
 

 

OFFENTLEG 

       STYREMØTE I 
       HELSE FONNA HF 
        

 
       17.06.22 KL. 09.00 
         

Haugesund, Hotel Maritim 
 
  
 

 

 
 
 

 
        
        
  



 

 
    
 

 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE FONNA HF 

  
STAD: Haugesund, Hotel Maritim 
MØTETIDSPUNKT: 17.06.22 kl. 09.00 – 15.00 
 
Kl. 11.30: Lunsj 
 
  
 
GÅR TIL:  
Brian Bjordal Nestleiar i styret  
Helga Arianson Styremedlem 
Heiko Bratke Styremedlem 
Nina Budal Styremedlem  
Anne Sissel Faugstad  Styremedlem 
Kjersti Follesø Styremedlem 
Laura Lill Haavik Styremedlem 
Per Karlsen Styremedlem   
Åse-Berit A. Rolland Styremedlem 
Ingvill Skogseth Styremedlem 
 
Grete Müller Leiar i brukarutvalet 
   

  
Styremøtet er opent for publikum og presse 

 

    
Haugesund 09.06.22  
   
 
 
Petter Steen jr.     
Styreleiar 
Helse Fonna HF 
 
 



 

 
    
 

 
SAKLISTE   UNDERLAG 
 
Sak 37/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 
Sak 38/22 Protokoll frå styremøte 24.05.22  Vedlagt 
Sak 43/22 Rapport frå verksemda   Presentert  
             i møtet 
Sak 44/22 Fullmakter i investeringsprosjekt   Vedlagt  
Sak 45/22 Årsplan for styret i Helse Fonna 2023 Vedlagt 
  
       
Lukka møte, jf. Helseføretakslova §26 a, 2. ledd punkt 4 
Sak 48/22 Bygg Haugesund månadsrapport mai        Utsendt 
 
  
    
 
Saker til orientering 
Sak 39/22 Val av tilsetterepresentantar til styret Vedlagt  
Sak 40/22 Administrerande direktør si orientering Vedlagt  
Sak 41/22 Årsmelding Pasient- og brukaromboda Vedlagt  
Sak 42/22 Møte med Brukarutval og Ungdomsråd Vedlagt  
Sak 46/22 Sjukefråvær   Vedlagt  
 
 
Sak 47/22 Eventuelt  
  Skriv og meldingar         Vedlagt   
 
 
 
   
   
    
 



 

    
 

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF 
 
STAD: Odda sjukehus, Odda sjukeheim, 3. etg «Lilla salong» 
   
MØTETIDSPUNKT: 24.05.2022 kl. 12.00 – kl. 16.40 
 

 

DELTAKARAR FRÅ STYRET  
 
Petter Steen jr.  Styreleiar  
Brian Bjordal  Nestleiar 
Helga Arianson  Styremedlem 
Nina Budal    Styremedlem 
Anne Sissel Faugstad   Styremedlem 
Kjersti Follesø  Styremedlem 
Per Karlsen  Styremedlem   
Åse-Berit Apeland Rolland Styremedlem 
Ingvill Skogseth  Styremedlem 
Jorge Del Pino  Varamedlem 
Valborg Sekse  Varamedlem 
  
   
DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN 
 
Olav Klausen                 Administrerande direktør 
Aud Gunn Løklingholm Administrasjonssjef 
Magne Kydland    Kommunikasjonssjef 
John Conrad Brandsø  Klinikkdirektør medisinsk klinikk Haugesund og Odda 
Kari Marie Tjelmeland Avdelingsleiar somatikk Odda 
Hege Etterlid  Økonomi- og finansdirektør 
Kjell Rune Hellesund  Regnskapssjef 
Laila M. R. Nemeth  Prosjektdirektør 
Ernst Hetland Larsen  Informasjonssikkerhetsleder 
Hilde Sørhus Kalvenes Administrasjonssekretær 
 
Leiar i brukarutvalet Helse Fonna HF, Grete Müller, deltok 
 
 
 
 



 

    
 

Andre deltakarar: 
 
 
 
Forfall frå styremøte:  
Laura Lill Haavik  Styremedlem 
Pernille Nylehn  Styremedlem 
 
