

 
 
 
 
 
 

 
Arbeidsgivers representanter:  Vararepresentanter: Til stede 

Liss Eberg, HR-sjef  X   
Sissel Juliussen, avdelingsleder Kir klinikk LO X   
Elisabeth B Jensen, avd.leder Med klinikk VE X   
Bjørnar Hansen, ass klinikksjef PHR-klinikken  Forfall Vibeke D Mikalsen X 
Frode Hansen, konst klinikksjef Prehospital X   
    
Arbeidstakers representanter:    
Hovedverneombud Silje Kristensen X   
Johnny Jensen, NSF Forfall   
Karina Hjerde, Fagforbundet X   
Frida Andræ, DNLF X   
Merete Danielsen, Delta X   
    
Øvrige faste medlemmer:    
Representant fra Hemis Arnfinn Gundersen X   
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø X   
Sekretær for AMU: Anita H Olsen X   
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AMU-sak 05-2022 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innstilling til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
AMU-sak 06-2022 
Godkjenning av protokoll 
 
Innstilling til vedtak: 
Protokoll fra møte 24. januar 2022 godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 24. januar 2022 godkjennes. 
 
AMU-sak 07-2022 
Forslag til evalueringsprosess SKSD 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU støtter forslag om evaluering av SKSD som motsvar til AMU sak 19/2018 og 
55/2018. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU støtter forslag om evaluering av SKSD som motsvar til AMU sak 19/2018 og 
55/2018. 
 
AMU-sak 08-2022 
Sammenstilling spørreundersøkelse SKSD 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
Forslag til nytt vedtak: 
AMU tar saken til orientering og ber SKSD komme tilbake til AMU med en orientering 
om prosess og oppfølging. 



AMU-møte 11. februar 2022 

 

 

3 

 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt med nytt vedtak. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering og ber SKSD komme tilbake til AMU med en orientering 
om prosess og oppfølging. 
 
 
AMU-sak 09-2022 
HMS-handlingsplan for NLSH 2022 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU anbefaler direktøren å vedta vedlagte handlingsplan for NLSH HF for 2022. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU anbefaler direktøren å vedta vedlagte handlingsplan for NLSH HF for 2022. 
 
AMU-sak 10-2022 
Orientering om IA og sykefraværsarbeid  
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
AMU-sak 11-2022 
Orienteringssak – Planlegging av hovedferieavvikling 2022 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
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AMU-sak 12-2022 
Saker til orientering 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
 
Eventuelt: 

- ForBedring: Informasjon om status på Forbedringsundersøkelse. 
- Permisjoner: Spørsmål om lik holdning til permisjonssøknader fra ansatte. 
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PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 

 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte 
 

 

14. februar 2022 

Kl.08.00 – 09.00 

Møterom: Skype 
 

Fra arbeidsgiver:      Fra fagforeningene:  

Navn Navn Tilstede Forfall 

    

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

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

Kari Råstad, ass.HR-sjef Siv Anita Ovesen (NFF)   

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

Marit Barosen, Økonomisjef Louise Kjelstrup (Forskerne)   

Gro Ankill, administrasjonssjef Ingeborg Overvoll 

(Presteforeningen) 

  

Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd Svein Klingen (Akademiker forb.)   

 Mads Isaksen (Maskinistforb.)   

 Liv Berit Moe (Radiografforb)   

 Karina Hjerde (Fagforbundet) X*  

 Jannicke Lagesen (FO)    

 Roar Skogøy (El og It forbundet) X  

 Merete Danielsen (Delta) X  

 Anette Rypeng (Parat)   

 Hild Mæland (DNJ) X  

 Skjalg Andersen (NITO) X  

 Frida Andræ (DNLF) X  

 Morten Næss (DNLF) X  

 Tirill Ingebrigtsen (NPF)   

 Eirik Pettersen (Econa)  

 

 

 Einar Bollvåg (Tekna)   

 Stian Molvik (Samfunnsviterne) X  

 

 

* tilstede deler av møtet 
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Styresak xx/2022 Oppfølging Budsjett 2022 per februar 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering.  

