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Saksnr
Utvalg
Møtedato
41/2018
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25.4.2018
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen
Saksbehandler: Leif Hovden

Referatsaker
Innstilling til vedtak
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 27.2.2018
Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 5.3.2018
Saksprotokoll fra møte i Harstad kommunestyre, datert 22.3.2018
Brev til styreleder vedrørende utskrivningsklare pasienter, datert 22.3.2018
Kopi til direktør av brev til ordfører Tromsø kommune, datert 22.3.2018
Uttalelse fra Sør-Troms regionråd om rehabilitering ved UNN Harstad, datert 4.4.2018
Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 9.4.2018
Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert
10.4.2018.
9. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 11.4.2018
10. Uttalelse vedrørende Helsesenteret Sonjatun, datert 14.4.2018
11. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 18.4.2018
12. Protokoll fra drøftingsmøte nr 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert
20.4.2018
13. Vedlegg til sak 30 – Strategisk utviklingsplan Bygg – Tilleggsnotat
14. Vedlegg til sak 31 – Arealplan UNN Breivika – Tilleggsnotat

Tromsø, 20.4.2018

Marit Lind (s.)
konst.administrerende direktør
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Referat fra Møte i Kvalitetsutvalget (KU) UNN
Tid: Tirsdag 27.2.2018 10.30 – 12.30
Sted: Administrasjonens møterom D1.707
Tilstede

Forfall

Øvrige

Referent
Saksnr.
07/18

Klinikksjef BUK og konstituert KVALUT-sjef
Administrerende direktør
Leder Brukerutvalget
Kvalitetsrådgiver Operasjons- og intensivklinikken
Seksjonsleder Ortopedisk avdeling
Smittevernoverlege
Foretaksverneombud
Avdelingsleder Akuttmottak og Observasjonspost
Rådgiver Stabsenhet NOR-klinikken
Avdelingsleder BUPA
Seksjonsleder laboratoriemedisin Narvik
(erstatter Ove Laupstad fra 22.2. 2018)
Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken
Kvalitetsleder klinisk patologi
Viseadministrerende direktør
Avd.overlege avd. for Gastroenterologisk kirurgi
Avdelingsleder Kvalitetsavdelingen
Pasientsikkerhetskoordinator Kvalitetsavdelingen
Avdelingssykepleier Kreftavdelingen
Ernæringsgruppa Pasientsikkerhetsprogrammet
Fagrådgiver Klinisk utdanningsavdeling
Konsulent Kvalitetsavdelingen
Sakstittel

Elin Gullhav
Marit Lind
Cathrin Carlyle
Tonje Drecker
May-Liss Johansen
Torni Myrbakk
Einar Rebni
Lars Røslie (vara)
Torill Davida Nilsen (vara)
Børge Mathiassen (vara)
Lene Finsveen
Magnus P. Hald
Lena Oprand Heggelund
Einar Bugge
Rolv-Ole Lindsetmo
Grete Åsvang
Mette Fredheim
Berit Sletten

Bjørg Nilsen Barge
Heidi Robertsen
Ansvar/
frist
Godkjenning av saksliste og referat fra KU-møtet 16.1.2018 (ephorte
2018/100)
Referatet var godkjent under tidligere utsendelse.
Oppfølging
Saksliste og referatet ble godkjent i møtet, men påfølgende merknad:
«Kvalitetsutvalget ber» endres til «Kvalitetsutvalget anbefaler» i
sakene 02/18 og 05/18.
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08/18

Læringsnettverk ernæring

Avdelingssykepleier Kreftavdelingen Berit Sletten orienterte sammen med
Kreftavdelingens ernæringsgruppe om arbeidet med
Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområde «Forebygging og behandling av
underernæring i Kreftavdelingens sengepost».
Det ble orientert om resultater etter det grunnleggende arbeidet før oppstart av
implementeringsfasen, herunder:
 Ernæringsplan for pasienter – ernæringsscreening for elektive og ø-hjelps
pasienter
 Mottaksteam
 Plan for utskrivningsteam
 Ønske om standardisert behandlingsplan i DIPS
 Bruk av risikotavler - daglige tavlemøter
 Screening og koding - punktundervisning
 Samarbeid med kommuner
 Samarbeid med ernæringsfysiolog
 Internundervisning og punktundervisning undervisning av leger
 Samarbeid med sykehuskjøkkenet – utarbeiding av meny-app
 Standardisert pasienttilbud på avdelingens tekjøkkenet
 Elektronisk kostregistreringsskjema
 Tverrfaglig samarbeid
 Registrering
Oppfølging/konklusjon
1. Kvalitetsutvalget takker for presentasjonen, berømmer det gode arbeidet
med prosjektet, og viktigheten av å spre det i organisasjonen.
2. Kvalitetsutvalget påpeker viktigheten av at pasienter og pårørende får
opplæring i ernæring for oppfølging etter utskrivelse.
3. Kvalitetsutvalget støtter forslag om tilknytning av IKT-ressurser til
fremtidige forbedringsteam for å gjøre dokumentasjon i DIPS enklere.
4. Kvalitetsutvalget imøteser forslag på hvordan «Forebygging og behandling
av underernæring» kan spres til andre relevante enheter i UNN.
Poster.pdf vedlagt

KVALUT
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09/18

Mangel på intensivkapasitet

Et økende antall pasienthendelser er mottatt av Pasientsikkerhetsutvalget (PSU)
siste år relatert til mangel på intensiv- og overvåkningskapasitet i UNN. PSU er
bekymret for risiko på sikt grunnet fall i antall sykepleiere som tar videreutdanning
i intensivsykepleie, og ba Kvalitetsutvalget diskutere problemstillingen.
Fagrådgiver Klinisk utdanningsavdeling Bjørg Nilsen Barge redegjorde for status for
søknader til videreutdanningen generelt. Det vites ikke ennå hvor mange av disse
som er søknad til videreutdanning i intensivsykepleie.
Utdanningsavdelingen ønsker komme bak årsakene til at enkelte fagområder
velges bort.
Få praksisplasser er en flaskehals – intensivenheten i UNN begrenser hvor mange
som kan tas inn i utdanningen.
Oppfølging/konklusjon
Kvalitetsutvalget diskuterte saken og tok redegjørelsene til orientering.
10/18

Status Pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhetskoordinator Kvalitetsavdelingen Mette Fredheim redegjorde for
Pasientsikkerhetsprogrammets status for 3. tertial 2017.
Oppfølging/konklusjon
1. Kvalitetsutvalget tar rapporten til orientering og er tilfreds med fremdriften
på de fleste innsatsområdene.
2. Legemiddelsamstemming krever fortsatt oppmerksomhet, og innføring av
de nye regionale prosedyrene (DS 10461) vil kreve en ekstra innsats.
3. Psykisk helse- og rusklinikken inviteres til å presentere sitt arbeid med
læringsnettverk innenfor pasientsikkerhet.
Kvalitetsutvalget ønsker å gjøre oppmerksom på e-læringskurset «Open School»,
som er gratis og tilgjengelig på Pasientsikkerhetsprogrammets nettsider:
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/effektivt-ogl%C3%A6rerikt-nettkurs
Kurset anbefales til ansatte i UNN som ønsker å lære mer om pasientsikkerhets- og
forbedringsarbeid.