 
Før styremøtet fekk styret ein presentasjon av Odda sjukehus med omvising, ved klinikkdirektør 
for medisin Haugesund og Odda John Conrad Brandsø og avdelingsleiar Kari Marie Tjelmeland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 
SAKLISTE   UNDERLAG 
Sak 25/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 
Sak 26/22 Protokoll frå styremøte 19.04.22  Vedlagt 
Sak 28/22 Rapport frå verksemda   Vedlagt 
Sak 29/22 Økonomisk langtidsplan   Vedlagt 
Sak 30/22 Høyring – inntektsfordelingsmodellen – delelement Vedlagt  
  prehospitale tenester           
Sak 31/22 Leiinga sin gjennomgang av IKT tryggleik Vedlagt 
Sak 33/22 Leiinga sin gjennomgang    Vedlagt 
Sak 34/22 Gjennomgang av styrande dokument Vedlagt 
Sak 35/22 Valstyre for Helse Fonna HF - suppleringsval Vedlagt 
  
       
Lukka møte, jf. Helseføretakslova §26 a, 2. ledd punkt 4 
Sak 32/22 Bygg Haugesund månadsrapport april Utsendt 
 
  
    
 
Saker til orientering 
Sak 27/22 Administrerande direktør si orientering Vedlagt  
Sak 36/22 Eventuelt  
  Skriv og meldingar  Vedlagt   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

Sak 25/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Vedtak [samrøystes] 
Innkalling og dagsorden vart godkjent 
 
 
Sak 26/22 Godkjenning av protokoll frå styremøte 19.04.22 

Vedtak [samrøystes] 
Styret godkjenner protokoll frå styremøte 19.04.22 
 
Sak 27/22 Administrerande direktør si orientering 

1 Tilsyn  
Vedlagt 
 

2 Høyringar 
Vedlagt 
  

Vedtak [samrøystes] 
Styret i Helse Fonna tar meldingane til orientering  

 
Sak 28/22  Rapport frå verksemda 

Administrerande direktør orienterte kort om rapporten med hovudvekt på arbeid med å redusera 
ventetider, sterkt fokus på økonomiske tiltak og positiv utvikling av sjukefråværet.  
 
Økonomi- og finansdirektør Hege Etterlid presenterte økonomisk resultat for april månad med 
resultatutvikling i 2022 og forventa effekt at dei største økonomiske tiltaka som er sett i verk.  
 
Vedtak [samrøystes] 
 
Rapport frå verksemda viser ein alvorleg situasjon for Helse Fonna og styret vil følgja situasjonen 
tett framover 
 
Styret i Helse Fonna HF tar rapport frå verksemda til etterretning 
 
Sak 29/22 Økonomisk langtidsplan 

Protokoll frå drøftingsmøte med organisasjonane 10.05.2022 – Økonomisk langtidsplan 2023 – 
2027 med investeringsbudsjett vart sendt ut til styret 23.05.2022. 
 
Økonomi- og finansdirektør Hege Etterlid presenterte økonomisk langtidsplan for styret.  
 



 

    
 

Administrerande direktør orienterte styret om at likviditeten til føretaket er noko lågare enn 
ynskjeleg i 2025. Han har difor drøfta med Helse Vest RHF om det er mogeleg å få eit kortsiktig 
likviditetslån i Helse Vest. Dette har Helse Vest RHF gjeve positive signal til. Ein annan konsekvens 
av dette er at det blir lagt opp til å søkje eit internt lån i Helse Vest for den planlagde oppgraderinga 
på sikkerheitsposten på Valen.  
 
Nye framlegg frå styret: 
Styret gjer framlegg om nytt punkt to og tre i vedtaket slik: 

2. Styret ser at det er betydeleg risiko knytt til Helse Fonna HF sin økonomiske situasjon, og 
merkar seg den alvorlege situasjonen for Helse Fonna sin likviditet. Styret vil følgja 
utviklinga tett framover. 

 
3. Styret merkar seg innspela i drøftingsprotokollen og ber administrerande direktør ta 

innspela frå organisasjonane med i det vidare arbeidet. 
 
Vedtak [samrøystes] 

1. Styret i Helse Fonna HF vedtek økonomisk langtidsplan 2023-2027 med 
investeringsbudsjett. 

 
2. Styret ser at det er betydeleg risiko knytt til Helse Fonna HF sin økonomiske situasjon, og 

merkar seg den alvorlege situasjonen for Helse Fonna sin likviditet. Styret vil følgja 
utviklinga tett framover. 

 
3. Styret merkar seg innspela i drøftingsprotokollen og ber administrerande direktør ta 

innspela frå organisasjonane med i det vidare arbeidet med budsjett 2023. 
 