 

 

 

Styresak xx/2022 Virksomhetsrapport januar 2022 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Nordlandssykehuset HF 

 

 

                     

Johnny R. Jensen      Liv Berit Moe 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Siv Anita Ovesen      Britt-Tove Bakken 

 

 

__________________________________________  _________________________________________ 

Hild Mæland      Heidi Fløtten 

      

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Svein Klingen      Mads Isaksen 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Karina Hjerde      Roar Skogøy 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Merete Danielsen     Anette Rypeng 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Skjalg Andersen         Stian Molvik 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Einar Bollvåg      Tirill Ingebrigtsen 
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_________________________________________  _________________________________________ 

Frida Andræ       Eirik Andreas Pettersen 

 

 

 

__________________________________________   

Ingeborg Overvoll         
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PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven 

 mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud 
 

14. februar 2022 

Kl. 08.00 – 09.00 

Møterom: Skype 
 

 

Fra arbeidsgiver:      Hovedverneombud:  

Navn Navn Tilstede Forfall 

    

Liss Eberg, HR-sjef Silje Kristiansen X  

Per-Ingve Norheim, seniorrådgiver HR-avd    

Kari Råstad, Konst HR-sjef    

Beate Sørslett, Medisinsk direktør    

Marit Barosen, Økonomisjef    

Gro Ankill, Administrasjonssjef    

    

Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

* tilstede deler av møtet 
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Styresak xx/2022 Oppfølging Budsjett 2022 per februar 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 

 

 

 

Styresak xx/2022 Virksomhetsrapport januar 2022 
 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering.  
 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

 

Nordlandssykehuset     Hovedverneombud 
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Protokoll fra ekstraordinært AMU-møte 
Mandag 14. februar 2022 

kl. 11.00 – 11.15 
Skypemøte 

 

 
Øvrige til stede: 
Per-Ingve Norheim 
Gro Ankill, Marit Barosen og Beate Sørslett – på sak 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbeidsgivers representanter:  Vararepresentanter: Til stede 

Liss Eberg, HR-sjef  X   
Sissel Juliussen, avdelingsleder Kir klinikk LO X   
Elisabeth B Jensen, avd.leder Med klinikk VE X   
Bjørnar Hansen, ass klinikksjef PHR-klinikken  X   
Frode Hansen, konst klinikksjef Prehospital X   
    
Arbeidstakers representanter:    
Hovedverneombud Silje Kristensen X   
Johnny Jensen, NSF X   
Karina Hjerde, Fagforbundet X   
Frida Andræ, DNLF X   
Merete Danielsen, Delta X   
    
Øvrige faste medlemmer:    
Representant fra Hemis Arnfinn Gundersen X   
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø X   
Sekretær for AMU: Anita H Olsen X   
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AMU-sak 13-2022 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innstilling til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
AMU-sak 14-2022 
Godkjenning av protokoll 
 
Innstilling til vedtak: 
Protokoll fra AMU-møte 11. februar 2022 godkjennes 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra AMU-møte 11. februar 2022 godkjennes. 
 
AMU-sak 15-2022 
Oppfølging av budsjett 2022 pr februar 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
AMU-sak 16-2022 
Saker til orientering 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar sakene til orientering. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU tar sakene til orientering. 
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Eventueltsak melding inn av HVO: 
Det har i løpet av de siste månedene vært to påkjørsler som følge av el sparkesykkel-
/sparkesykkelbruk innendørs i NLSH lokaler. Påkjørslene har resultert i skade på 
personell begge ganger.  
Det er ukjent i hvor utstrakt grad sparkesyklene brukes som fremkomstmiddel 
innendørs, men hendelsene rapportert viser at det forekommer og med andre ord, det 
fins en risiko som må håndteres.   
Et annet aspekt som må medtas er brannfaren El sparkesykler utgjør ved 
parkering/oppbevaring innendørs. Generelt kan jeg ikke se at NSLH har 
prosedyre/reglement som regulerer bruken. 
Dette kan kanskje ha sin forklaring i at El sparkesykler er et mer eller mindre nytt 
fremkomstmiddel for allmennheten. Dog er det å lese i AMU sak 11-2022 at arbeidsgiver 
internt har avklart mulighet for parkering av El sparkesykler utenfor NLSH Bodø, noe 
som gjør at fremkomstmidlet sannsynligvis vil bli mer aktuelt for ansatte og at 
regulering av innendørs bruk må på plass. 
 
Det bes derfor om at arbeidsgiver iverksetter nødvendige kartlegginger og 
risikoreduserende tiltak, om så et tydelig forbud mot innendørs bruk av spesielt El 
sparkesykler. 
 
 



 

LO i Vesterålen 
Tlf. 90 11 52 13 

e-postadresse: 
loivest@hotmail.com 

 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/loivest 

Besøksadresse: 

LO-senteret i Vesterålen 

Vesterålsgt. 90 – 2. etg. 

