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Sak 76/2022 Referatsaker

Referatsaker til styremøte 29.09.2022

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 30.08.2022

2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 14.09.2022

3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 14.09.2022

4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 
21.09.2022

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 22.09.2022

 Marit Lind (s.)
fungerende administrerende direktør
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Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (KU) UNN 
 
 

Tid Tirsdag 30.08.2022 10.00 – 11.50 

Sted Digitalt TEAMS-møte 

 
 

Tilstede 
 
 
 

Marit Lind 
Grethe Andersen 
Gry Andersen 

Kristian Bartnes  
Einar Bugge  
Elin Gullhav  
Eva-Hanne Hansen 
David Johansen  
Hilde Annie Pettersen Kvalvik 
Haakon Lindekleiv 
 
Jon Mathisen 
Tove Cathrine Mack  
Torni Myrbakk  
Bjørn Yngvar Nordvåg 
Ingolf Kvandahl 
Eirik Stellander  
Fredrik Sund 
Lars Øverås  
Lisbeth Hansen 
  

Viseadministrerende direktør (møteleder) 
Drifts- og eiendomssjef 
Fungerende Senterleder E-helse og IKT     
Klinikksjef HLK-klinikken  
Forsknings- og utdanningssjef 
Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken 
Klinikksjef OPIN-klinikken 
Klinikksjef Medisinsk klinikk     
Kommunikasjonssjef 
Fagsjef, Senterleder Fag- og 
Kvalitetssenteret  
Klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk (til 11.15) 
Hovedverneombud  
Smittevernoverlege 
Klinikksjef NOR-klinikken  
Leder Brukerutvalget (Ny) 
Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken    
Fungerende Klinikksjef K3K-klinikken   
Økonomisjef UNN (til 11.15) 
Vara Diagnostisk klinikk  

Øvrige Grete Steinry Åsvang 
Mette Fredheim 
Signe Gevik Harestad  
Liv Marit Dørum 
 
Lisbeth Dyrstad 
 

Avdelingsleder, Kvalitetsavd.  
Pasientsikkerhetskoordinator, Kvalitetsavd. 
Rådgiver Helse-Vest 
Fagansvarlig for kvalitetsregistrene 
Nestleder, Registerseksjonen Kreftregisteret 
Brukerutvalget (ny vara - observatør) 
 

Forfall Anita Schumacher 
Gina Marie Johansen 
Vibeke Haukland 
Gøril Bertheussen  
Kate Myreng 
  

Administrerende direktør 
Driftsleder Harstad 
Driftsleder Narvik 
Personalsjef  
Klinikksjef Diagnostisk klinikk 
  

Referent Konsulent Kvalitetsavd.                                                        Heidi Robertsen 
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Sak nr. Sakstittel Ansvar 

20/22 
Elements 
2022/64 

Godkjenning av agenda og referat fra KU-møtet 24.05.2022  

  

Agenda og referat ble godkjent uten endringer. 

 

Marit Lind 
 

21/22 
 

Etablere bærekraftig utvikling for intensivsykepleie 

Orienteringssak 
 

 

Saksfremlegg og vedlegg vedlagt 
 

Signe Gevik 
Harestad 
 
Haakon Lindekleiv 
 

 
 
 
 

Beslutning 
Kvalitetsutvalget takker for presentasjonen av rapporten 
«Etablere bærekraftig utvikling for intensivsykepleie» og 
tar denne til orientering. 
 
Fagsjef tar saken til direktørens stabsmøte for diskusjon 
om videre oppfølging. 
  
Pp-presentasjon vedlagt 
 

 
 
 
 
Haakon 
Lindekleiv/ 
Stabsmøte  
 

22/22 
Elements 
2019/8323 

 

Resultater fra Kreftregisterets medisinske kvalitetsregistre 

Orienteringssak 
 
Saksfremlegg og vedlegg (6) vedlagt 
 

Liv Marit Dørum 
 
Haakon Lindekleiv 
 

 
 
 
 

Beslutning 
Kvalitetsutvalget takker for presentasjonen og tar denne 
til orientering. 
 