Sak 30/22 Høyring – inntektsfordelingsmodellen – delelement prehospitale tenester 
Administrerande direktør orienterte innleiingsvis om ny inntektsfordelingsmodell og struktur for 
prehospitale tenester i Helse Fonna. Helse Fonna har spelt inn i arbeidsgruppa at ein større del av 
inntektene kunne vore fordelt etter behov og ikkje faktiske kostnader, men støttar likevel det 
framlegget arbeidsgruppa har lagt fram. 
 
Vedtak [samrøystes] 
Styret i Helse Fonna HF støttar forslaget til oppdatering av modell for inntektsfordeling 
prehospitale tenester. 
 
 
 

 

 



 

    
 

Sak 31/22  Leiinga sin gjennomgang av IKT tryggleik 

Informasjonssikkerheitsleiar Ernst Hetland Larsen presenterte leiinga sin gjennomgang av IKT-
tryggleik for styret. 
 
Vedtak [samrøystes] 
Styret tar leiinga sin gjennomgang av informasjonstryggleik til vitande 
 
Lukka møte, jf. Helseføretakslova §26 a, 2. ledd punkt 4 
Styret vedtok å lukka møtet med heimel i Helseforetakslova §26a. 2. ledd.  punkt 4 før behandling 
av  sak 32/22. 
 

Sak 32/22 Bygg Haugesund månadsrapport april 

Sakspapira var i forkant av styremøtet sendt til styremedlemmene. 
Prosjektdirektør Laila M. R. Nemeth orienterte om status for prosjektet per april månad.  
 

Vedtak [samrøystes] 
Styret i Helse Fonna HF tar saka til orientering 

 

Sak 33/22  Leiinga sin gjennomgang  

Administrerande direktør orienterte om prosess og gjennomføring av leiinga sin gjennomgang.  

Vedtak [samrøystes] 
Styret i Helse Fonna HF tar saka til vitande 
 
 
Sak 34/22  Gjennomgang av styrande dokument 

Vedtak [samrøystes] 
Styret er kjend med og tar til etterretning følgjande dokument: 
 

1. Vedtekter for Helse Fonna HF 
2. Instruks for styret i Helse Fonna HF 
3. Instruks for administrerande direktør i Helse Fonna HF 
4. Etiske retningslinjer for Helse Vest 
5. Rettleiar for styreabeid i Helseføretak 

 
 
 
 



 

    
 

Sak 35/22 Valstyre for Helse Fonna HF - suppleringsval 

Vedtak [samrøystes] 
Det vert gjennomført suppleringsval til valstyret i Helse Fonna HF slik : 

• Linda Gjelsten, (Fagforbundet)- leiar  

 
Sak 36/22 Eventuelt 

Skriv og meldingar 

Administrerande direktør orienterte kort om dei framlagde skriv og meldingssakene 
 
Skriv nr. 3 
Administrerande direktør har over tid følgd rekrutteringsvanskane ved Stord sjukehus tett og også 
informert Helse Vest RHF om problemstillinga. Grunna omlegging i utdanningsløp har det blitt 
vanskelegare å rekruttera til lokalsjukehus som ikkje kan tilby «greinspesialisering». Dette er ei 
nasjonal utfordring. Det er satt i gong ein omfattande rekrutteringskampanje. Det vert no arbeidd 
med å laga utdanningsløp med «greinspesialisering» og ved Stord sjukehus. Administrerande 
direktør har laga svarbrev til overlegane ved Stord sjukehus med informasjon om 
rekrutteringstiltaka som er sett i verk. Det vert og laga ei pressemelding med informasjon om 
tiltaka som er sett i verk. Her vert det lagt vekt på at Stord sjukehus er ein god stad å arbeida. 
 
Kommunikasjonssjef Magne Kydland presenterte rekrutteringskampanje som er sett i verk for 
Stord sjukehus. 
 
Skriv nr. 4 
Styret vurderte om møtet skulle lukkast med heimel i Helseforetakslova § 26a. 1. ledd før 
behandling av skrivet. Styret vurderte det slik at skrivet kunne behandlast utan å komma inn på 
opplysningane i brevet som er underlagt teieplikt jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1. Skrivet vart difor 
behandla i opent styremøte. 
 
Det er kome nytt brev i same sak til Helse Fonna i dag. Administrerande direktør orienterte om 
praksis for vurdering av kva sjukehus pasientar skal få behandling ved. Det er medisinsk personell 
som gjer dei medisinske vurderingane som styrer kor behandlinga skal gjevast. Administrerande 
direktør opplyste om at føretaket er opptatt av å nytte kapasitet ved alle sjukehusa i føretaket.  
Administrerande direktør vil gå gjennom kva som har skjedd i den aktuelle saka og gje brevskrivar 
skriftleg svar på dei spørsmåla som er reist i brevet. 
 