8400 Sortland  

 

Leder: 

John Helmersen 

Åseveien 354 

8484 RISØYHAMN 

tlf. 41 24 48 95 (også SMS) 

e-post: john.helmersen@hotmail.no  

 

Bank: 

4570.12.82551 
Organisasjonsnr: 

 981 431 995 

 

LOs lokalorganisasjon for organisasjonsledd som har medlemmer i Vesterålen; omfatter 
kommunene Andøy, Bø i Vesterålen, Hadsel, Sortland og Øksnes 
 
Til  

• Nordlandssykehuset v/styret 

• Regjeringa og Stortingets helse- og omsorgskomitè 

• Media 

 

Enstemmig uttalelse fra LO i Vesterålen v/styret i møte 2. februar 2022: 

 

NORDLANDSSYKEHUSET MÅ INSTRUERES OM FORTSATT Å GI VESTERÅLEN 

MULIGHET TIL Å BENYTTE NÆRMESTE OVERGREPSMOTTAK SOM ER I HARSTAD 

 

LO i Vesterålen mener det er forstemmende at Nordlandssykehuset, uten å ha orientert om og drøftet 

saken verken med primærhelsetjenesten eller politiet i Lofoten og Vesterålen, men egenrådig og etter 

vår oppfatning meget arrogant,  har sagt opp avtalen som ga vesterålinger og lofotværinger mulighet 

til å bruke overgrepsmottaket ved UNN i Harstad.  

 

Oppsigelsen har virkning fra juli 2022 og er økonomisk begrunnet.  Fra juli måned må  da 

fornærmede i overgrepssaker benytte rutefly til Bodø. Man er da avhengig for fly – og av rutetidene 

med få rutetilbud i helgene og rutetider som for øvrig kan være problematisk å forholde seg til i 

mange tilfelle.  Muligheten til å benytte tilbudet i Harstad, med langt bedre reisemuligheter og 

kortere avstand er en trygghet for at overgrepsofre kan få raskest mulig oppfølging.  

 

Vi registrer at helsepersonell og etterforskere  av overgrepssaker i Vesterålen sterkt advarer mot den 

endring som Nordlandssykehusets administrative ledelse har som intensjon å sette i verk fra juli 

måned.   

 

LO i Vesterålen v/styret anmoder om at sentralt politisk nivå i regjeringa og Stortinget instruerer 

Nordlandssykehuset om å gå tilbake til avtale med UNN Harstad som tidligere.  

 

Hvis finansieringsmodellen for sykehusene har medført at man fra Nordlandssykehuset har gått inn 

for å kutte avtalen med UNN Harstad, så må dette i tilfelle tas med i en konsekvensanalyse når ny 

finansieringsmodell for sykehusene skal utredes. Slik som dette eksempelet viser, kan vi ikke ha det.   

 

 

For LO i Vesterålen 

 

John Helmersen                                         Lillian Grøsnes 

leder                                                       sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:loivest@hotmail.com
https://www.facebook.com/loivest
mailto:john.helmersen@hotmail.no
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Uttalelse fra kvinnenettverket i Nordland Arbeiderparti 

 

 

Nordlandssykehuset har besluttet å si opp avtalen med UNN Harstad som overgrepsmottak 

for befolkningen i Lofoten og Vesterålen med virkning fra 1. juli. Vi ser at 

primærhelsetjeneste og politi reagerer og advarer mot oppsigelsen. Styringsgruppa for 

kvinnenettverket i Nordland Arbeiderparti stiller seg bak advarslene mot å si opp avtalen. 

Det må fortsatt være mulig å benytte nærmeste overgrepsmottak. Etter et seksuelt overgrep 

er det viktig å komme seg tidlig til et overgrepsmottak hvis det skal sikres bevis. Man skal 

også vente med å dusje eller vaske kroppen til etter at man har vært på overgrepmottaket. Å 

møte opp på flyplassen og ta ruteflyet til Bodø for å sikre bevis etter et overgrep vil for noen 

være en uverdiggjørende ekstra belastning. Det kan også være det som hindrer noen fra å ta 

reisen til overgrepsmottaket. Mennesker som har vært gjennom en slik traumatiserende 

opplevelse må slippe å ha lengere reisevei enn nødvendig for å få hjelp. 

Oppsigelsen av avtalen med overgrepsmottaket i Harstad er økonomisk begrunnet. 

Rammene for Nordlandssykehuset og Helse Nord bør diskuteres. Vi kan likevel ikke risikere 

at noen ikke oppsøker overgrepsmottak etter voldtekt, voldtektsforsøk eller vold på grunn av 

selskapsstruktur og organisering av helseforetak. Overgrepsofre er et dårlig område for 

innsparing.  

Nordlandssykehuset forvisser om at rettssikkerhet og pasientsikkerhet vil bli ivaretatt ved 

overgrepsmottaket i Bodø. Vår oppfatning er likevel at tilbudet for overgrepsofre vil bli 

svekket for en hel region.  

Den som blir utsatt for seksuelle overgrep må ha anledning til å reise til nærmeste 

overgrepsmottak. For befolkningen i Lofoten og Vesterålen vil dette i en del tilfeller være 

overgrepsmottaket i Harstad.  