Fagsjef kommer tilbake med en orientering om 
handlingsplan «forbedring av kreftindikatorer» i et 
senere KU-møte. 
 
Pp-presentasjon vedlagt 
 

 
 
 
Haakon 
Lindekleiv/KU-
møte 

23/22 
 
 

Pasientskader i UNN i 2021 

Orienteringssak 
 
Saksfremlegg vedlagt 
 

Mette Fredheim 
 
Haakon Lindekleiv 
 

 Beslutning 
 
Kvalitetsutvalget tar presentasjonen til orientering og 
takker GTT- teamet for innsatsen. 
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24/22 
Elements 
2019/6922 
 

Rapportering av pasientsikkerhetsområder – nytt skjema og frekvens 

Beslutningssak 
 

Oppfølging av KU-sak 16/19 
 
Saksfremlegg og vedlegg vedlagt 
 

Mette Fredheim 
 
 
 

 
 
 

Beslutning 
1. Kvalitetsutvalget støtter overgang til nytt, forenklet 
rapporteringsskjema 
 
2. Kvalitetsutvalget støtter at rapporteringsfrekvensen 
justeres til halvårlig. 
 

 
Pasientsikkerhets-
koordinator 
 
Frist 01.09.2022 

Eventuelt 

Ingen saker tilkommet under eventuelt 
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MØTEREFERAT 

Brukerutvalgets arbeidsutvalg (BAU) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

______________________________________________________________________ 

Dato:  Onsdag 14.09.2022 kl. 10.30 – 12.31 

Sted: Teams 

Tilstede: Terje Olsen, Esben Haldorsen, Nina Nedrejord 

Forfall:  

Fra adm: Ingrid Lernes Mathiassen (administrasjonssjef) og Hilde Anne Johannessen 
(adm.kons./ referent) 

___________________________________________________________________________ 

 
BAU 41/22 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 29.09.2022 
 
Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen informerte om kommende styresaker. 
Styresakene som skal til behandling i kommende styremøte vil blir ettersendt styret i uke 38. 
BAU vil få sakene tilsendt 15.09.2022. Dersom BAU har flere innspill eller kommentarer til 
styresakene kan sendes administrasjonen.   
 
Kvalitets- og virksomhetsrapport juni, juli og august 2022  
Kvalitetssjef Haakon Lindekleiv orienterte om saken. 
Pakkeforløp: 

Fire store kreftpakkeforløp er utfordrende: lungekreft, brystkreft, tykk- og endetarmskreft 

og prostatakreft. Det er satt i gang en tettere oppfølging mht logistikk på avdelingene. 

Økonomi:   
Vesentlig overforbruk av personell, inflasjon på varekostnader og lavere inntekter er noen av 
årsakene til at økonomien har forverret seg.  
 
Når BAU får tallene fra Kvalitets og virksomhetsrapporten for august tilsendt vil eventuelle 
innspill til saken bli fremmet i styremøtet 29.09.2022 av leder i BU. 
 

Beslutning   

BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 29.09.2022.                                                                                                                   
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BAU 42/22 Direktørens time                                                                              

BAU kom med følgende forslag til innspill: 
 

- Generell informasjon om status ved UNN 
- Status/ situasjonen vedrørende Åsgårdprosjektet 
- Status/ situasjonen vedrørende C-fløya 
- Kort informasjon om status Nye UNN Narvik 
- UNNs økonomiske situasjon  
- Synspunkt på digitale møter kontra fysiske møter  

 
Beslutning/oppfølging: 
Administrasjonen formidler nye innspill til viseadministrerende direktør i god tid før møte i 
BU. 
 
 
 

BAU 43/2022 Poliklinikkprogrammet – oppnevning av brukerrepresentant 

Leder for prosjektet, Turid Røkenes Kristiansen, har behov for brukerrepresentant til 

prosjektet. Det vil være korte møter èn gang i måneden, og prosjektet antas å være ferdig 

våren 2023. 

