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Sak 72/2021 Orienteringssaker

Orienteringssaker til styremøte 15.09.2021

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering.

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – muntlig
2. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie
3. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-

Norge HF – skriftlig
4. Arealer til psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø – plan for oppfølging av 

Helse Nord, styresak 91-2021 – skriftlig

Tromsø, 07.09.2021
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ORIENTERINGSSAK TIL STYRET 
 

Møtedato: 15.09.2021 

Arkivsak: 2021/168-3 

Saksbehandler: Haakon Lindekleiv 

 

Orientering om § 3-3-a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN HF 

Bakgrunn 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal straks varsle om alvorlige hendelser til Statens 
helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten i henhold til 
spesialisthelsetjenesteloven §3-3a. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade 
på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. 
 
Formål 
Orientere styret om alvorlige hendelser ved UNN som er varslet til Statens helsetilsyn. 

Saksutredning 

I perioden 01.05-15.08.2021 har UNN sendt 6 varsler til Statens helsetilsyn i henhold til 
spesialisthelsetjenesteloven §3-3a: 
 

- 3 varsler er overført til Statsforvalter for tilsynsmessig vurdering 
- 1 varsel følges opp med Annen tilsynsmessig oppfølgning der Statens helsetilsyn har 

bedt om tilsynsmøte og egenrapport 
- 1 varsel er avsluttet uten tilsynsmessig oppfølgning 
- 1 varsel er under vurdering hos Statens helsetilsyn 

 
En kortfattet og anonymisert oversikt over de enkelte varslene er vedlagt. 
 

Vurdering 

UNN varsler alvorlige hendelser og følger opp pårørende i tråd med gjeldende regelverk. UNN 
gjennomgår alvorlige hendelser for å finne forbedringsområder. 
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Hva skjedde Konsekvens Møte med 
pårørende 

Status på tilsyn Vurdering og interne 
forbedringstiltak 

Pasient fikk luftbobler i blodet som følge av 
feilkoblet slange under hjerteoperasjon 

Alvorlig 
skade 

Ja Oppfølgning av helsetilsynet med 
egenrapport 

Under intern vurdering. Revidert 
rutiner slik at riktig funksjon av 
slanger verifiseres. 

Pasient under poliklinisk behandling i 
psykisk helsevern begikk selvmord  

Død Ja Avsluttet etter innledende 
undersøkelser 

Under intern vurdering 

Pasient motsatte seg å ligge på 
ambulansebåre, hoppet av og fikk 
bruddskade 

Alvorlig 
skade 

Ja Oversendt Statsforvalter for videre 
oppfølging 

Gjennomgått rutiner i kollegiet for 
transport av pasient. 

Pasient med alvorlig skade på hjertet etter 
hjerteoperasjon.  

Død Ja Oversendt Statsforvalter for videre 
oppfølging 

Under intern vurdering 

Pasient innlagt for behandling av rus forlot 
avdeling og ble funnet død. 

Død Ja Oversendt Statsforvalter for videre 
oppfølging 

Under intern vurdering 

Pasient under poliklinisk behandling i 
psykisk helsevern begikk selvmord  

Død Ja Under vurdering hos Helsetilsynet Under intern vurdering 
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ORIENTERINGSSAK TIL STYRET 
 

Møtedato: 15.09.2021 

Arkivsak: 2020/10153-7 

Saksbehandler: Tor Arne Hanssen 

 

Arealer til psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø - plan for 
oppfølging av Helse Nord styresak 91-2021 

 

Bakgrunn 

Helse Nord RHF (Helse Nord) behandlet den 30. juni 2021 styresak 91-2021, Arealer til psykisk 
helse og rusbehandling – konseptfase og valg av tomt, Universitetssykehuset Nord-Norge – 
Tromsø. Styresaken var en delbeslutning etter første fase av konseptfaseutredningen for 
prosjektet og omhandlet hovedprogram for prosjektet og tomteplassering av bygg. 
Styret gjorde et vedtak i 8 punkter og har bedt Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) om 
å følge opp 5 av punktene (2, 3, 4, 6 og 7) i videre utredning, samt å legge fram en oppdatert 
tidsplan for konseptfasen. 
 
Formål 
Denne saken skal informere styret i UNN om videre arbeid med konseptfasen. 