Kvinnenettverket i Nordland Arbeiderparti ber Nordlandssykehuset om å igjen vurdere å 

videreføre av avtalen med UNN i Harstad, for å sikre at befolkningen i Lofoten og Vesterålen 

blir sikret raskest mulig behandling etter overgrep. 

 

Styringsgruppa for kvinnenettverket i Nordland Arbeiderparti 

 

Silje Nordgård, leder 

Tina Denstad, medlem 

Elbjørg Larsen, medlem 

 



 

 

Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Referat møte i Brukerutvalget 10. februar 
Sted: Hybrid, digitalt/fysisk for medlemmer bosatt i Bodø. 

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

Lenke til sakspapirer: Her 

 
Deltagere: Tilstede  Meldt 

forfall 

Paul Daljord – leder  FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon  X  

Gunn Strand Hutchinson – nestleder SAFO – Samarbeidsforum av funksjonshemmedes 

organisasjoner 

X  

Ole André Korneliussen Mental Helse X  

Carl Eliassen MARBORG – Brukerorganisasjon på rusfeltet X  

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen X  

Mai Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X  

Linn Christin Sørtorp   RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon X  

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell Samisk representant  X 

Fransisca Kappfjell Herbst Samisk representant (vara)  X 

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet  X  

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Beate Sørslett Fungerende direktør X  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 005/2022  

Tonje E. Hansen  Fagdirektør Sak 007/2022  

Saksliste 

001/2022 

002/2022 
003/2022 

004/2022 
005/2022 

006/2022 
007/2022 

008/2022 
009/2022 

010/2022 
011/2022 

012/2022 
013/2022 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat møte 10. november 2021 
Årsmelding Brukerutvalget 2021 

Årsmelding lærings- og mestringssenteret 2021 
Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset 

Budsjett 2022 
Orienteringer Fagdirektør 

Oppdragsdokument 2022 
Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

Fungerende direktør orienterer om aktuelle saker  
Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 
Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-10-februar-2022?arrId=0
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Saksnr.  Saksfremstilling 

 

001/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

002/2022 Godkjenning av referat møte 10. november 2021 

 

Vedtak:  

Referatet fra møtet godkjennes.  

003/2022 

 

 

Årsmelding Brukerutvalget 2021 

 

Brukerutvalgets årsmelding for 2021 ble gjennomgått.   

 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner årsmeldingen.  

 

004/2022 Årsmelding lærings- og mestringssenteret 2021 

 

Presentasjon ved Jorunn Brendeford, enhetsleder lærings- og mestringssenteret utgikk på 

grunn av sykdom. Gjennomgang av årsmeldingen.  

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar årsmeldingen til lærings- og mestringssenteret 2021 til orientering.  

2. Brukerutvalget berømmer lærings- og mestringssenteret for deres arbeid, og ønsker 

økt samarbeid.  

3. Brukerutvalget påpeker at for å kunne ivareta fremtidens krav om økt ansvar for egen 

helse blir det særlig viktig å styrke lærings- og mestringssenterene.  

 

005/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset  

 

Økonomisjef Marit Barosen presenterte virksomhetsrapportene for november 2021, 

desember 2021 og ga en muntlig orientering om virksomhetsrapporten for januar 2022. 

 

Spørsmål: Hva gjøres for å få ned ventetiden innenfor psykisk helse og rus? 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar virksomhetsrapportene til orientering.  

INFOBOKS 

• Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av 

Nordlandssykehuset. 

• Lenke til side med ordforklaringer her.  
 

 

• 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
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2. Brukerutvalget ser med bekymring på økningen i ventetid innenfor psykisk helse og 

rus og lungesykdommer.  

  

006/2022 Budsjett 2022 

 

Beate Sørslett, fungerende direktør, ga en orientering om budsjettarbeidet 2022.  

 

Spørsmål fra Brukerutvalget i forkant:  

▪ Hvordan sikre at budsjettkuttene ikke går ut over Nordlandssykehusets pasienttilbud? 

▪ Spørsmål om foreslått kutt i stilling i Preste- og samtaletjenesten  

 

Spørsmål som ble stilt i møtet: 

▪ Spørsmål om overgrepsmottatt i Harstad 

▪ Spørsmål om innleie  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. Brukerutvalget ønsker at de foreslåtte kuttene i minst mulig grad skal gå ut over 

pasienttilbudet.  

3. Brukerutvalget ber om en orientering på neste møte fra følgende: 

• Representant fra preste- og samtaletjenesten.  

• Representant fra overgrepsmottaket Bodø.   

