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Vår ref.:   Saksbehandler:    Dato: 
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Styresak 09-2023 Referatsaker til styremøte 25.01.2023 
 

Forslag til vedtak 

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. 
 

1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 
09.01.2023 

2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 09.01.2023 
 

 
--- slutt på innstillingen --- 

 
 
 
 
 
 
 
Tromsø, 13.01.2023 
 
 
Anita Schumacher (s.) 
administrerende direktør 
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PROTOKOLL 
Tema:   Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende 

styresaker til styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
25.01.2023 

 
Dato:   09.01.2023 
Tidspunkt: 14.30- 14.50 
Sted:   Digitalt møte via Teams
 
Fra arbeidsgiver 
Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef 
Marte Lødemel Henriksen, konst. fagsjef og senterleder Fag- og kvalitetssenteret 
 
Fra arbeidstaker 
Mai-Britt Martinsen, NSF 
Karina Olsen, DNLF 
Rune Moe, Fagforbundet 
Geir Magne Lindrupsen, NITO 
Marthe Nissen, YLF 
Einar Rebni, FVO 
Henrik August Stadt Wang-Iversen, Norsk psykologforening  
 
Protokollsignering:  
Fra arbeidstakersiden ble Karina Olsen og Rune Moe valgt til signering av protokollen.  
Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.  
 
 
Styresak XX/2023 Nye hovedindikatorer 2023 
Marte Lødemel Henriksen orienterte og svarte ut spørsmål om saken. 
Følgende innspill fremkom: 
 

- Vernetjenesten etterlyser flere målbare, presise indikatorer for å måle arbeidsmiljø og 
oppfølging av systematisk HMS arbeid som f. eks måling og oppfølging av AML brudd og 
ForBedringsundersøkelsene. 

- Det kan være formålstjenlig å dele opp gjennomsnittlig ventetid for somatikk og psykiatri 
- Positivt at antall indikatorer er blitt færre 
- Kan vært et viktig signal ovenfor kommunene å legge inn antall utskrivningsklare pasienter 

som en hovedindikator, eller indikator i KVR-en 
 
Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 
Styresak XX/2023 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2022 
Partene tar saken til orientering. 
 
Styresak XX/2023 Utskrivningsklare pasienter ved UNN 
Partene tar saken til orientering. 
 
 
Tromsø, 09.01.2023 
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Karina Olsen (s.)  Rune Moe (s.)   Ingrid Lernes Mathiassen (s.) 
DNLF    Fagforbundet   administrasjonssjef 
 

 

 

Dokumentet er signert elektronisk. 
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MØTEREFERAT 

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

Møtedato:   Mandag 09.01.2023   kl 10.30 – 12.20 
Møtested:   Digitalt møte    Teams 
 
Til stede:   Terje Olsen leder  leder 

Nina Nedrejord  medlem 
 
Fra administrasjonen:  Ingrid Lernes Mathiassen administrasjonssjef 
    Hilde A Johannessen  utvalgssekretær (referent) 
 
Forfall:    Esben Haldorsen  nestleder 
___________________________________________________________________________ 

 
BAU 1/23 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte  
 
Drøftingsdokument med utkast til styresaker ble oversendt BAU 05.01.2023. 
 
Styresak - Utskrivningsklare pasienter ved UNN 
Det har vært et vedvarende stort antall utskrivningsklare pasienter i UNNs kommuner, 
spesielt i Tromsø og Harstad, og det er spesielt innenfor somatikken det har forverret seg 
etter pandemien. Det arbeides tett med kommunene for å finne gode løsninger. 
 
Styresak – Nye hovedindikatorer 2023 
Marte Lødemel Henriksen orienterte og svarte ut spørsmål til saken.  
Det har kommet et nytt tiltak, - budsjettavvik. Kreftpakkeforløp er tatt bort, da dette 
allerede ligger i annen styresak (KVR). 
Innspill fra BAU: Hvorfor er det bare kreftpakkeforløpet som blir registrert?  
  
Styresak- Tilsynsrapport (styrerapport) eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2022 
Marte Lødemel Henriksen orienterte.  
Det er avsluttet fire tilsyn siden siste rapportering.  
 