KVALUT
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11/18

Protaminavvik

Saken utgikk grunnet forfall.
Eventuelt
Det tilkom en sak under eventuelt.
1. Kvalitetsavdelingen ved Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim ba
om innspill til en eventuell markering av den internasjonale «Hva er viktig
for deg?» - dagen 6. juni 2018.
Kvalitetsutvalgets medlemmer tar saken til diskusjon i egne avdelinger, for å KU
undersøke om noen er interessert i å være en pilot.
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MØTEREFERAT
Brukerutvalgets arbeidsutvalg (BAU) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
___________________________________________________________________________
Dato:

Mandag 5.3.2018 kl 13.30-15.30

Sted:

Møterom D1.704 Biblioteket

Tilstede:

Cathrin Carlyle, Laila Edvardsen, Hans-Johan Dahl

Forfall:

Esben Haldorsen

Fra adm:

Leif Hovden (adm.sjef) og Hilde Anne Johannessen (styrekonsulent/ referent)

___________________________________________________________________________
BAU 15/18

Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 25.4.2018

Ettersom styremøtet den 21.3.2018 utgår, vil gjennomgang av styresakene bli utsatt til neste BAUmøte den 9. april 2018.
Beslutning
BAU tar informasjonen til orientering.

BAU 16/18

Skjerming PET-senter

Brukerrepresentant Laila Edvardsen orienterte fra omvisning i PET-senteret den 8.2.2018.
Skjermingen er ikke tilfredsstillende verken for barn som leker på gulvet, sittende personer eller ved
inngangen.
Oppfølging
BAU ber sekretariatet om å rette spørsmål til utbyggingssjefen om hvordan venterommet er tenkt
benyttet, og av hvilke målgrupper/ pasientgrupper. BAU vil følge opp hvordan skjermingen blir
ivaretatt i forhold til bruken av heis samt røyking ved inngangspartiet.
BAU ønsker også enklest mulig adkomst for besøkende til administrasjonen (eksempelvis
brukerutvalgets medlemmer, styrerepresentanter m.v.) ved bruk av inngangen i sørenden av bygget.
BAU 17/18 Bedre rutiner for oppfølging av pasienter etter alvorlige hendelser (tidl.BU-10/18+12/18)
Utsatt sak fra tidligere BU-møte. BAU er fornøyd med rutinen og særlig med at det blir en individuell
vurdering av hvor lenge pasienten skal følges opp etter hendelsen. Utkastet til skriftlig informasjon
vurderes også som tilfredsstillende.

Beslutning/oppfølging
1
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BAU er fornøyd med rutinen, og ønsker tilbakemelding på slutten av året på hvordan ordningen har
fungert.

BAU 18/18 Prosjekt hendelsesregistrering (tidl. BAU 77/17 og 3/18)
Saken er avsluttet og BAU ser ikke behov for å ha en ny presentasjon.

Beslutning
Sekretariatet undersøker om prosjektet har behov for å presentere resultatet for BU.

BAU 19/18 Organisasjonsprosjekt A9 (tidl.BAU 4/18)
Prosjektet handler om organisering av ressurser på intensivavdelingen.
Beslutning/oppfølging
BAU følger opp saken gjennom KVAM-utvalget til OpIn.

BAU 20/2018 Mattilbud for matoverfølsomme ved UNN (tidl BAU 12/18)
BAU har mottatt tilbakemelding fra kjøkkenet ved UNN. Sekretariatet utarbeider et formelt svar til
Astma- og allergiforbundet med opplysning om at saken er formelt behandlet to ganger i BAU og en
gang i BU.
Beslutning/oppfølging
Sekretariatet utarbeider et formelt svar på grunnlag av behandlingen som er gitt i BAU og BU.

BAU 21/2018 Parkeringsstrategi for UNN Breivika 2018
Drifts- og eiendomssjef Grethe Andersen har sendt forslag til løsning på parkeringsstrategien ved UNN
Breivika.
Beslutning/oppfølging
BAU stiller spørsmål til hvorfor saken ikke er behandlet i Parkeringsutvalget der BU har en
representant. BAU mener det bør sies noe om handikapparkering, eksempelvis om det er vurdert
handikapparkering ved inngangen i plan 3 C.

BAU 22/2018 Høring – Nasjonal veileder for brukermedvirkning i Helseforskning
RHF-enes strategigruppe for forskning har en arbeidsgruppe som utarbeider nasjonal veileder for
brukermedvirkning i helseforskning. Når veilederen blir godkjent vil den være gjeldende ved
utlysning av forskningsmidler i Helse Nord. Veilederen vil gjelde for brukere og forskere.
Beslutning/oppfølging
2
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BAU har følgende merknader:
-

BAU 23/18

Hvorfor skal forskere håndplukke brukerne?
BAU mener prosessen bør gå gjennom organisasjonene eller brukerutvalgene.
Brukerrepresentantene bør bli valgt ut fra de ulike behov og prosjekt/oppdrag.
I stedet for å spørre bredt, bør de aktuelle organisasjonene oppsøkes.
Ordlyden «Nasjonal veileder for brukermedvirkning i Helseforskning» bør endres til
«Veileder for brukermedvirkning i Helseforskning».
Status i arbeidet med nye brukerrepresentanter

Administrasjonssjefen orienterte.

Beslutning/oppfølging
BAU er fornøyd med responsen fra organisasjonene.

BAU 24/18

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 20.-21.mars 2018

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre avholder den nasjonale helse- og
kvalitetsregisterkonferansen i Tromsø den 20.-21.mars 2018. Brukerutvalgets representanter har ikke
mottatt invitasjon til konferansen.

Beslutning/oppfølging
Sekretariatet undersøker hvorfor ikke Brukerutvalgets representanter har mottatt denne
henvendelsen.

BAU 25/18

Forslag til dagsorden for BU-møte 18.4.2018

Utkast til dagsorden ble gjennomgått.

Beslutning
Foreslått dagsorden til neste BU-møte ble godkjent med de endringer som ble foreslått i møtet.

BAU 26/18

Eventuelt

1. Brukermedvirkning under palliasjon
BU-leder orienterte. Det er ønskelig med en brukerrepresentant til styringsgruppen som skal vurdere
palliasjon i UNN. De ønsker gjerne noen med pårørendeerfaring.
Beslutning/oppfølging
Sekretariatet gjør en vurdering med bakgrunn i BAUs behandling, og formidler nødvendige
henvendelser.
3
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2. A-fløya vestibyleprosjektet
BAU vurderte A-fløya-prosjektet versus vestibyleprosjektet, og understrekte viktigheten av å ha adgang
mellom poliklinikkene og den gamle vestibylen da den gamle vestibylen også er tenkt som et
venteareal.