Beslutning 
Brukerrepresentant til prosjektet oppnevnes i BU-møte 28.09.2022. 
 

BAU 44/2022 Pasientreiser - sak 

Leder Terje Olsen har mottatt henvendelse fra pasient vedrørende utfordringer med 
reisereglementet for pasienter i UNN. 

Beslutning 
BAU inviterer leder i Pasientreiser til møte i Brukerutvalget 28.09.2022. 
 
 
BAU 45/2022 Fasiliteter i pasientbussen og sittebenkene på venteplassen ved UNN 

BU har mottatt brev fra Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark avdeling 
Hammerfest vedrørende dårlige fasiliteter på venterom ved UNN og på pasientbussen. 

Beslutning 
BAU tar opp saken om pasientbuss med leder i Pasientreiser i BU-møte 28.09.2022. 

Til avklaring vedrørende venterom ved UNN inviteres representant fra Drift- og 
eiendomssenteret til BU-møte 28.09.2022. 

 

BAU 46/2022 Tolketjenester ved UNN – orientering til BU 

Koordinator ved Finnmarkssykehuset deltar gjerne i BU-møte for en orientering. 

Beslutning 
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BAU inviterer koordinatoren til møtet i BU 28.09.2022 for en orientering om tolketjenestene i 
UNN. Koordinator deltar digitalt. 

 

BAU 47/2022 Brukermedvirkning innen klinisk forskning 

Erfaringskonsulentene Nikolai Raabye Haugen og Gunnhild Berglen fra Klinisk helseforskning 
ved UNN Tromsø ønsker å komme til BU for en orientering og få eventuelle innspill fra BU. 
 
Beslutning 
Administrasjonen setter opp saken til BU-møtet i november 2022. 

 

BAU 48/2022 Skilting ved UNN Narvik – oppnevning av brukerrepresentant 

Kommunikasjonssjefen ved UNN ønsker at det oppnevnes en brukerrepresentant for bistand 
til vurderinger knyttet til samisk språk på skiltingen ved UNN Narvik. 
 
Beslutning 
BAU oppnevner Ingolf Kvandahl som brukerrepresentant og administrasjonen formidler 
kontaktinformasjon til prosjektet. 

 

BAU 49/2022 Stormottakersatsingen – valg av ny vararepresentant 

Den tidligere oppnevnte vararepresentanten måtte trekke seg fra prosjektet, og ny 
brukerrepresentant velges. 
 
Beslutning 
BAU setter opp saken i BU-møtet 28.09.2022. 

 

BAU 50/22 Forslag til dagsorden for BU-møte 28.09.2022 

SAKER Tid og beskrivelse 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste Kl 08.30 

2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets 
møte 25.05.2022 

 

3. Pasientreiser – orientering 
Flere saker vil bli tatt opp 

Kl 08.40 – 09.15 - Stine Schouten 

4. Drift- og eiendomssenteret – orientering 
- Venteromsfasiliteter utendørs v/ 

bussholdeplass 
- Status og tilbakemelding fra Drift og 

Eiendom vedr. venteromsarealene jf. 
tidligere vedtak i BU sak 33/22 

Kl 09.15 – 09.45 - Tor-Arne Hanssen 

Pause Kl 09.45 – 10.00 

5. Oppdragsdokumentet: Prosedyrer for 
medvirkning i byggeprosjekter – innspill 

Kl 10.00 - 10.35 
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6. Orientering: Barn som pårørende – hvordan 
organiseres arbeidet omkring barn som 
pårørende ved UNN? 

Kl 10.35-11.10 Janne Hessen 

7. Orientering: Poliklinikkprogrammet ved 
UNN 

Kl 11.10-11.35 Turid Røkenes Kristiansen 

Lunsj 11.35-12.15 

8. Orientering: Informasjon om tolketjenester 
- Hvordan brukes tolketjenesten i UNN-

systemet? 
- Hvor langt er de kommet med ulike 

språk og ulike samiske språk? 
- Hvordan kan og bør tolketjenesten 

brukes? 