Beslutning   

BAU tar styresakene til orientering, men er bekymret for situasjonen for utskrivningsklare 
pasienter ved UNN som ikke får plass i hjemkommunen og som dermed ikke får permanent 
behandling og omsorgstilbud i egen kommune.                                                      

 

BAU 2/23 Direktørens time                                                                              

BAU kommer med følgende forslag til tema i direktørens time: 
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- Hvordan er situasjonen i helsevesenet generelt og ved UNN når det gjelder for tidlig 

utskrivning (jf sak i Oslo der geriater uttalte at pasienter ble for tidlig skrevet ut fra 
spesialistavdelinger og sendt til kommuner som ikke kunne håndtere situasjonen) Er 
det et tema at man skriver ut pasientene litt for raskt? Finnes det noen oversikt over 
reinnleggelser i sykehusene i UNN på grunn av dette? 

- Konsekvenser for ventetider og utsettelser på grunn av infeksjoner og stort press på 
innleggelser. Hva er status på UNN? 

- Status vedrørende funksjonsfordeling i helseforetakene 
- Hvordan planlegger UNN driften for 2023 

 
Beslutning/oppfølging 
Administrasjonen formidler tema til konst.viseadministrerende direktør. 
 

BAU 3/23 Brukerrepresentantenes rolle 

Gjennomgang av hva som er brukerrepresentantens rolle i Brukerutvalget. 
 
Beslutning/oppfølging 
Saken settes opp på møte i BU 01.03.2023. 
 
 
BAU 4/23 Forslag til tema på fremtidige BU-møter 

I siste BU-møte kom det flere forslag til tema i de kommende BU-møter: 

- Orientering fra SSU 
- Orientering om rapporten fra 2022 fra pasient- og brukerombudet v/Odd Arvid Ryan 
- Orientering fra Pasientreiser 
- Orientering fra geriatrisk avdeling UNN 
- Handlingsplan BU 2023-2024 
- Invitere kommunikasjonsavdelingen mht fremme BU og utvalgets arbeid 
 

BAU foreslo noen endringer mht når sakene passende tas opp i BU-møter fremover. 

Beslutning/oppfølging: 
Administrasjonen gjør de endringer i møteagendaen til BU som fremkom i BAU-møtet. 
 
 
BAU 5/23 Psykisk helseteam i somatikk 

Kvalitetsrådgiver/prosjektleder Else-Marie Molund ved Medisinsk klinikk ønsker å informere 

BU om prosjektet Psykisk helseteam i somatikk. 

Beslutning/oppfølging: 
BAU tar saken til orientering og vil invitere prosjektleder for prosjektet Psykisk helseteam i 
somatikk til en orientering i et senere BU møte.  
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BAU 6/23 Forslag til dagsorden for BU-møte  

SAKER Tid og beskrivelse 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste Kl. 08.30 

2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets 
møte 14.12.2022 

 

3. Brukerrepresentantens rolle   
 

Kl 08.35-08.55 

4. Orientering om UNNs håndtering av 
demente pasienter og pasienter med 
kognitiv svikt  

Kl 08.55-09.50 

Pause Kl 09.50-10.00 

5. Direktørens time Kl.10.00-11.00 Einar Bugge 

Lunsj Kl.11.00-11.30 

6. Pasientreiser  Kl 11.30-12.15 

7. Handlingsplanen 2023-2024 – revidering 
2023 

Kl 12.15-13.00 

Pause Kl 13.00-13.10 

8. Engasjert: UNN Brukerbank      Kl 13.10-14.40 

Pause Kl 14.40-14.50 

9. Orienteringssaker 
-Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 

Kl 14.50- 15.25 
 

 

10. Referatsaker 
Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, 
14.2.2023? 
- Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 
09.12.2022                                                                                                
- Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 
06.10.2022x?? 
- Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 
07.12.2022? 
- Referat fra møte i BAU,09.01. og 14.02.2023 
- Referat fra møte i KU, 24.01.2023 

 

11. Eventuelt  

 

BAU 7/23 Eventuelt 

  Møtet i Brukerutvalget UNN den 23.02.2023  flyttes til 01.03.2023. 

  Outlookinnkallingen oppdateres. 
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