3. Pasientverter under innflytting i A-fløya
BAU har innspill vedrørende behovet for pasientverter under innflytting i A-fløya.
UNN burde engasjere frivillige til hjelp i arbeidet som pasientverter, slik at det er flere pasientverter/
frivillige i innkjøringsfasen ved flytting til A-fløya. Tidligere ansatte (pensjonister) kan være et godt
forslag. Ordningen kan eksempelvis gjelde fra april til alt er på plass i løpet av sommeren.
Ordningen med pasientverter må videreføres til høsten og bør ikke avsluttes.
Beslutning/oppfølging:
Sekretariatet formidler forslagene fra BAU til frivillighetskoordinatoren for videre behandling ved Driftsog eiendomssenteret.

4. Markering for nåværende brukerutvalg i forbindelse med neste BU-møte
Sekretariatet undersøker muligheten for tid og sted for middag for Brukerutvalget på kvelden
17.4.2018, i anledning av avsluttet to-års virkeperiode.

4
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Saksprotokoll
Saksmappenr:
Saksbehandler:
Arkivkode:

Behandles av:
Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
22.03.2018

2017/1335
Aud Jorun Pedersen
F04/&13

Utvalgssaksnr.
18/56

UTTALELSE - REHABILITERING VED UNN HARSTAD
Behandling Kommunestyret - 22.03.2018:
Kommunestyret vedtok enstemmig følgende uttalelse:

Vedtak Kommunestyret - 22.03.2018:
Stortinget har vedtatt at rehabilitering skal styrkes, og være det neste store
satsningsområdet. Dette gav seg utslag i en ny helhetlig strategisk plan for rehabilitering i
Helse Nord for perioden 2014-2017. Imidlertid har man i denne perioden gått på tvers av
egen strategi, og redusert tilbudet. Mens det i 2004 var 20 plasser på
rehabiliteringsavdelingen i Tromsø og 11 på geriatrisk rehabilitering; er det førstnevnte
redusert til 14 og det sistnevnte nedlagt. Ikke overraskende viser det seg at det fortsatt er
et rehabiliteringsbehov også i Tromsø. Den vedtatte løsningen er derfor å nedlegge fire
plasser i Harstad, for så å opprette dem i Tromsø.
Det politiske miljøet i Harstadregionen har sett med bekymring på storsatsingen på A-fløya
i Tromsø, og hvilke utslag dette kunne få for helsetjenestene i Hålogaland. Vi setter nå
dette i sammenheng.
Et estimert rehabiliteringsbehov i Harstadregionen kan ikke baseres på å sammenligne
dagens antall rehabiliteringssenger for lokalsykehusfunksjonen i Tromsø med gjeldende
antall i Harstad, all den tid man ved UNN Tromsø allerede har nedlagt plasser de åpenbart
hadde behov for. Et estimat kan heller ikke basere seg på innbyggertall uten og hensynta
aldersfordeling, som er vesentlig forskjell mellom Hålogaland og Tromsø by.
Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad ivaretar befolkningen både i Sør-Troms,
Nordre Nordland – men også ned til Bodøområdet. Tilstedeværelse av alternative
rehabiliteringstilbud har og betydning for hvordan tilbudet må være dimensjonert. Et økt
fokus på rehabilitering i primærhelsetjenesten er strategisk viktig som et supplement til
kompleks rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, men kan ikke erstatte et slikt tilbud.
Kommunestyret i Harstad er kjent med at Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad
drifter svært effektivt både hva kommer til personellressurser og økonomi, har svært høy
pasienttilfredshet og også høy beleggsprosent.
Vi betviler ikke at Tromsø trenger rehabiliteringsplasser, men det gjør også vårt distrikt.
Vårt lokalsykehus må ikke være en salderingspost for driften av UNN Tromsø. Det må
være de regionale behovene og de helsemessige argumentene som må legges til grunn for
antall senger. Harstad sykehus er det største sykehuset i den mest befolkningstette
regionen i landsdelen. Fagmiljøet her må styrkes, ikke svekkes.
Harstad kommunestyre krever å beholde de 13 sengene for rehabilitering ved UNN
Harstad»
- Uttalelsen oversendes Styret ved UNN, Direktør ved UNN og media.
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UTSKRIFT:
Styret UNN
Direktør UNN
Media
Rett utskrift:
Aud Jorun Pedersen
Sekretær
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur
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Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

Telefon:770 26008

Vår dato:
04.04.2018

Styret ved Universitetssykehuset Universitetssykehuset NordNord-Norge HF
Norge HF, pb 100
Styret i Helse Nord
Postboks 1445

Vår ref.

2018/3376 /

9038

TROMSØ

8038

BODØ

UTTALELSE OM REHABILITERING VED UNN HARSTAD

Sør-Troms regionråd viser til uttalelse fra Harstad kommune, samt til
ny helhetlig strategisk plan for rehabilitering i Helse Nord for perioden 2014-2017.
Regionrådet støtter Harstad kommunes sitt syn på at man i denne saken har gått på tvers av
egen strategi ved å redusere rehabiliteringstilbudet. Reduksjonen følger heller ikke
Stortingets vedtak om at rehabilitering skal være det neste store satsningsområdet.
Sør-Troms regionråd finner det svært betenkelig at underdekningen på rehabiliteringsplasser i
Tromsø skal løses ved å hente fire plasser fra UNN Harstad. Å flytte på problemene løser på
ingen måte regionens samlede behov, og vi stiller oss kritisk til fremtidige behovsberegninger.
Vi ønsker her å anmerke at rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad gir tjenester til hele
Midtre-Hålogaland (den mest folkerike regionen i Nord-Norge).
Sør-Troms regionråd betviler ikke at Tromsø har et stort behov for rehabiliteringsplasser, men
det har man i høyeste grad også i vår region. UNN Harstad må derfor ikke bli en
salderingspost for driften av UNN Tromsø. De regionale behovene må her være styrende.
Vi mener at Helse Nord må sørge for at rehabiliteringstilbudet blir styrket i henhold til egen
strategi og Stortingets vedtak, og at den planlagte flyttingen av rehabiliteringsplasser fra UNN
Harstad til UNN Tromsø må omgjøres.
Med hilsen
Helene Berg Nilsen
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
Kopi til:
Skånland kommune
Gratangen kommune
Lavangen kommune
Kvæfjord kommune
Tjeldsund kommune
Salangen kommune
Ibestad kommune

Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postboks 240
Bygdevegen 26

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

Telefon:
77 02 60 08
Mobil:
47 71 10 40

9439
9470
9357
9475

Evenskjer
GRATANGEN
TENNEVOLL
Borkenes

9350
9450

SJØVEGAN
HAMNVIK

E-post:
post@strr.no
sturla.bangstad@strr.no

Hjemmeside:
www.strr.no
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MØTEREFERAT
Brukerutvalgets arbeidsutvalg (BAU) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
___________________________________________________________________________
Dato:

Mandag 9.4.2018 kl 13.30-15.30

Sted:

Møterom PET-senter, G-921

Tilstede:

Cathrin Carlyle, Laila Edvardsen, Hans-Johan Dahl

Forfall:

Esben Haldorsen

Fra adm:

Leif Hovden (adm.sjef) og Hilde Anne Johannessen (styrekonsulent/ referent)