Administrerande direktør og styret ynskjer å nytta kapasiteten ved  Odda sjukehus best mogeleg. 
 
Vedtak [samrøystes] 



 

    
 

Skriv og meldingar blei tatt til orientering 
 
Eventuelt: 
Styreleiar Petter Steen jr. orienterte om at styremedlem Pernille Nylehn har sendt brev til styreleiar 
om vaktordning for intervensjonradiologi. Styreleiar bad administrerande direktør orientere om 
problemstillinga i neste styremøte. 
 
 
 
 
Referent Aud Gunn Løklingholm, 19.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 

Petter Steen jr.  Styreleiar 

Brian Bjordal Nestleiar 

Helga Arianson Medlem 

Nina Budal  Medlem 

Anne Sissel Faugstad Medlem 

Kjersti Follesø Medlem 

Laura Lill Haavik Medlem 

 Per Karlsen Medlem 

Pernille Nylehn Medlem 
 

 
Åse-Berit Apeland Rolland Medlem 

 

Ingvill Skogseth Medlem 
 



 

 
 

STYRESAK  
  
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer   
FØRETAK: Helse Fonna HF  
 
DATO: 08.06.22  
SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim   
SAKA GJELD: Val av tilsette sine representantar til styret    
 
   
STYRESAK: 39/22  
  
STYREMØTE: 17.06.2022 
  
1 vedlegg 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret i Helse Fonna HF tar saka til orientering 
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Bakgrunn for saka   
Viser til sak 35/22 «Valstyre for Helse Fonna HF – suppleringsval», som har bakgrunn i at 
styret per i dag ikkje er lovleg sett saman når det gjeld tilsette sin representasjon - krav til 
kjønnsbalanse er ikkje oppfylt. Styresamansetninga må difor endrast slik at styret vert rett 
sett saman og kan registrerast i føretaksregisteret. Leiar for valstyret har slutta i føretaket. 
Det vart difor i sak 35/22 gjort vedtak om suppleringsval.  

Etter gjennomført suppleringsval i sak 35/22, vart samla valstyre for Helse Fonna HF slik: 
 
Leiar:  Linda Gjelsten 
Nestleiar:  Finn Arve Åsbu 
Medlem:  Velaug Kolbeinsen Frøyland 
 
Til valet i 2020 vart det sett fram krav om  forholdstalsval (datert 16. desember 2020) frå  
Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Den norske legeforening for perioden 2021 – 
2023. 
 
Valstyret har lagt kravet om forholdstalsval (datert 16. desember 2020) til grunn for  
val av styremedlem for den resterande del av valperioden. 
 
Lista er no lagt fram i samsvar med forskrifta. Valet er gjennomført i samsvar med gjeldande 
forskrift (Forskrift om ansattes styrerepresentasjon i HF av 15.11.2002 nr. 1287) § 10 siste 
ledd: 
 
«Dersom det bare fremkommer ett forslag til liste, er de som er foreslått på denne listen valgt i 
den rekkefølge de er foreslått. Dog gjelder § 9 åttende ledd tilsvarende» 
 
Valresultat: 
 
Styremedlemmar: 

1. Nina Budal                                 Sjukepleiar, Føretakstillitsvalt NSF 
2. Laura Lill Haavik                              Helsesekretær, Føretakstillitsvalt Fagforbundet 
3. Heiko Bratke                                      Overlege, DNLF 
4. Åse Berit Rolland                             Spesialsjukepleiar, HTV NSF 

 
Varamedlemmar:  

5. Pernille Nylehn                                  Overlege Dnlf 
6. Jorge Enrique Morales Del Pino   Fagarbeidar, HTV Fagforbundet 
7. Valborg Sekse                                    Operasjonssjukepleiar, tillitsvalt NSF 
8. Anne Catherine Skaar                     Overlege, Føretakstillitsvalt DNLF 
9. Gina Helland                                      Spesialsjukepleiar, HTV Fagforbundet 
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10. Kristine Aasheim Imsland             Intensivsykepleier, Tillitsvalgt NSF 
 
Funksjonstida er frå dags dato og ut inneverande periode.  
 
Dersom eit styremedlem eller ein vararepresentant sluttar i føretaket, stoppar vervet. Medlem 
av styret har møteplikt med mindre vedkommande har lovleg forfall.  
 
 
Vedlegg 
Protokoll frå valstyret Helse Fonna per 08.06.2022. 
 