 

007/2022 Orienteringer fagdirektør 

 

Tonje E. Hansen ga en kort informasjon om følgende saker:  

 

▪ Status Covid-19  

▪ Omorganisering fagavdelingen, ny seksjon: Seksjon for helsekompetanse og 

brukermedvirkning  

 

Vedtak: 

Brukerutvalget takker for orienteringen.  

 

008/2022 Oppdragsdokument 2022 

 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget ønsker i det kommende året å involveres i følgende saker: 

 

INFOBOKS 

• Oppdragsdokumentene er helt sentrale i styringen og utviklingen av 

spesialisthelsetjenesten. 

• Helse Nord RHF styres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Dette skjer blant 
annet gjennom et årlig oppdragsdokument som forteller hva HOD krever gjennomført. 

• I egne oppdragsdokument stiller Helse Nord RHF krav til helseforetakene i regionen. 

• Tilleggslisten viser oppdrag som har blitt gitt tidligere år, som ikke er gjennomført.  

• Lenke til nyhetssak på helsenord.no, på denne lenken 
 

https://helse-nord.no/nyheter/oppdraget-for-2022-gitt-til-helseforetakene
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• Sykehusets arbeid med å sikre gode overganger fra barn til voksen.  

• Kartlegge og forbedre samarbeid med frivillige organisasjoner, her må 
Ungdomsrådet involveres.   

• Områdene som knytter seg til psykisk helse og rus, med et særlig fokus på psykisk 

helse for barn og unge.  

 

009/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant        Status 

1. Representant styret 

Nordlandssykehuset 

Paul Daljord Hovedsakelig budsjett 

som sak på styremøtet.  

 

2. Partnerskapsmøtet 

(Helsefellesskap) 
Paul Daljord,  

vara: Gunn Strand 

Hutchinson 

Stilling er lyst ut fra 

kommunen, 

kontaktperson fra 

kommunen oppnevnt  

3. Strategisk 

samarbeidsutvalg 

(Helsefellesskap) 

Gunn Strand 

Hutchinson,  

vara: Leder av 

Ungdomsrådet 

Skulle være et møte i 

februar 2022, men 

utsettes  

4. Klinisk Etisk Komite 

(KEK) 

Kitt-Anne Hansen 

(kitt-

anne.hansen@rio.no) 

vara: Helge Jenssen: 
(jenssen.helge@gmail.

com)   

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

Har jobbet med case 

5. Driftsrådet til pasient- og 

pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  

vara: Viktor Torrisen 

Skulle hatt møte i dag, 

blir den 23. februar 

6. Sykehusapotek Nord HF 

(SANO) 

Cicile Toresen 

(Cicilie.Toresen@em1

nn.no ), vara: Mai-

Helen Walsnes 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Ikke hatt møte siden sist.  

7. Forskningsutvalget 

NLSH 

Helge Jensen 

(Jenssen.helge@gmail.

com) 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Godt i gang, får 

oppdatering fra hvert 

møte, ikke hørt noe nytt 

til dette møtet.  

8. Prosjekt 

SamStrømming: 

Samhandlingsprosjekt e-

Konsultasjon mellom 

Helge Jenssen 

(Jenssen.helge@gmail.

com) 

Ikke skjedd noe.   

mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:enssen.helge@gmail.com
mailto:enssen.helge@gmail.com
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Bodø kommune og 

Nordlandssykehuset 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

9. Medlem av styret i 

Flexible Assertive 

Community Treatment 

(FACT) Lofoten 

Ivar Martin Nordgård Har fått egen tilskudds-

finansiering, nå jobbes 

det med å få finansiering 

av enkelte stillinger. Stor 

aktivitet i FACT 

Lofoten, dobling av 

antall henvendelser siden 

forrige år.  

10. Styringsgruppen for 

Senter for psykoterapi og 

psykososial 

rehabilitering ved 

psykoser (SEPREP) 

Lo/Ve 

Ivar Martin Nordgård Første mastergradskurs 

over 2 år er avsluttet. 

Avslutning tirsdag den 

14. desember. Av 37 har 
32 studenter avlagt 

eksamen. Spørsmål om 

det skal startes opp nytt 

kurs. Ikke finansiering 

for å starte opp i 2022, 

men kanskje 2023.  

11. HelseIArbeid 

poliklinikken 

Sarah Isabel 

Corneliussen Dahl 

(Sarah_isabel_87@hot

mail.com) 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Prosjektleder gir en 

skriftlig orientering i 

løpet av våren 2023.  

12. Risiko og 

sårbarhetsanalyse (ROS) 

av psykiatrisk kriseseng i 

medisinsk Lofoten 

Ole André 

Korneliussen 

Spørsmål i hvem som 
skal ha ansvar for denne 

gruppen med pasienter. 

Krisesengen i lite bruk.  