___________________________________________________________________________
BAU 27/18

Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 25.4.2018

Drøftingsdokument med utkast til styresaker var samlet oversendt BAU torsdag 5.4.2018.
Årlig melding 2017
Konstituert kvalitets- og utviklingssjef Elin Gullhav orienterte og svarte ut spørsmål i saken,
og vil undersøke hvorfor tiltaket i punkt 3.3.11 ikke er gjennomført. BU er opptatt av at dette
blir gjort innen fristen. KvalUt kommer tilbake til Brukerutvalget med et forslag til hvordan
BU kan komme med innspill til KvalUt på et tidligere tidspunkt.
Årsregnskap 2017
Seksjonsleder Stig Arne Bakken orienterte og svarte ut spørsmål til disse.
Addendum til konseptfase for Nye UNN Narvik
BU har ingen kommentarer.
Tilsynsrapport
Konstituert kvalitets- og utviklingssjef Elin Gullhav orienterte og svarte ut spørsmål i saken.
Tallene for fristbrudd er fortsatt for høye.
Strategisk utviklingsplan Bygg
Prosjektleder ved Drifts- og eiendomssenteret Tor-Arne Hanssen orienterte og svarte ut
spørsmål i saken. BU mener pasientperspektivet mangler i saken og viser til de førende
prinsipper i Strategisk utviklingsplan for UNN for 2015-2025. Prosjektlederen imøtekommer
innspillet og vil tydeliggjøre dette i styresaken.
Han vil også gi en nærmere orientering om dette i BU-møtet den 18.4.2018.
Arealplan UNN Breivika
Prosjektleder ved Drifts- og eiendomssenteret Tor-Arne Hanssen orienterte og svarte ut
spørsmål i saken.

1
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BU registrerer at det er lite fokus på pasientperspektivet i arealplanen og etterspør hvordan
man ser for seg at «møteplassen» eller frivillighetstorget skal plasseres. Dette samme gjelder
Vardesenteret, Pusterommet og ungdomscocpiten/areal for barn og ungdom i UNN.
Prosjektlederen imøtekommer innspillet og vil tydeliggjøre dette i styresaken.
Han vil også gi en nærmere orientering om dette i BU-møtet den 18.april 2018.
Salg av C0-0
BU har ingen kommentarer.
Tertialrapport pr. 31.12.2017 for utbyggingsprosjekter
Prosjektleder ved Drifts- og eiendomssenteret Tor-Arne Hanssen orienterte og svarte ut
spørsmål i saken.
Trombektomitjenester UNN
BU har ingen kommentarer.
Finansiering og organisering av sykehussenger Nord-Troms
Avdelingsleder for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Magne Nicolaisen,
orienterte og svarte ut spørsmål i saken.
Drift av spesialisthelsetjenester ved Sonjatun
Avdelingsleder for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Magne Nicolaisen,
orienterte og svarte ut spørsmål i saken. Saken har oppmerksomhet i Brukerutvalget.
Tilbakemelding til RHF
BU har ingen kommentarer.
Beslutning
BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret med de innspill som fremkom.
BAU 28/18

-

Taushetsbelagt informasjon til pasienter på flersengsrom
Hjertepasienter trenger lenger rekonvalesens
Psykiske pasienter på sykehus for somatiske lidelser – blir den psykiske delen
ivaretatt?

BU-leder gjennomgikk problemstillingene og det ble besluttet å kontakte medisinsk fagsjef ved
KvalUT Haakon Lindekleiv til neste BU-møte for å få en orientering.
Oppfølging
Sekretariatet retter en forespørsel til medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv for møtetidspunkt til
orienteringen.
BAU 29/18 Prosjekt hendelsesregistrering (tidl. 77/17 og18/18)
Sekretariatet har sendt forespørsel til Stine Bottenvann om prosjektet har behov for å komme til Bu for
en presentasjon, men har ikke mottatt tilbakemelding.
Beslutning
BAU ser ikke behov for å ha en ny presentasjon og saken avsluttes.
2
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BAU 30/18 Status i arbeidet med nye brukerutvalgsrepresentanter
Administrasjonssjefen orienterte.
Beslutning/oppfølging
BAU tar informasjonen til orientering.

BAU 31/18

Forslag til dagsorden for BU-møte 18.4.2018

Utkast til dagsorden ble gjennomgått. Følgende settes opp på dagsplanen til neste møte:
-Presentasjon av avdelingsleder Magne Nicolaisen vedrørende utskrivningsklare pasienter,
finansiering og organisering av sykehussenger Nord-Troms og drift av spesialisttjenester ved Sonjatun
-Presentasjon av utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen med orientering om skiltingen i UNN, teleslynge i
de ny møterommene i G-fløya og hvordan man sikrer at ledelinjer og universalutforming blir fulgt
opp i de nye byggeprosjektene. BU ønsker også en tilbakemelding på hvordan man tenker å få frem
pasientperspektivet i arealplanen og den strategiske utviklingsplanen.
-Konstituert administrerende direktør Marit Lind kommer til Direktørens time kl 12.00-13.00.
Beslutning
Foreslått dagsorden til neste BU-møte ble godkjent med de endringer som ble foreslått i møtet.

BAU 32/18

Eventuelt

3
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Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget
Tid: Onsdag 11.04.18 kl. 12.00-15.00
Sted: D1 707 UNN Tromsø, Skype

Medlemmer
Einar Rebni, foretaksverneombudet UNN,
leder AMU
Rigmor Frøyum, HTV Fagforbundet UNN
Tromsø, nestleder AMU
Monica Sørensen, HTV NSF – UNN
Tromsø
Ingebjørg Santi, Fagforbundet UNN
Narvik
Kristine Amundsen, Dnlf
Geir Magne Lindrupsen, NITO
Marit Lind, kst. adm. direktør
Gøril Bertheussen, stabssjef
Kristian Bartnes, klinikksjef Hjerte- og
lungeklinikken
Per Ivar Kaaresen, kst. klinikksjef, Barneog ungdomsklinikken
Bjørn-Yngvar Nordvåg, klinikksjef Nevro-,
ortopedi-, og rehabiliteringsklinikken
Gina Johansen, driftsleder, UNN Harstad

x
x

x
x
x
x

x

Varamedlemmer
Rita Vang, foretaksverneombudet
UNN
Camilla Pettersen, Samfunnsviterne
Wenche Olsen, PTV NSF, Medisinsk
avdeling UNN Harstad
Jon Børre Joakimsen, Fagforbundet
UNN Harstad
Ulla Dorte Mathisen, Dnlf
Geir Magne Johnsen, HTV NSF UNN
Einar Bugge, kst. viseadm. direktør
Mai-Liss Larsen, HR-sjef
Eva-Hanne Hansen, klinikksjef
Operasjon- og intensivklinikken
Magnus Hald, klinikksjef Psykisk helse
og rusklinikken
Grethe Andersen, drifts- og
eiendomssjef

x

x

Gry Andersen, driftsleder, UNN Narvik

*Til stede (x)