 

STYRESAK  
  
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF   
 
DATO: 08.06.22   
SAKSHANDSAMAR: Aud Gunn Løklingholm   
SAKA GJELD: Administrerande direktør si orientering                  
   
STYRESAK: 40/22  
 
STYREMØTE:   17.06.22    
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK    
Styret tar meldingane til orientering 
   

1 Tilsyn 
Vedlagt 

   
2 Høyringar 

Vedlagt 
 

3 Informasjon om lønsoppgjeret 
Orientering i møtet 

 
4 Spørsmål frå styremedlem 

Orientering i møtet 
 

5 Årsmelding brukarutvalet 
Vedlagt 

 
6 Årsmelding ungdomsrådet 

Vedlagt 
 

7 Årsmelding kvalitetsutvalet 
Vedlagt 
 

8 Årsmelding arbeidsmiljøutvalet 
Vedlagt 



 

9 Årsrapport 2021 Regional vurderingseining for rehabilitering 
(Vurderingseininga) 
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NOTAT  
 
  
GÅR TIL:   Styremedlemmer     
FØRETAK:   Helse Fonna HF      
  
DATO:   07.06.22       
FRÅ:    Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR:  Aud Gunn Løklingholm    
 
SAKA GJELD:  Administrerande direktør si orientering  

Rapportering tilsynssaker frå 11.05.22- 07.06.22  
 
      
STYRESAK:   40/22    
 
STYREMØTE:  17.06.2022    
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 1  
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  (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merka med raud skrift.)  Helse Fonna HF frå 11.05.22- 07.06.22 
 

 
 

MYNDIGHETS-
ORGAN 

HELSE-
FØRETAK 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNS- 
RAPPORT 

HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING AV 
AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

Heisconsult 
tekninsk 
rådgiving 
20/1624 
(19/352) 

Helse 
Fonna 
HF 

Tilsyn 11.12.18 
Ved Odda sjukehus 
Tilstandskontroll 
 
1. stk. heis 
Niregnr:31228003
55 
Odda Sjukeheim 
Sengeheis/person-
heis 
 

19.09.19 Det vart avdekka 5 avvik. Heisconsult 
har skissert  
tiltak som må utførast for å 
utbetra/nullstilla NHK rapport: 
Heisen anbefales utskiftet i sin helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er ikkje 
sett frist 
for lukking 
av avvika 

  

Heis-
kontrollen AS 

Helse 
Fonna 

Periodisk 
sikkerhetskontroll 
av heis ved Valen 
sjukehus 

06.10.20 Det vart avdekka to avvik ved 
tilsynet.  
1. Låstapp i andre etasje gikk trekt  
2. Opplysningskilt i sjaktebunn var 
løsnet fra veggen å lå i bunn. 
 
Begge avvika har alvorsgrad 4.  
 
 

Det er ikkje 
sett frist 
for retting i 
rapporten 

Avvika er under 
utbetring 

 



 

NOTAT  
 
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF    
 
DATO:  07.06.2022   
FRÅ:  Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR: Aud Gunn Løklingholm   
 
SAKA GJELD: Høyringssvar i perioden 12.05.2022 – 07.06.2022 
  
STYRESAK: 40/22   
 
STYREMØTE: 17.06.22   
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 2 
0 Vedlegg 
 
 
Det har ikkje vore sendt svar på høyringar frå Helse Fonna i perioden 12.05.2022 – 
07.06.2022 



 

NOTAT  
 
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF    
 
DATO:  07.06.22   
FRÅ:  Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR: Aud Gunn Løklingholm   
 
SAKA GJELD: Årsmelding Brukarutvalet  
 
    
STYRESAK: 40/22   
  
STYREMØTE: 17.06.21   
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 5   
1 vedlegg 
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Årleg melding  Brukarutvalet Helse Fonna 2021 
 

 

 

 

 

 

Årleg melding  
 
Brukarutvalet Helse Fonna 2021 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 



2 

 

 
Årleg melding  Brukarutvalet Helse Fonna 2021 
 

 

Samansetjing av utvalet  

 
Medlemmer 

Grete Müller (leiar)   NFU/ SAFO Sørvest  
Else-Berit Helle (nestleiar)  Mental Helse/ FFO Vestland   
Nils Reiersen    Pensjonistforbundet Rogaland 
Heidi Larsen Wåge   Brystkreftforeningen Haugaland/ Kreftforeiningen 
Anne Karin Sørdal   Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer/ FFO  
Arne Olav Hope    NHF/ SAFO Sørvest 
Erling Netland    RIO 
Geir Charles Grindheim                         Norsk Revmatikerforbund Rogaland/ FFO 
                               