13. Kurs 

brukermedvirkning 

Carl Eliassen Nytt kurs til høsten, 

artikkel om kurset sendes 

ut   

14. «Telemedical evaluation 

of surgical patient. A 

pilot study evaluating 

safety, feasibility and 

financial implications». 

Jan Arntzen 

(jan.arntzen@outlook.c

om) 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Har fått informasjon  

15. KlinReg-prosjektet 

"Likeverdige 

helsetjenester - uansett 

hvor du bor?" 

Mai-Helen Walsnes Nettopp møtt 

prosjektleder, ingen 

fysiske møter men får 
tilsendt informasjon 

16. «Prehospital minutes 

count during a stroke. 

Factors associated with 

prehospital delays with 

data from various 
regions in Norway and 

Paul Amundsen 

(paamundsen@hotmail

.com) 

 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgård 

Orientering fra 

prosjektleder Ida Bakke 

og brukerrepresentant, 

18. mai 2022. 

 

mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:paamundsen@hotmail.com
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one region in 

Switzerland» 

17. Multifamilieterapi i 

behandling av alvorlige 

spiseforstyrrelser hos 

unge, voksne kvinner 

Ragni Adelsten 

Stokland 

(ragnias@gmail.com) 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

Har ikke hørt noe, har 

sendt mail  

 

18. Unge kvinner med 

alvorlige 

spiseforstyrrelser - 

foreldre og søskens 

erfaringer. 

Ragni Adelsten 

Stokland 

(ragnias@gmail.com) 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

Har ikke hørt noe, har 

sendt mail  

 

19. Tannhelse, kosthold 

inflammasjon og 

biomarkører ved akutt 

intermitterende porfyri 

Merete Johansen 

(Merejo2@outlook.co

m) 

Kontaktperson:Gunn 

Strand Hutchinsson 

Ikke svart denne gangen 

20. Innovative 

Physioyherapy and 

Coordinatoen of Care for 

people with MS: A 

Randomized Controlled 

Trial and a Qualitative 

Study 

Tone Elvevoll 

(toneelvevoll@hotmail.

com ) og Marianne 

Elvik 
(marianne.elvik@gmail

.com) 

Kontaktperson: Ole 

André Korneliussen 

Har kontaktet dem før jul 

da var de godt i gang 

med prosjektet  

 

21. PhD prosjekt om måling 

av pasientskader som 

følge av kreftbehandling 

Gerd Karin Bjørhovde  

(gerd.bjorhovde@uit
.no) 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgårs 

Brukermedvirker mottatt 

prosjektsøknad om en 

større søknad om 

prosjektet.  

22. RescueDoppler - en ny 

ultralydmetode for 

forbedret utfall av 

gjenoppliving etter 

hjertestans 

 

Karl Aagnes 

(karl_aagnes@yahoo.

no, 916 03 379) 
 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Startet prosjektet, men 

ikke noe nytt siden sist 

23. Etablering av arena for 

substitusjonsbehandling 

for opioidavhengige i 

Bodø 

 

Linn Christin Sørtorp  

Carl Eliassen 

Espen Akerborg  
(espenjo83@gmail.co

m)  

Arbeid godt i gang, hatt 

to møter, mye snakk om 

lokale. Hyppige møter.  

mailto:ragnias@gmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
mailto:gerd.bjorhovde@uit.no
mailto:gerd.bjorhovde@uit.no
mailto:karl_aagnes@yahoo.no
mailto:karl_aagnes@yahoo.no
mailto:espenjo83@gmail.com
mailto:espenjo83@gmail.com
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Daniel Johansen ( 

danieltorbergsenjohan

sen@gmail.com ) 

24. Tidlig integrasjon av 

palliativ behandling av 

barn og unge i Nordland 

 

Heidi Øyvann 

(Heidi.oyvann@online.

no/ 907 74 944) 

Gunn Strand Hutchinson 

Prosjektet er startet opp, 

men ikke skjedd noe 

siden sist. 

 

25. Avansert 

smertebehandling med 

metadon - Innovativ 

behandling av pasienter 

med kroniske smerter 

 

Grete Hatlen Hansen 

(Tlf: 482 82 259) 

Kontaktperson: Linn 

Sørtorp 

Ikke hørt noe enda 

Sissel finner e-

postadresse 

 

26. 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 

Prosjekt som kunne vært 

interessant å få orientert 

om i Brukerutvalget 

Stine Andreassen 

kontaktperson 

27. Representanter til 

arbeidsgruppe for å følge 

opp strategien 

spesialisthelsetjenester til 

den samiske befolkning 

 

Brukerutvalget: Ole-

Henrik Bjørkmo Lifjell 

Ungdomsrådet: 

Susanne Regine Inga 

(Sunna.inga@hotmail.c

om) 

Prosjekt ferdigstilt og 

tiltaksplan utarbeidet.  