Kl 11.40-12.10 Rita-Alise Porsanger-Moen 
Kl 12.15-12.45 

9. Oppnevning av vararepresentant 
Stormottakersatsingen 

Kl 12.45-13.00 

10. Direktørens time Kl 13.00-14.00 Marit Lind og Anita 
Schumacher 

11. Orientering: Helsefellesskapet (SSU) 
-  

Kl 14.00-14.30 – Guri Moen Lajord eller 
Lene Kristiansen 

8. Orienteringssaker 
- Rapportering fra prosjekter og 

arbeidsgrupper 
- Representasjon 

Kl 14.30-15.15 
 

9. Referatsaker 
- Referat fra møte i Sykehusapoteket Nord, 
06.12.2021xx 
- Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 
08.06.2022     
- Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, 
08.06.2022                                         
- Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 
13.06.2022 
- Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 15.-
16.06.2022                                                                                                          
- Referat fra møte i KU, 30.08.2022  
- Referat fra møte i BAU, 30.05. og 12.09.2022 

Kl 15.15-15.20 

10. Eventuelt  

 

BAU 51/22 Eventuelt 

1. Menn og kvinner på samme pasientrom 
Kirsti Fosland, kst. avdelingsleder på Gastrokirurgisk avdeling ved UNN, har 

belyst muligheten til å ha felles pasientrom for kvinner og menn. Dette vil 

være med på å løse utfordringer ved mangel på plass for pasientene. 

   

Sak 76/2022 - referatsak 2

Sak 76/2022 - side 8 av 16



5 

 

 

Beslutning: 

Saken settes opp i BU-møtet i november 2022. 

2. Innføring av bompenger i Tromsø 
Pasienter som har lang reisevei for å komme til time ved UNN vil nå måtte 
risikere å passere mange bomstasjoner. Kan dette settes på reiseregningen 
til Helfo? 

 
Beslutning 
Saken settes opp under sak Pasientreiser i neste BU-møte. 
 

3. Venterom UNN – Frivilligheten benytte en del av rommet 
Hva er status i denne saken, jf tidligere henvendelser til BU fra Drifts- og 

eiendomsavdelingen. Avdelingen har opplyst at dette vil bli gjennomført. 

Beslutning                                                                                                               

Saken tas med under annet punkt om venterom i BU-møte 28.09.2022. 

4. Familie og pårørende – regionale helseforetak 
Det vises til innspillet fra BU UNN som ble sendt Helse Nord RHF i desember 
2021. Har det kommet noe respons fra Helse Nord? 
 
Beslutning 
Administrasjonen undersøker saken og kommer med tilbakemelding i BU-
møtet 28.09.2022. 
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Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget ved  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Tid:  Onsdag 14.9.2022 kl. 13.00-15.25 
Sted:  Digitalt via teams 
Arkiv:   2022/31 
  
U  

Medlemmer  Varamedlemmer  
Anita Schumacher, administrerende 
direktør 
 

 Gøril Bertheussen, personal og 
organisasjonssjef  

x 

Gøril Bertheussen, personal og 
organisasjonssjef  
 

 Hanna Uleberg, avd.leder personal og 
organisasjonssenteret  
 

x 

Kate Myräng, klinikksjef Diagnostisk 
klinikk 
 

x Eva-Hanne Hansen, klinikksjef OpIn  

Grethe Andersen, drift- og 
eiendomssjef, DES 
 

x Fredrik Sund konst. klinikksjef 
Kirurg, kreft- og kvinnehelseklinikken 
 

 

Jon Mathisen, klinikksjef 
Akuttmedisinsk klinikk  
 

 Kristian Bartnes, klinikksjef Hjerte- og 
lungeklinikken 

 

Gina Johansen, driftsleder UNN 
Harstad  
 

 Vibeke Haukland, driftsleder UNN 
Narvik  
 

x 

Tove Mack, FVO (leder) 
 

x Rita Vang, FHVO  

Rune Moe, fagforbundet  x Camilla Pettersen, KTV 
Samfunnsviterne 

 