Varamedlemmer 
 
Kristine Sele    Pensjonistforbundet Hordaland 
John Roger Midttun   Haugaland afasiforening/ FFO  
Geir Tore Søreide   NFU/ SAFO Sørvest 
Mette Lambach   Norges ME-forening Hordaland/ FFO Vestland 
Odd Chr. Grundetjern   RIO 
 

Administrasjonen 
Reidun Rasmussen Mjør, samhandlingssjef og sekretær for brukerutvalget frå 1/7- 4/10-2021 
Sølvi Torvestad, samhandlingskoordinator/ sekretær for brukarutvalet til 1/7-2021 
Kjersti Haugen, sekretær for brukerutvalget frå 4/10-2021 
 

Saker, oppgåver og aktivitet 
I 2021 vart det oppretta nytt brukarutval for en periode på to år, og halvparten av 
brukerrepresentantene vart då nye. Enno etter eit år har ikkje alle medlemmene av utvalet møtt 
kvarandre fysisk grunna pandemien. Det har vorte gjennomført sju brukarutvalsmøte i 2021, der 
berre eit møte i haust har vore fysisk. I forkant av møta har leiar, nestleiar og sekretær 
gjennomført AU-møte for å setja agenda. 
 
Brukarutvalet sitt arbeid vart i 2021, som året før, sterkt prega av koronapandemien. Planlagt 
fellesmøte med ungdomsråd, brukarråda for DPS-ane og brukarutvalet hausten 2021 blei avlyst 
som i fjor. Dessutan kunne fleire av prosjekta, brukarsamlingane og aktivitetane i interne utval, 
ikkje gjennomførast etter oppsett plan. Erfaringa ved å bruke Teams-møte har vorte betre i år 
enn i fjor - sjølv om deltakarane fort vert slitne når møta vert for lange. Fordi sakslista må gjerast 
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Årleg melding  Brukarutvalet Helse Fonna 2021 
 

kortare, vert ikkje møta like effektive som før pandemien. Eit par webinarar blei arrangerte som 
erstatning for felles brukarsamlingar, men dette er ei møteform der det er vanskeleg å engasjera 
tilhøyrarane i tilstrekkeleg grad av di teknikken ofte skrantar og det blir mykje 
einvegskommunikasjon som brukarrepresentantane synest er krevjande å fylgje med på. 
 
I juni kom leiarar og nestleiarar i Helse Vest sine fem brukarutval og det regionale  brukarutvalet 
saman til elektronisk møte i Leiarforum, og endeleg i november kunne ein satse på eit fysisk 
møte. Intensjonen ved desse samlingane er å utveksle erfaringar frå dei ulike brukarutvala i 
regionen og skaffa seg informasjon om korleis dei ulike helseføretaka løyser utfordringane innan 
pasientbehandling, forsking, opplæring av pasientar og deira pårørande og ikkje minst utdanning 
av helsepersonell. Særleg viktig for oss dette året er informasjonen om den pågåande 
koronapandemien og kva konsekvensar den har for drifta ved sjukehusa våre, etterslepet på 
grunn av utsette behandlingar og korleis helseføretaka planlegg for å koma a jour og redusera 
fristbrot som har oppstått - mykje på grunn av pandemien.  
 
Eit lyspunkt dette året var då det regionale brukarutvalet i Helse Vest i oktober endeleg kunne 
invitere til  eit fysisk to-dagars møte på Flesland med representantar frå alle brukarutvala i vår 
region og deira sekretærar, då smittesituasjonen tidleg i haust ei tid såg ut til å betre seg noko. Ei 
av dei viktigaste sakene som vart teke opp på samlinga var korleis brukarmedverknad vert 
forstått og praktisert – ikkje minst innan helseforsking. Brukarrepresentantane som var til stades i 
møtet var samde i at tilsette i helseføretak med brukarerfaring ikkje bør nemnast som 
likepersonar, og at likepersonar ikkje til vanleg representerer pasient- og brukarorganisasjonane i 
råd og utval. 
 
 
Fokusområde for utvalet i 2021 

1. Koronapandemien 

2021 har som føregåande år, vore mykje prega av koronasituasjonen ved sjukehusa våre. Bortsett 
frå nokre veker i haust har aktiviteten ved poliklinikkar og planlagde behandlingar vore lågare enn 
normalt, noko som delvis skuldast smittevernberedskapen i føretaket. Mangel på smitteisolat og 
enkeltrom har ført til økt tal på korridorpasientar, og fleire ferdigbehandla pasientar som 
kommunane hadde problem med å henta heim, blei liggande i sjukehusavdelingane der ein fann 
ein plass. I deler av året har enkelte klinikker hatt over 100% belegg. Kreftpasienter har vorte 
prioritert i helseføretaket under pandemien, i likhet med pasientar innan psykisk helsevern - både 
vaksne, barn og unge.  