Møteleder: Einar Rebni
Sekretær: Walter Andersen
Representant for BHT: Paul Martin Hansen
Dessuten møtte Ole Martin Andersen på sak 28/18, samt Elin Gullhav, Magne Nicolaisen og
Gry Andersen på sak 25/18, samt Grethe Andersen på 25/18, 26/18 og 29/18 a.
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Sak 22/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste.
Sak 23/18 Godkjenning av protokoll fra AMU-møtet 7.3.18
Protokoll fra møtet 7.3.18 var vedlagt saksdokumentene.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.
Sak 24/18 Tildeling av midler fra AMU
I møtet den 7.3.18 ble det behandlet 4 søknader. Resterende midler ble
annonsert på intranett med utsatt frist 3.4.18. Det var kommet inn 8 nye
søknader til dette møtet. Av disse anbefales 3 avslått da det interne tiltak i
klinikk/senter eller ikke kan gjennomføres i dette regnskapsåret.
Vedtak:
Med bakgrunn i mottatte søknader, gjeldende retningslinjer, tildeler AMU
midler til følgende tiltak:
Pingvinrevyen
kr. 80.000
Kulturavdelingen UNN
kr. 200.000
UNN-koret Arctic Voices
kr. 90.000
Verneombudssamling
kr. 10.000
Skjærgårdstur med Anna Rogde
kr. 12.700

Sak 25/18 Styresaker
Disse sakene ble forelagt AMU:
 Årlig melding 2017
 Årsregnskap 2017
 Addendum til konseptfase for Nye UNN Narvik
 Tilsynsrapport
 Strategisk utviklingsplan Bygg
 Arealplan UNN Breivika
 Salg av C0-0
 Tertialrapport 31.12.2017 for utbyggingsprosjekter
 Trombektomitjenester UNN
 Finansiering og organisering av sykehussenger Nord-Troms
 Drift av spesialisthelse-tjenester ved Sonjatun
Vedtak:
a) AMU slutter seg til at sakene fremmes for styret til behandling.
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b) Når det gjelder Årlig melding registrerer AMU at antallet skademeldinger
knyttet til trusler om vold og vold er økende. AMU er derfor opptatt av
at enheter som har potensiell risiko for vold og trusler om vold
gjennomfører risikovurdering for å ivareta en systematisk tilnærming i
forebygging og håndtering av denne type hendelser.
Sak 26/18 Oppfølging av HMS-avvik. Ambulansestasjonen i Tromsø.
Saken gjelder forhold som avdekkes under lokalt vernearbeid og som
berører bygningstekniske forhold og oppfølging av disse.
Vernetjenesten etterspør i saken hvordan HMS-relaterte innmeldte avvik
følges opp i prioriteringsrekkefølgen fra Drifts- og Eiendomssenteret (DES).
Drift- og eiendomssjefen redegjorde for prioriteringskriterier og omfanget
av vedlikeholdsetterslepet (rødlista).
Vedtak:
AMU tar informasjon fra drifts- og eiendomssjefen til orientering og er
tilfreds med at HMS-tiltak gis prioritet i vedlikeholdsplan.
Sak 27/18 Møteplan for AMU 2018
I forrige møtet ble det etterlyst et årshjul for AMU sitt arbeid.
Arbeidsutvalget for AMU har diskutert hvilke saker som bør gå inn årshjul for
AMU og hadde utarbeidet et forslag. AMU ba om at møter i Arbeidsutvalget
og AMU-seminar høsten2018 ble satt inn i planen.
Vedtak:
AMU slutter seg til forslaget med de innspill som blir fremført i møtet.
Sak 28/18 Spesialrapport etter ForBedring 2018.
AMU hadde fått tilsendt spesialrapporten på epost. Rapporten er bestilt av
direktøren i AMU/KU- møte den 7.3.2018. Rådgiver Ole Martin Andersen fra
Stabssenteret orienterte om grunnlaget for denne rapporten og hvilke
kriterier som er brukt. Samlet ser det ut som at antallet enheter som skårer
lavt på flere tema er omtrent på samme nivå som MU 2016 når man justerer
for at vi denne gang har tatt med alle 9 tema i rapporten.
Vedtak:
AMU ber om at Stabssenteret legger frem en egen sak om dette i til møtet
16.mai 2018.
Sak 29/18 Orienteringssaker
a. Røyking ved hovedinngangen Breivika.
Muntlig orientering ved drift og eiendomssjefen.
b. Presentasjon KVAM-gruppe Akuttpsykiatrisk seksjon.
Muntlig orientering ved seksjonsleder Margit Måsø, enhetsleder Siv Hege
Fagerheim og verneombud Mariell Hansen. Momenter som var fremme i
diskusjonen:
- Kompetanseheving
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-

Rekruttere og beholde fagkompetanse for å redusere lekkasje av
kompetanse til andre
Bedre tid og rom for å gjøre det gode arbeidet
Behov for forbedre meldingsrutiner og – skjema for personalskader
Behov for monitorering av alvorlige voldshendelse til bruk på tavler

c. Etiske retningslinjer for veiledning i UNN.
Personalsjef Mai-Liss Larsen orienterte om arbeidet og vil komme tilbake til
AMU med en sak om status i dette arbeidet.
Vedtak:
Sakene tas til orientering.
Sak 30/18 Eventuelt
Kommunikasjonsplan – kommunikasjonssjef Hilde Pettersen om prosessen
og videre arbeid. AMU bes om å gi innspill innen 2. mai.
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Fra: Terje Olsen[terje.nordreisa@gmail.com] Dato: 14.04.2018 22:38:07 Til: Postmottak UNN
(post@unn.no) Tittel: Helsesenteret Sonjatun
Kjære styremedlemmer i UNN HF
Det nye styret ved UNN HF skal behandle to saker på styremøtet 25.april som omhandler
rehabiliteringstilbudet og sykestuesengene ved Helsesenteret Sonjatun i Nordreisa. Sakene har
vekket stor oppmerksomhet i Nord-Troms og bekymrer befolkningen. Skal det enda en gang
forsøkes å skjære ned på et tilbud som gir befolkningen en følelse av at en behandles
noenlunde likeverdig med befolkningen som har sykehus nær der en bor. Dette kan ikke godtas
uten skikkelig dialog og kommunikasjon. Det forventes at desentraliserte spesialisthelsetjenester i
Nord-Troms utvikles slik det gjøres i andre områder med lang veg til sykehus, ikke nedbygges.
Nordreisa Høyre har på sitt årsmøte 12.april vedtatt vedlagte uttalelse og ber om at sakene utsettes
og at en kommer i bedre dialog med lokalsamfunnet.
Med vennlig hilsen
Terje Olsen
leder i Nordreisa Høyre