Tiltaksplanen sendes 

brukerutvalgets 

medlemmer per mail.  

28. Risikovurdering av en 

eventuell flytting av 

Barnehabilitering til nye 

lokaler utenfor 

sykehuset. 

 

Gunn Strand 

Hutchinson 

Arbeidet sluttført. Ikke 

anbefalt å flytte 

habiliteringen.  

Frigjort to ekstra 
kontorer til 

barnehabiliteringen.  

29. Referansegruppe:  

Prosjekt Plan for 

1. Brukerutvalget: 

Gunn Strand 

Gunn Strand Hutchinson 

 

mailto:danieltorbergsenjohansen@gmail.com
mailto:danieltorbergsenjohansen@gmail.com
mailto:Sunna.inga@hotmail.com
mailto:Sunna.inga@hotmail.com
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utvikling av Rønvik – 

Arealutviklingsplan 

Konseptfase steg 2 

 

 

 

Hutchinson, mail: 

gunnhutch@gmail.com 

 

2. Ungdomsrådet: 

Danielle Johanna 

Hansen, mail: 

daniellejhansen@outlo

ok.com 
 

3. Samisk representant: 

Ole Henrik Bjørkmo 

Lifjell, mail: 
ole_henrik100@hotmai

l.com 

 

Arbeid satt på vent, 

prosjektet kan fjernes  

30. Brukermedvirkning i 

prosjektet 

«Sosioøkonomisk status, 

og økningen i psykiske 

helseproblemer og 

selvskading blant 

ungdom» 

 

  

1. Gunn Nordland 

(pårørende – 

rekruttert via 

landsforeningen 

for pårørende) 

E-post: 

gunnor@vgs.nfk.n

o 

Tlf: 958 66 525 
 

2. Helge Jenssen 

(pårørende – 

rekruttert via 

landsforeningen 

for pårørende) 

E-post: 

Jenssen.helge@gm

ail.com  

Tlf: 957 99 639 

3. Danielle Johanna 

Hansen – 
Ungdomsrådet 

Nordlandssykehus

et 

E-post: 

daniellejhansen@o

utlook.com  

Tlf: 476 06 686 

 

4. Lars Herman 

Nordland – 

Ungdomsrådet 
Nordlandssykehus

et 

E-post: 

larsnord98@hotma

il.com 

Tlf: 905 89 763 

  

Kontaktperson: Ole 

André Korneliussen 

Prosjektet godt i gang  

31. Implementering av 

digital 

symptomoppfølging for 

kreftpasienter som får 

behandling med 

Gunnar Olsen 

(gunnarolsen42@gmail

.com) 

 

Mottok  
Pasientsikkerhetsprisen 

2021, lenke til artikkel 

her: 

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:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
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immunterapi for å 

redusere alvorlige skader 

- Kaiku Health 

 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgård  

 

https://nordlandssyke
huset.no/nyheter/pasi
entsikkerhetsprisen-
2021  

 

Prosjektet er avsluttet og 

kan fjernes fra listen 

 

32. Prosjektsøknad til 

forskningsrådet om 

videreutvikling av digital 

hjemme-oppfølging.  

 

Ivar Martin Nordgård Ikke skjedd noe siden 

sist  

Sissel sjekker opp.  

33. 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 

 

Ferdigstilt. Fellesmøte i 

begynnelsen av 

desember 2021 hvor de 

fire gruppene skal ha et 
fellesmøte.  

 

Avsluttet  

34. Nordlandssykehusets 

kunstutvalg 

Merete Hassel, 

mailadresse:  

hassel.merete@gmail.c

om 
 

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinson 

 

Ikke vært møte enda.  

35. Brukerpanel digitale 

pasient- og 

samhandlingstjenester 

Linn Christin Sørtorp 

(Brukerutvalget) 

 

Viktoria Linnea 

Høybakk 

(Ungdomsrådet) 

 

Gjennomført møte, 

månedlige møter 

 

36. Driften på Enhet for 

Kognitiv terapi på 

Leknes. Psykiatrisk 

Dagbehandling skal 

evalueres og endres.  

 

Ole André  

Korneliussen   

Hatt 4 møter, siste møtet 

i lokalene til enheten på 

Leknes. 

Brukerrepresentantene 

og representantene fra 
klinikkene ønsker ikke å 

flytte enheten.  

Ole André Korneliussen 

etterspør skriftlig 

rapport.  