 
2. Oppdragsdokumentet for 2021 
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Dåverande helseminister Bent Høie nemnde i sin sjukehustale 14. januar at pandemien har 
fungert som eit forstørringsglas på spesialisthelsetenesta. Med den uttalen meiner han nok at det 
no er blitt tydelegare å sjå kor spesialisthelsetenesta har sine sterke og svake sider. Ein merkar 
godt at det er mangel på nøkkelpersonell innan viktige fagområde. Ein er blitt for avhengig av 
utanlandsk arbeidskraft, som det stadig blir vanskelegare å få tak i. Dessutan har vi sett at 
forsyning av medisinsk utstyr og medisinar frå en del asiatiske land vert ramma særleg mykje av 
råvaremangel og transportrestriksjonar under den pandemisituasjonen som er og har været. Me 
vil peika på at berdeskapslager og alternativ eigenproduksjon kan vera ein mogelegheit til å 
kompensera for slike manglar. Det skal og satsas på å utdanne flere intensivsykepleiere. 
  
Oppdragsdokumentet for 2021 signaliserar forventninger om at spesialisthelsetenesta skal bli 
mer utadvendt, og at pasientene i fremtida skal motta mer samanhengande helsetenester på 
tvers av nivåa. Samstundes skal spesialister frå de større sjukehusa hjelpe dei mindre, og ein 
opnar no for at leger frå spesialisthelsetjenesten skal kunne bistå kommunehelsetjenesten med 
pasientbehandling der pasienten til ei kvar tid oppheld seg - på sjukeheimen eller i pasienten sin 
eigen heim - digitalt eller ambulant.  
 

3. Kvalitet- og pasientryggleik 

Brukarutvalet ynskjer å stille kvalitet og pasienttryggleik som aller høgaste prioritering blant saker 
me ynskjer å involvere oss i. Det er viktig for oss å kommunisere ut kva me opplever å vera god 
kvalitet i pasientbehandlinga. Difor har me vært opptatt av dei pasientopplevde resultata etter 
PasOpp-undersøkinga frå 2019, og sett på kva som kan liggja bak dei relativt dårlege tala for vårt 
eige helseføretak. Særleg peikast det på manglar ved informasjon i høve til utskriving og generell 
pasientkommunikasjon. Same tendens fann ein i ny PasOpp-undersøking som vart offentleg 
sommaren 2021.  Det er no stilt ferdig ei enkel brosjyre som gjev informasjon om kva type hjelp 
pasientar kan vente seg frå sine kommunar når dei vert skrivne ut frå sjukehusa. Samstundes har 
ei anna arbeidsgruppe lage mal for strukturert samtale ved utskriving som me håpar at legane 
våre ynskjer å ta i bruk.  

Snart to år med koronaepidemi har ført til eit stort press på føretaket sine helsearbeidarar. Då er 
det snart at det kan skje uønskte hendingar, som til dømes at medisin blir administrert feil eller at 
pasientar vert liggjande for lenge i mottak og ikkje får så god behandling av helsepersonellet som 
dei forventar. God flyt i pasientbehandlinga, plan for å skape eit godt team-arbeid mellom ulike 
fagdisiplinar og simulering av ulike tenkte hendingar, kan styrkje og tryggje helsearbeidarane slik 
at dei makter å stå i det tunge arbeidet over tid.   

4. Bygg 2020 – nytt sjukehusbygg i Haugesund  
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Brukarutvalet har sidan oppstarten av prosjektet delteke i planlegginga av 1. byggetrinn. Det nye 
sjukehusbygget vart opna i september under stor festivitas. Ombyggingsprosjektet kom i gang 
like etter at ein flytta ut av dei gamle lokala. Her vil det etter kvart koma mellom anna ei nyfødt 
intensiv-avdeling og moderne røntgen-laboratorier, som ventast å stå ferdig neste år.  

Det er imponerande at «Sørvesten» blei levert til avtalt tid og til fastsett pris i den vanskelege tida 
med svikt i vareleveransar og med arbeidarar i karantene.  