file:///C:/ephorte/pdfserverdocproc/unnephorte/754187_FIX.HTML

16.04.2018
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Utsettelse av styrebehandling av sak om Drift av Spesialisthelsetjenester på Sonjatun og
Finansiering og organisering av ØHD-/sykestuesenger i Nord-Troms.
Nordreisa Høyre er kjent med at UNN HF har lagt fram nevnte saker til behandling i sitt styre 25.april
2018 og ber om at sakene utsettes.
Målet med helsetilbudet i Norge er at det skal være likeverdig tilgang til tjenester uansett hvor du
bor i landet. I så måte er avstandsulempen et viktig element for å kunne oppnå det.
Nord-Troms er et av de distrikt i Norge med lengst avstand til lokalsykehus, ca 300 km fra Burfjord i
Kvænangen og 235 km fra Storslett i Nordreisa hvor Helsesenteret Sonjatun ligger. I tillegg er
kommunikasjonsforholdene utfordrende med rasutsatte områder, og i perioder kan værforholdene
hindre bruk av fly og helikopter.
For å kompensere for disse ulempene har det vært drevet sykestuer og fødetilbud i Nord-Troms
kommunene i mange tiår, først av frivillige organisasjoner, så fylkeskommunen og senere
helseforetaket.
Ved Helsesenteret Sonjatun er det i tillegg etablert et rehabiliteringstilbud innen geriatri for NordTroms kommunene som har hatt spesiell kompetanse innen afasibehandling. Afasitilbudet har også
gitt tjenester til hele landsdelen med kompetanse innen samisk språk. Og de seneste år er det
utviklet tilbud innenfor hudbehandling, røntgen, dialyse, øre- nese og hals og teleortopedi. Denne
utviklingen har skjedd i nært og positivt samarbeid med Helse Nord RHF og UNN HF.
Samtidig har det med jevne mellomrom kommet utsagt om at både fødetilbudet, rehabiliteringen og
sykestuesengene ikke har sin berettigelse, både med økonomisk og faglig begrunnelse. Dette til tross
for at det flere ganger har vært dokumentert at sykestuer og fødetilbud har sin berettigelse. Det gir
nærhet til helsetjenester, det er økonomisk besparende og har god og sikker kvalitet. Senest sies
dette i rapporten «Evaluering av sykestuene i Nord-Troms». Det å ha sykestuesenger og et
rehabiliteringstilbud har i tillegg virket rekrutterende og stabiliserende på helsepersonell med høy
kompetanse på alle områder. Det frykter vi kan bli vanskeligere om det fattes vedtak slik det legges
opp til.
I de nevnte sakene mener Nordreisa Høyre at dn betydning OGT og sykestuen har for befolkningen i
Nord-Troms og hvordan en ved nedleggelse og reduksjon reduserer helsetjenestetilbudet og
beredskapen i vår kommune, ikke belyses tilstrekkelig. Det betyr lengre avstand til sykehus og
dårligere beredskap og gir ikke likeverdige tjenester.
De forskjellige tilbudene som Nordreisa Kommune drifter på vegne av UNN HF er hver for seg en pilar
i helheten. Forsvinner eller reduseres en pilar vil hele tilbudet svekkes.
Nordreisa Høyre er innforstått med at det er behov for nytenking også i helsevesenet, men vi mener
at disse sakene er for dårlig utredet med tanke på konsekvenser for lokalsamfunnet og ber derfor om
at sakene blir utsatt. Vi mener at det er behov for at det nye styret først blir orientert både om
historien til og betydningen disse tjenestene har for befolkningen i Nord-Troms ,før en går til vedtak i
så viktige saker for de 4 kommunene. Og at dialogen med lokalsamfunnet bedres.
Vennlig hilsen
Terje Olsen
Leder Nordreisa Høyre
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MØTEREFERAT
Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:
Møtested:

Onsdag 18.4.2018
Kl 09.10-14.15
Møterom PET-senter – G9 Styrerom

Tilstede:

Medlemmer: Cathrin Carlyle (leder), Esben Haldorsen (nestleder), Laila
Edvardsen, Hans-Johan Dahl, Britt-Sofie Illguth, Mildrid Pedersen, Johanne
Sundmann, Obiajulu Odu, Margrethe Larsen, Martin Moe, Britt-Eva
Elvejord Jakobsen

Fra adm.:
Forfall

Adm.sjef Leif Hovden, styreassistent Hilde Anne Johannessen (referent)

Saksliste
BU-14/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble gjennomgått.

Vedtak

Brukerutvalget godkjente innkalling og sakliste med de innspill som fremkom.

BU-15/18

Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 7.2.2018
Referatet ble gjennomgått.

Vedtak
BU 16/18

Brukerutvalget godkjente referatet.
Orienteringssak: Rapportering fra prosjekter og arbeidsoppdrag

1
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Aktivitiet
1.
2.
3.
4.

Styret ved UNN
Kvalitetsutvalget i UNN
Styringsgruppe A-fløya
Styringsgruppe for PETsenter
5. HelseOmsorg21
6. Prostatasenteret ved
UNN
7. Koordinerende utvalg
(Rehab.avdelingens
kompetanseseksjon)
8. Vestibyleprosjektet
9. OSO (Overordnet
Samarbeidsorgan)
10. Klinisk etikkomité (KEK)
11. Sykehusapotekets
brukerutvalg
12. Parkeringsutvalget
13. Pasientsentrert team
14. Samhandlingsbarometeret
(referansegruppen)
15. PasienterfaringerGastrokirurgisk avd. K3K
16.Styringsgruppe for nye
UNN Narvik
17. OU på A-fløya – klinikk
Glidd over i ny sak
Selvinnsjekk
21. KSU 1/2017 –
Retningslinjer for inn- og
utskrivning av pasienter
18. KVAM-utvalg
Akuttmedisinsk klinikk
19. KVAM-utvalg Diagnostisk
klinikk

Ansvarlig 20162018

Status/merknader

Cathrin Carlyle
Cathrin Carlyle
Cathrin Carlyle
Cathrin Carlyle

Status ble referert.
Status ble referert.
Status ble referert.
Status ble referert.

Cathrin Carlyle
Hans Johan Dahl

Status ble referert.
Status ble referert.

Laila Edvardsen

Status ble referert.

Britt Sofie Illguth
Britt Sofie Illguth og
Esben Haldorsen

Status ble referert.
Status ble referert.

Margrethe Larsen

Status ble referert.
Status ble referert.

Martin A. Moe
Obiajulu Odu
Laila Edvardsen vara
Obiajulu Odu
Obiajulu Odu

Status ble referert.

Solbritt Karlsson Sigrid
Berntsen

Status ble referert.

Hans-Johan Dahl

Status ble referert.

Hans-Johan Dahl

Status ble referert.

Johanne Sundmann

Klinikksjef Jon Mathisen.

Klemet Sara

Klinikksjef Kate Myreng

Status ble referert.
Status ble referert.

Status ble referert.

20. KVAM-utvalg
Hjerte- og lungeklinikk

Hans-Johan Dahl

Klinikksjef Kristian Bartnes

21.KVAM-utvalg
Nevro,ortopedi- og rehabklinikk
22.KVAM-utvalg
Psykiatri- og rusklinikk
23.KVAM-utvalg
Operasjons- og intensivklin.
24. KVAM-utvalg
Barne- og ungdomsklinikk
25. KVAM-utvalg
Kirurgi-,kreft- og kvinneHelseklinikk
26. Utvikling av sykepleier-

Laila Edvardsen

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg

Esben Haldorsen

Klinikksjef Magnus Hald

Martin Moe

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen

Obiajulu Obi

Klinikksjef Per-Ivar Kaaresen

Britt-Sofie Illguth

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo

BU

BU er referansegruppe i dette prosjektet
2
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studentenes
praksisstudier
27. Workshop m/pasienter
Pårørende og ansatte fra
UNN Narvik og Narvik
kommune
28. Prosjekt Palliasjon ved
UNN
29. Læringsnettverk Gode
pasientforløp
30. Prosjekt Arealplan UNN
Harstad
31. Palliasjon
32. KSU33. OSO – KSU 4 Barsel
34. Pasient-app saken
Helse Nord Fresk
35. Ungdomsrådet

Vedtak

Irene Foss, Marta Grongstad leder av
arb.gruppen
Mildrid Pedersen

Status ble referert.