Monica Fyhn Sørensen, HTV UNN  x Hanne Sofie Yttervik, HTV NSF Harstad 
 

 

Karina Olsen, DNLF (FTV)  
 

x Solveig Nergård, DNLF (FTV)  

Rita Vestgård, HTV Fagforbundet UNN 
Harstad 
 

 Lisa-Mari Andreassen, HTV 
Fagforbundet UNN Tromsø 

 

Geir Magne Lindrupsen, FTV Nito  
 

 Malin Botnmark, HTV NSF Narvik  

Til stede (x) 

 
Møteleder: Tove Mack 
Saksforbereder: HMS-rådgiver Karina Fredheim 
Referent: Anne Christina Simonsen-Sagerup 
Bedriftshelsetjenesten: Paul Martin Hansen 
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På sak 46.22 møtte rådgiver Julia Johnsen, på sak 49.22 møtte seksjonsleder Siv-Hege Fagerheim, 
enhetsleder Espen Olsen, enhetsleder Rakel Tobiassen og verneombud Mariell Hansen. På styresaker 
møtte Forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge. Bedriftslege Stine Skoglund Machiedo deltok under 
hele møtet. 

 

SAKSOVERSIKT Frist Ansvarlig 

44.22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 

 Tove Mack 

45.22 Protokoll fra AMU-møtet 11.mai 2022 
Møteprotokollen var vedlagt innkallingen, protokollen er 
godkjent på e-post før møtet. Godkjent. 
 

 
 

Tove Mack 

INFORMASJONS-, DISKUSJONS- OG DRØFTINGSSAKER 

46.22 Tidlig og tett på 
Rådgiver fra Lederstøtte og organisasjonsutvikling Julia 
Johansen informerte om saken. Formålet med saken var 
og orienterer AMU om UNNs deltakelse som pilot i 
innsatsområde 2 – Tidlig og tett på, i Bransjeprogram IA i 
sykehus.  
 
Konklusjon 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering, og ønsker å 
følge utviklingen videre og ber om en ny orientering i 
starten av det nye år 2023. 
 

 Gøril 
Bertheussen/Julia 
Johnsen 

47.22 Tema KVAM-dagen 
AMU støtter direktørens beslutning om å avlyse KVAM-
dagen. Dette grunnet UNNs økonomiske svært vanskelige 
situasjon. 
 

 Karina Fredheim 

STYRESSAKER 

48.22 Styresaker til styremøtet 29. september 2022 
Følgende styresak var på forhånd valgt ut av AU til 
gjennomgang i AMU: 
 
-Kvalitets- og virksomhetsrapport juni, juli og august 2022 
Personalsjefen presenterte tallene for bemanning, 
innleie, innleid månedsverk, sykefravær og AML-brudd. 
-Økonomi og konsekvenser av RHFets vedtak vedr. 
utsettelser investeringer  
Personalsjefen informerte om saken, og AMU kom med 
innspill. 
 
Konklusjon 
Arbeidsmiljøutvalget ser at det i den vanskelige 
økonomiske situasjonen er nødvendig med de foreslåtte 
tiltakene. Arbeidsmiljøutvalget vil understreke at det er 

 Gøril Bertheussen, 
Einar Bugge 
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viktig at det på alle enheter gjennomføres 
gjennomganger av hvilke oppgaver som i dag utføres, og 
at ledere i samarbeid med de ansatte vurdere hvilke 
oppgaver som kan utsettes og/eller oppgaver som vi ikke 
lenger skal gjøre. Dette for å hindre at vedtakene om 
reduksjon i innleie og bruk av overtid ikke gir en for stor 
belastning på våre medarbeidere. 
 
Skriftlige orienteringssaker til styret: 
Status på oppfølging av handlingsplan for oppfølging av 
UNN strategi, samt direktørens dialogavtale.  
Forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge møtte på sak 
og informerte om saken. Handlingsplanen for oppfølging 
av strategi ble lagt frem for AMU. 
 