Saksutredning 

Helse Nord styret gjorde følgende vedtak i sak 91-2021: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF tar Hovedprogram Nye areal for psykisk helse og rusbehandling 
ved UNN Tromsø, konseptfase, til orientering. 

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

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

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

5. Styret ber adm. direktør følge opp at regionens samlede behov for regionale funksjoner 
innarbeides i konseptfaserapporten. 

6. Styret vektlegger at det videre arbeid skjer i nært samarbeid og drøftes med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukerorganisasjoner i UNN og regionalt 

7.  Styret ber adm. direktør legge frem en oppdatert tidsplan for UNNs arbeid med 
konseptfasen for nye arealer psykisk helse og rus ved UNN Tromsø. 

8. Styret understreker at eventuell forsinkelse ikke skal åpne for at andre tiltak blir 
prioritert foran dette prosjektet 
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            Side 2 av 2 

 

 

 

Administrerende direktør legger til rette for at det videre arbeidet gjennomføres på en måte 
som sikrer at styret i Helse Nord får den informasjonen de etterspør ved neste styrebehandling. 
Som en del av dette vil det gjennomføres et møte mellom administrerende direktør, 
klinikkledelse i Psykisk helse og rusklinikken, utbyggingssjef, representanter fra fagmiljøet, 
brukerrepresentanter, vernetjeneste og tillitsvalgte i UNN og administrerende direktør og 
ledelse i Helse Nord den 15. september for å sikre felles forståelse av styrevedtakene. 
Omfanget av videre utredning overlapper med detaljer som normalt utarbeides i fase 2 av 
konseptfasen, men som nå vil legges fram til beslutning i første fase. Gjennomføring av videre 
utredning vil involvere prosjektledelse, rådgivere, organisasjonsutviklingsprosjektet og 
deltakelse fra ansatte, brukere og pårørende. I utarbeiding av styresaken vil normale 
prosedyrer for drøftinger med tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerutvalg gjennomføres. 
 
Det vil videre bli vektlagt å innhente og konkretisere faglige vurderinger fra ulike fagmiljøer 
lokalt og nasjonalt. Hensynet til å tilby god behandling for primærtilstandene psykiske lidelser 
og rus- og avhengighetslidelser vil bli særlig vektlagt. Samtidig vil flere andre relevante hensyn 
som eksempel samhandling med somatikk, forskningsaktivitet og rekruttering bli drøftet og 
vurdert. Det er ønskelig å innhente og formidle konkrete erfaringer og faglige innspill fra ulike 
nybygg-prosjekter både i inn- og utland.  
 
I sluttfasen av arbeidet med fase 1 vil det bli gjennomført en innspillsrunde fra eksterne 
instanser som er berørt av virksomheten, før arbeidet avsluttes og innstilling til styret blir 
utarbeidet. 
 

Omfanget av arbeidet vurderes både som omfattende og krevende, og resultatet skal 
styrebehandles i UNN og Helse Nord i 2 faser. Første fase omfatter plassering av bygg og andre 
fase omfatter den endelige konseptrapport og skisseprosjekt. Det må vektlegges tilstrekkelig tid 
til både gode utrednings- og beslutningsprosesser og prosjektledelsen vil sammen med ledelsen 
i klinikken, tillitsvalgte og vernetjenesten sette opp en prosessplan for arbeidet og leveranser 
fram til styrebehandling. En detaljert framdrifts- og milepælplan vil bli utarbeidet av 
prosjektledelsen i løpet av september, og vil legges fram for UNN styret i oktober inneværende 
år. I første fase legges det opp til en prosess der arbeidet tentativt tar sikte på behandling av 
styresak om valg av tomt i UNN-styret i mars 2022, og i Helse Nord-styret i april 2022. Etter 
behandling i styrene kan del 2 av konseptfasen starte med videre arbeid med valgt 
hovedalternativ. Endelig styrebehandling av konseptfase og skisseprosjekt planlegges 
gjennomført høsten 2022.  
 
 

Konklusjon 

Utredningsarbeidet med første fase av konseptfase for nybygg til psykisk helse- og 
rusbehandling i Tromsø er gjenopptatt, og tar sikte på å levere grunnlag til ny styrebehandling i 
tråd med Helse Nord styrets vedtak, i mars/april 2022. Endelig konseptrapport legges det opp 
til at skal bli behandlet høsten 2022, slik at lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet kan 
sendes innen desember 2022. 
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