Odu Obiajulu

Status ble referert.

Laila Edvardsen
Britt-Eva E Jakobsen
Margrethe Larsen

Status ble referert.

Obi Obiajulu
Mildrid Pedersen
Laila Edvardsen
Martin Moe

Status ble referert.
Status ble referert.
Status ble referert.
Status ble referert.

Cahtrin Carlyle

Status ble referert.

Status ble referert.

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og sekretariatet følger opp der
det er aktuelt.
Når det gjelder vararepresentanter til KVAM-utvalg, tas dette opp på siste møte
i Brukerutvalget før sommeren. Da vil deltakelse og eventuelt behov for
vararepresentanter i utvalgene evalueres. Referater sendes ikke ut når det
gjelder KVAM-utvalg.

BU 17/18
Presentasjon: Utskrivningsklare pasienter
Avdelingsleder for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i KvalUT, Magne
Nicolaisen, informerte om utskrivningsklare pasienter ved UNN. Situasjonen truer pasientenes
rettigheter og sikkerhet, og det er utført flere tiltak for å forbedre situasjonen. Blant annet er
det utarbeidet prosedyrer for overflytting av pasienter ved avdelingene, og det er ansatt
pasientflytkoordinatorer.
Nicolaisen viste til en presentasjon KvalUt har gjort til Fylkesmannen i Troms den 6.4.2018.
Presentasjonen ligger vedlagt dette referatet.
Drift av spesialisthelsetjenesten på Sonjatun
Nicolaisen orienterte kort om status og viste til styresaken der forslaget går ut på å omstille
driften ved Områdegeriatrisk team på Sonjatun fra døgnsenger til dag/poliklinisk virksomhet.
Dette følges opp gjennom etablering av Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) for NordTroms.
Endringen vil ha stor innvirkning på driften på Sonjatun.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU 18/18
Presentasjon: Skilting og teleslynge i hele UNN
Prosjektleder Tor-Arne Hanssen ved Drifts- og eiendomssenteret orienterte om skiltingen i
3
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UNN. Det er blant annet planlagt en informasjonssøyle på forplassen til UNN, og et
orienteringskart inne i hovedinngangen. Det blir nytt elektronisk/automatisk innsjekksystem.
Teleslynge vil bli lagt inn i de nye møterommene i G9.
Prosjektlederen kunne ikke svare på hvorfor Brukerutvalgets tidligere innspill i saken, både når
det gjelder skilting og merking for øvrig, ikke har blitt hensyntatt.
Brukerutvalget kom med nye innspill til skilting og merking, blant annet bedre ledelinje til/fra
venterom, oversiktsplan i hver avdeling, ulike farger på de ulike avdelinger/plan og merking av
etasje på gulv utenfor heisene med farger.
Innspillene vil også være aktuelle ved nytt bygg i Narvik og Harstad
Brukerutvalget vil bli invitert med til blant annet polikinikk og fellesarealer for å se om skilting
og merking i er tilfredsstillende.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser invitasjon til
omvisning i nybyggene og at innspillene blir ivaretatt.

BU-19/18
Direktørens time
Brukerutvalget problematiserte prosessforløpet i sakene om Strategisk utviklingsplan UNN og
Arealplan for UNN Breivika. Brukerutvalget kunne ikke gjenfinne innspillene i sakene
vedrørende følgende forhold:
- Vardesenteret – plassering og areal
- Reetablering av Møteplassen/pasient- og pårørendetorg
- Stillerom (venterom) Venterom med hvilestoler
- Plass for frivillighetskoordinator
- Pusterommet
- Areal tilpasset barn og ungdom i UNN
Brukerutvalget ber om å bli tatt med i de prosessene som ikke er avsluttet, slik at pasient- og
pårørendeperspektivet blir tatt med i Fase 2.
Skilting ved UNN
Det er to forhold BU er opptatt av. Det ene er de innspillene BU hadde til
Utbyggingsavdelingen i tilknytning til skiltplanen ved UNN og hvordan de er blitt videreført.
Dette gjelder både grafisk og elektronisk utforming samt plassering av fysiske skilt.
Det andre er at det også under ombygging og innflytting må være skilting og god informasjon
til pasientene, gjerne i form av pasientverter.
Direktøren orienterte om prosjektene frivillighetskoordinatoren i UNN har iverksatt.
Direktøren foreslår at Brukerutvalget får komme med innspill til Årlig melding på et tidligere
tidspunkt enn hittil.
Brukerutvalget hadde ellers ingen innspill til styresakene. Noen av styresakene ble svart ut
under presentasjonen til prosjektleder Tor Arne Hanssen og avdelingsleder Magne Nicolaisen.
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Konstituert viseadministrerende direktør Marit Lind orienterte om møte mellom ledergruppen
UNN og ledergruppen i Helse Nord RHF. Det ble besluttet en gjennomgang av alle fagråd ved
UNN for å sjekke om de er aktive. Brukerutvalgets leder opplever at planen som ble laget for
kreftkirurgi ikke fungerer. Saken er meldt inn til RHFet og Lind regner med at RHFet vil bli ta tak
i dette.
Informasjon til pasienter i flersengsrom
Brukerutvalget kom med innspill til bruk av øretelefoner til bruk for pasienter i flersengsrom.
Brukerutvalget oppfordrer til at pasientene får dette før de ansatte som plassert i landskap.
Konstituert administrerende direktør tar forslaget om øretelefoner til pasienter i flersengsrom
med videre i prosessen.
RHFet skal evaluere hendelsesforløpet vedrørende lederskiftet i februar. Oppdraget er sendt ut
til tilbydere, og resultatet legges frem tidlig i juni 2018.
Når det gjelder ambulansefly som står på bakken pga manglende bemanning/cru, er saken
sendt videre for oppfølging.
Vedtak

BU-20/18

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser tilbakemelding på
innspillene.

Presentasjon: Standard for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon
Brukerrepresentant Martin Moe informerte om prosjektet samstemming av
legemiddellister i Helse Nord. Etter innføringen skal alle leger og enheter bruke
legemiddelmodulen i DIPS, registrere CAVE/legemiddelreaksjoner riktig og
registrere om samstemming er utført.
Presentasjonen ligger vedlagt dette referatet.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU 21/18

Presentasjon: Taushetsbelagt informasjon til pasienter på flersengsrom mm.
Saken er utsatt.

Vedtak

Saken tas opp i neste møte i Brukerutvalget.

BU-22/18

Presentasjon: Kommunikasjonsplan for UNN
Saken er utsatt. Cathrin orienterte kort.

Vedtak

Saken tas opp i neste møte i Brukerutvalget.