Konklusjon 
Arbeidsmiljøutvalget tar den skriftlige orienteringssak til 
styret til orientering. 
 

INFORMASJONS-, DISKUSJONS- OG DRØFTINGSSAKER fortsatt 

49.22 HMS-avvik 
Personalskader/avvikshåndtering 
HMS-rådgiver Karina Fredheim orienterte om saken. 
Formålet med saken var og orienterer AMU om HMS-
avvik samt den jobben som har vært gjort for å redusere 
risiko for skade på ansatte. Akuttpsykiatrisk seksjon v/ 
Siv-Hege Fagerheim m.fl. stilte på saken for å gi et 
innblikk i den jobbe de gjør lokalt for å redusere 
personalskader. 
 
Konklusjon 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og takker 
for presentasjonen som viser et godt arbeid med 
oppfølgning av personalskader og avvikshåndtering. 
 
 

 Karina 
Fredheim/Siv Hege 
Fagerheim 

50.22 Orientering fra Hovedverneombudet  
Muntlig orientering fra hovedverneombud 

• Det er en del tilbakemelding til vernetjenesten 
om at det er en oppgitthet i organisasjonen, 
hovedverneombud viser til viktigheten i at AMU, 
vernetjeneste, tillitsvalgte og arbeidsgiversiden 
holder motet oppe og går foran for å vise at vi 
kan løse situasjonen ilag. 

• I forlengelse av direktørens statusmøte for ledere 
mandag 12. september, anbefaler 
hovedverneombudet alle ledere å sjekke ut 
Statens arbeidsmiljøinstitutts forskning om 
belastninger i norske sykehus og tilhørende tiltak. 
Tiltakene er konkrete og kan igangsettes 

 Tove Mack 

Sak 76/2022 - referatsak 3

Sak 76/2022 - side 12 av 16



 

 

umiddelbart. «En bra dag på jobb, bransje 
sykehus»: 

https://enbradagpajobb.no/bransje/sykehus/ 

• Fysisk verneombudsseminar avlyses. 

 

51.22 Orientering fra Bedriftshelsetjenesten  
 

• UNN sin nye bedriftslege Stine Skoglund 
Machiedo presenterte seg selv og orienterte om 
viktigheten av systematisk HMS-arbeid og 
oppfølging av ansatte/arbeidsmiljø i den 
situasjonen UNN står i nå. 

• BHT har fremover en stilling mindre. Dette vil få 
konsekvenser for den leveranse BHT kan gi 
fremover og det vil derfor i fremtiden jobbes 
mere på systemnivå og gruppenivå. Dette har det 
vært gjort risikovurdering på. 

• BHT viser til at arbeidsmiljø handler om hvordan 
vi organiserer, planlegger og gjennomfører 
arbeidet. I den situasjonen UNN er i, vil det være 
viktig at medarbeidere informeres og involveres i 
arbeidet med å organisere, planlegge og 
gjennomføre arbeidet slik at omstillingskrav 
innfris uten at dette innebærer risiko for 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. 

 

 Paul Martin Hansen 

52.22 Medarbeidere ved UNN sine erfaringer fra pandemien 
2020 og 2022 
Formålet med saken var å informere AMU om de 
viktigste resultatene fra undersøkelsen. AMU kom med 
innspill til saken blant annet at det er viktig å dra nytte av 
de funnene som ble gjort i undersøkelsen inn i andre 
krisesituasjoner, som blant annet den økonomiske krise 
UNN står i nå.   
 
Konklusjon 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 
 

 Gøril Bertheussen 

EVENTUELT 

 Komité til KVAM-prisen  
Rune Moe og Kate Myräng ble foreslått som 
representanter fra AMU til komiteen til årets KVAM-pris. 
De har sagt ja til dette. 
 
Innspill på temaer til fellesmøte mellom KU og AMU 8. 
november 2022. 