37. Forskningsprosjekt: 

Identifying patients at 

risk: how well does 

existing clinical 

prediction tools identify 

patients in need of 

intesified care. 2020 – 

2023. Prosjekt hvor 

Mai-Helen Walsnes Ikke hørt noe siden sist 

https://nordlandssykehuset.no/nyheter/pasientsikkerhetsprisen-2021
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/pasientsikkerhetsprisen-2021
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/pasientsikkerhetsprisen-2021
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/pasientsikkerhetsprisen-2021
mailto:gunnhutch@gmail.com
mailto:marie-15@hotmail.com
mailto:marie-15@hotmail.com
mailto:hassel.merete@gmail.com
mailto:hassel.merete@gmail.com
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dødsfall ved NLSH 2018 

og 2019 gjennomgås og 

beskriver 

pasientpopulasjonen.  

 

38. Forskningsprosjekt: 

Kommunikasjon med 

pasienter som er lagt inn 

på akuttmottak med 

akutte brystsmerter. 

Prosjekt hvor man 

videofilmer 

kommunikasjonen 

mellom lege og pasient i 

akuttsituasjoner.  
 

Mai-Helen Walsnes  

 

Vedtak:  

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

010/2022 Fungerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

Brukerutvalget fikk en muntlig orientering om følgende: 

▪ Siri Tau Ursin ny direktør starter 28. februar, artikkel på nlsh.no  

▪ Lang ventetid Barne- og ungdomspsykiatri (BUPA) 

▪ Rutiner for samhandling knyttet til pasienter med høy selvmordsrisiko  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

2. Brukerutvalget ber om at rutiner for oppfølging av pasienter som er innlagt i somatisk 

sykehus etter selvmordsforsøk ses nærmere på, med tanke på å ikke bli overlatt til seg 

selv, og kunne ha mulighet for samtale med helsepersonell mens de er innlagt.  

 

011/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

Marie Dahlskjær, ungdomsrådets leder, ga en orientering om hva som har skjedd siden sist: 

 

• Rekruttering av nytt ungdomsråd, nytt ungdomsråd skal oppnevnes i styremøtet 23. 

mars. Til nå har blant annet 5 ungdom på 16 år tatt kontakt. Første møte blir mars, 

opplæring skal skje fort etter første møte.  

• Diagnoseuavhenging kurs for ungdom blir et regionalt kurs.  

• Vi lager film og bidrar til bolk på Pasientsikkerhetskonferansen 2022, temaet er e-

konsultasjoner og hva som er viktig for oss.  

• Vi har laget en brosjyre til ungdom i overgangen knyttet til psykiatri. Link her 

• HIPPO er klar til bruk.  

• Danielle er med på prosjekt for å se på muligheten for å starte opp FACT UNG, 

samarbeid nordlandssykehuset og Bodø kommune. 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget takker for orienteringen og berømmer ungdomsrådet for deres arbeid.   

 

https://nordlandssykehuset.no/nyheter/siri-tau-ursin-blir-ny-administrerende-direktor
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsr%C3%A5det/Snart%20voksen%20-%20Brosjyre%20overgang%20barn%20til%20voksen%20psykiatri.pdf
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Tilbakemeldinger om møtet: God møteledelse, veldig fint møte, bra med pauser.  

012/2022 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

 

Paul Daljord orienterte fra forrige styremøte.   

• Budsjettprosess 

 

Ivar Martin Nordgård 

• Viktig å følge opp sakene som ble spilt inn fra møtet med brukerorganisasjonene 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

013/2022 Referatsaker/Innspill til saker/Eventuelt 

 

Møtereferat 

 

• Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10-11. november 2021 

• Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 02.11.2021 

• Protokoll brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset 08. desember 2021 

• Referat Møte i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 14.12.2021 

• Årsmelding Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2021 

• Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2022 

 

Eventuelt 

• Internrevisjonsrapport ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse Enhet 

voksenpsykiatri (VOP) 

• Plassering av ambulansehelikopter  

• Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt Project summary SPeCT (Safer 

Personalised Cancer Treatment Follow-up Cancer) 

• Tilbud om å delta på kliniske behandlingsstudier  

• Oppnevning av brukerrepresentant til prosjektet pilotering av sikkerhetsløsning for 

monitorering av inneliggende pasienter med akutte psykiske lidelser  

• Diskusjon rundt ny direktør sin deltakelse på møtene: 

o Skal direktør delta på hele møtene vi har? Kan det være et alternativ å delta f. 

eks siste del av møtet, fra 14.00 til 16.00.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar møtereferatene/protokollene til orientering.  

2. Brukerutvalget ønsker at direktør deltar på møtene, og kan selv avgjøre om hun deltar på 

hele eller kun deler.  

3. Brukerutvalget ønsker å bli holdt orientert om arbeidet med plasseringen av 

ambulansehelikopter.  

4. Brukerutvalget ber om en orientering om hvordan fordelingen til kliniske studier er, med 

hensyn til geografi. 
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