BU-23/18

Referatsaker
5
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Det ble referert følgende referatsaker:

1. Referat fra Ungdomsrådet, datert 25.1.2018
2. Referat fra møte i OSO, datert 22.2.2018 – saken gjelder også Rus
Merknad til Oso-sak. Tar det med videre.
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget datert 27.2.2018
4. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 5.3.2018
5. Brev til NAAF vedrørende Matoverfølsomme ved UNN 13.3.2018
6. E-post til medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv vedrørende bedre
rutiner for oppfølging av pasienter etter alvorlige hendelser 13.3.2018
7. Referat fra møte i BAU 9.4.2018.
Vedtak

Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.

Eventuelt
1. Valg av nye representanter til Brukerutvalget og Regionalt Brukerutvalg
Administrasjonssjefen orienterte om status i saken.
BU-24/18

Cathrin Carlyle (sign.)
utvalgsleder

Hilde A Johannessen (sign.)
sekretær

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 18.4.2018
Kopi til:
- Styret ved UNN
- Administrerende direktør ved UNN
- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana
- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest
- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø
- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø
- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ
- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest
- Klinisk etikkomite UNN v/Finn Sørensen
- Lærings- og mestringssenteret, UNN
- Kreftforeningen ved Elisabeth Sundkvist
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Sak:
Til:
Fra:
Møtedato:

Notat vedrørende manglende behandling av innspill fra Brukerutvalget i saken
Strategisk utviklingsplan bygningsmassen
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Drifts- og eiendomssjef Grethe Andersen
25.4.2018

Bakgrunn
I direktørens møte med Brukerutvalget (BU) 18.4.2018 tok BU opp prosessforløpet i saken Strategisk
utviklingsplan for bygningsmassen i UNN. BU kunne ikke gjenfinne innspillene i saken vedrørende
følgende forhold:
Skilting ved UNN
Innspillene BU hadde til Drifts- og eiendomssenteret dreier seg om permanent og midlertidig skilting ved
UNN og hvordan dette vil bli videreført. Dette gjelder både grafisk og elektronisk utforming samt
plassering av fysiske skilt. Det er også presisert at det også under ombygging og innflytting må være
skilting og god informasjon til pasientene, gjerne i form av pasientverter.
Saksutredning
Vernetjenesten og tillitsvalgte har deltatt i prosjektarbeidet samt en av temadagene. Strategien er også
forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg. Strategien har vært på høring i hele organisasjonen. Innspill har
blitt behandlet underveis, og innarbeidet i strategien der dette har vært mulig, og omforent med
overordnet strategi og mandat. Drifts- og eiendomssjefen beklager at prosessen for å håndtere
forholdene som Brukerutvalget har tatt opp ikke er beskrevet i planen.
Midlertidig skilting i byggeprosesser vurderes fortløpende. Brukerutvalget har kommet med innspill på
utbedringer i forbindelse med befaringer og i samarbeidsmøter. Drifts- og eiendomssjefen beklager at
innspillene så langt ikke har ført til korrigeringer i midlertidig skilting. Midlertidig skilting vil fremdeles
håndteres som en del av prosjektene, dette gjelder både arealplaner, ombygginger og nybygg.
Midlertidig skilting må koordineres mellom prosjektene slik at det gjøres så likt som mulig i hele
organisasjonen. Utbyggingsavdelingen har ansvar for denne koordineringen og innspill fra BU vil
implementeres i det videre arbeidet.
Det er foreløpig ikke planlagt en omfattende endring i permanent skilting i UNN. I forbindelse med
Vestibyleprosjektet og Forplass Breivika, samt elektronisk selvinnsjekk for pasienter er det imidlertid
naturlig å også diskutere skilting i disse områdene i sammenheng med øvrig skilting i UNN Breivika og
eventuelt resten av foretaket. Problemstillingen inkluderes i første omgang i Vestibyleprosjektet der
styringsgruppen må vurdere og eventuelt anbefale at skilting organiseres i et eget prosjekt.
Pasientvertordningen i Breivika er besluttet videreført.
Vurdering og konklusjon
Drifts- og eiendomssjefen beklager at prosessen for å håndtere innspillene fra BU ikke er beskrevet i
Strategisk utviklingsplan for bygningsmassen. God midlertidig og permanent skilting er viktig for
pasientenes totale opplevelse av UNN, og innspill fra BU i disse sakene er av stor betydning.
Utbyggingsavdelingen inkluderer skilting i utbyggingsprosjektene for å ivareta pasienthensynet på best
mulig måte innenfor rammen av praktiske mulige løsninger. Dialogen med BU ivaretas gjennom
ordinære strukturer i prosjektorganiseringen.

UNN HF
9038 Tromsø

Besøksadresse:
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Kontonr:
4700.04.02008

Org nr:
MVA 983 974 899 NO

Telefon: 77 62 60 00*
Telefaks: 77 62 60 42

Internett:
www.unn.no
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Sak:
Til:
Fra:
Møtedato:

Notat vedrørende manglende behandling av innspill fra Brukerutvalget i saken
Arealplan Breivika
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Drifts- og eiendomssjef Grethe Andersen
25.4.2018

Bakgrunn
I direktørens møte med Brukerutvalget 18. april 2018 tok Brukerutvalget opp prosessforløpet i saken
Arealplan UNN Breivika. Brukerutvalget kunne ikke gjenfinne innspillene i saken vedrørende følgende
forhold:
-

Vardesenteret – plassering og areal
Reetablering av Møteplassen/pasient- og pårørendetorg
Stillerom (venterom) Venterom med hvilestoler
Plass for frivillighetskoordinator
Pusterommet
Areal tilpasset barn og ungdom i UNN

Saksutredning
I arbeidet med Arealplan Breivika har det vært bred involvering og medvirkning. Innspill og høringer har
blitt behandlet underveis, og innarbeidet i arealplanen der det har vært mulig. Av prosessgjennomføringsmessige hensyn er ikke alle forhold vært mulig å beskrive i planen så langt, men må utredes og
ferdigstilles i gjennomføringsprosessen. Drifts- og eiendomssjefen beklager at prosessen for å håndtere
forholdene som Brukerutvalget har tatt opp ikke er ferdigutredet i planen.
Drifts- og eiendomssjefen og klinikksjef Kirurgi,- kreft –og kvinnehelseklinikken (K3K) har fått i oppdrag å
utarbeide mandat for samordning, lokalisering og organisering av frivillighetsarbeidet i UNN, pasient- og
pårørendesenter, Vardesenteret, brukerrådet, ungdomsrådet mm. Vi vil involvere Brukerutvalget både i
å utforme mandat samt foreslå deltakelse i arbeidsgruppen. Dette arbeidet sammen med de øvrige
innspillene fra Brukerutvalget må også ses i sammenheng med Vestibyleprosjektet og
Innsjekkprosjektet.
Vurdering og konklusjon
Drifts- og eiendomssjefen beklager at prosessen for å håndtere innspillene fra Brukerutvalget ikke er
beskrevet i arealplanen. Plan for videre prosess er under utarbeidelse, og Brukerutvalget vil bli invitert
med i disse.

UNN HF
9038 Tromsø

Besøksadresse:
Sykehusveien 38
9038 Tromsø
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