 Karina Fredheim 
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HMS-rådgiver Karina Fredheim ønsker at innspill til 
fellesmøtet sendes henne. AMU har regien på dette 
møte. Temaer hvor både arbeidsmiljøet og 
kvalitetsperspektivet blir belyst er relevant for dette 
møte. 
 
Følgende temaer er foreslått så langt:  
 

• Poliklinikk-programmet i UNN 

• #Råbra – er dette en måte å jobbe på ift kvalitet 

og arbeidsmiljø (masterstudie) 

• Evaluering av sommerferieavvikling 

• Simulering av arbeidsmiljø – medisinsk avdeling 

Harstad. 
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PROTOKOLL 
Tema:   Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende 

styresaker til styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
29.09.2022 

 
Dato:   21.09.2022 
Tidspunkt: 09.00- 10.30 
Sted:   Teamsmøte
 

Fra arbeidsgiver Fra arbeidstaker 

Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef Mai-Britt Martinsen, NSF 

Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef Rune Moe, Fagforbundet 

Haakon Lindekleiv, fag- og kvalitetssjef Einar Rebni, FVO 

Lars Øverås, økonomisjef Geir Magne Lindrupsen, NITO 

Gøril Bertheussen, Personal og 
organisasjonssjef 

Henrik August Stadt Wang- Iversen, Norsk 
psykologforening 

 Jan-Eivind Pettersen, Delta 

 Marthe Nissen, vara YLF 

                         
Protokollsignering:  
Fra arbeidstakersiden ble Mai-Britt Martinsen og Rune Moe valgt til signering av protokollen. 
Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.  
 

Arbeidstittel Merknad/ grunnlag 
1. Kvalitets- og virksomhetsrapport 
juni, juli og august 2022 
 
 

Lars Øverås orienterte og svarte ut spørsmål om saken. 
 
Innspill som fremkom i møtet: 

- Fra vernetjenesten uttrykkes det bekymring omkring 
innsparingstiltakene og at disse kan medføre til det 
motsatte på sikt med økt sykefravær, mindre 
fagutvikling, økte ventetider mm 

- Det må avsettes tid i den enkelte enhet til fagdager, 
kurs/kompetanseheving og tid til lovpålagte oppgaver 
som vernetjenesten skal ivareta og delta på. Viktig at 
dette følges opp av lederne i alle avdelinger, seksjoner 
og enheter 

- Det etterspørres detaljer omkring 
Stormottakersatsingen/PSHT og kostnad/ gevinst 

 
Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og 
forelegges styret til endelig behandling. 

2. Konsekvens av Helse Nord RHF -
styrets vedtak vedrørende utsettelse 
av investeringer for prosjektet 
utvidelse C-fløy 

Tor-Arne Hanssen orienterte og svarte ut spørsmål til saken. 
 
Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og 
forelegges styret til endelig behandling. 

3.  Tertialrapport nr. 2 – 2022 Haakon Lindekleiv og Gøril Bertheussen orienterte og svarte ut 
spørsmål til saken. 
 
Innspill som fremkom i møtet: 

- UNN har for få helsefaglærlinger. Det bør arbeides 
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aktivt med kompetanseplaner, og UNN bør gå ut i 
skolene og jobbe aktivt med å rekruttere 
helsefaglæringene inn i UNN 

- Bruke lønn som virkemiddel for å beholde, rekruttere 
personell, slik som andre sykehus. 

 
Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og 
forelegges styret til endelig behandling. 

3. Tertialrapport nr. 2 - 2022 for 
byggeprosjekt ved UNN 
 

 

Tor-Arne Hanssen orienterte og svarte ut spørsmål til saken. 
 
Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og 
forelegges styret til endelig behandling. 

 
 
Tromsø, 21.09.2022 
 
 
 
Mai-Britt Martinsen (s.)  Rune Moe (s.)   Ingrid Lernes Mathiassen (s.) 
NSF    Fagforbundet   administrasjonssjef 
 

 

Dokumentet er signert elektronisk. 
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