Allereie no over nyttår startar detaljplanlegging av byggetrinn 2. - for byggestart ein gong i 2023. 
Brukarutvalet ser fram til å delta aktivt i planlegginga av dei nye pasientromma som skal komme i 
det neste byggetrinnet, saman med ny kreftavdeling og avdeling for infeksjonsmedisin.  

5. Revidert utviklingsplan for Helse Fonna 2023-2026 

Som ein konsekvens av ny Nasjonal helse- og sjukehusplan som blei lansert for eit år sidan, måtte 
og utviklingsplanane for helseføretaka reviderast dette året. Brukarutvalet har vore aktiv med å 
gjeve innspel til planen, og sendte difor høyringssvar då fyste utkastet kom no i haust.  

Brukarutvalet støtter utviklingsplanen si tilnærming med å gje pasientane ei meir aktiv rolle ved 
at dei i framtida vil nytte smartteknologi og digitale behandlingsformer i langt større grad enn før 
og at det vert utvikla og tatt i bruk samvalgsverktøy, som kan gi pasienten betre støtte til å kunne 
ta egne val i behandlinga.  

Ved etablering av dei nye helsefellesskapa mellom helseføretaket og kommunane som høyrer til i 
Helse Fonna sitt sjukehusområde, har det vore viktig for oss at det må være 
brukarrepresentantar på alle nivå i helsefellesskapet – både folk frå organisasjonane som  
representerer føretaket, og dei som skal representere pasientar og pårørande som i hovudsak får 
helsetenestene sine frå kommunen. Alt i alt ser me oss nøgde med korleis helsefellesskapa no ser 
ut til å ha funne ei god organisering.  

 
Temasaker i 2021 

På møta i brukarutvalet har det vore informert om ei rekke tema dette året: 

Bygg 2020 v/ Prosjektdirektør Laila Nemeth 
Revidert Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020-2023 v/ samhandlingssjef Reidun Rasmussen 
Mjør 
Revidert utviklingsplan v/ samhandlingssjef Reidun Rasmussen Mjør 
Forskingseininga i Helse Fonna v/ leiar Anne Lise Kvalevaag 
Arbeidet med pasienttryggleik i Helse Fonna v/ fagdirektør Haldis Økland Lier 
Vel Heim-prosjektet – knytt til betre utskrivingsprosessar og for å minske talet på 
reinnleggingar 
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Informasjon når det gjeld pandemisituasjonen i føretaket v/ adm.dir. Olav Klausen 
Informasjon omkring sikringsavdelinga ved Valen sjukehus v/ klinikkdirektør Kenneth Eikeset 
Pasient- og brukarombodet i Rogaland v/ Gro Snortheimsmoen Bergfjord 
PasOpp-undersøkinga for 2020 v/ leiar for kvalitet og pasientsikkerheit - Kristin Folven 
 

Samarbeid med brukarorganisasjonane 
Trass i pandemien og elektroniske møte har brukarutvalet likevel hatt god kontakt med sine 
organisasjonar gjennom utstrekt bruk av E-mail og telefon. Leiar saman med medlemmer frå 
brukarutvalet har i 2021 jamleg møtt pasientorganisasjonane og orientert om brukarutvalet sitt 
arbeid på Brukarhuset. Eit av desse samarbeidsmøta vart og arrangert på Stord i november.  

 

Brukarutvalet har gjeve høyringsuttale til 
Kommentar til Årleg melding 2021 frå Helse Fonna HF  
Årleg melding 2021 frå brukarutvalet 
Innspel angåande brukarmedverknad i helsefellesskap 
Høyringsuttale til revidert utviklingsplan 2023-2026 
Høyringsuttale til ulike læringsmeldingar og prosedyrar for betre pasienttryggleik 
  
BU deltaking i arbeidsgrupper og utval 

Arbeidsgrupper/utval/samlingar Namn 

Arbeidsutvalet for koordinerande eining for 
habilitering og rehabilitering 

Arne Olav Hope 

Nettverk for lærings- og meistringstilbod (LMS) 
Alle sjukehusområde 

 
Else Berit Ingvaldsen 

Revisjon av samarbeidsavtale 3 og 5 Else Berit Helle 
Pakkeforløp, psykisk helsevern vaksne Karl Olaf Sundfør 
Pakkeforløp eteforstyrring Anne Karin Sørdal 
Ressursgruppe/ arbeidsgruppe for CFS/ ME Martine Gjelstad 
Kvalitetsutvalet Grete Müller 
Klinisk etikk-komité (KEK) Else-Berit Helle / Heidi Larsen Wåge (vara) 
Partnerskapsmøte 
 

Grete Müller 
Else-Berit Helle 

Strategisk samhandlingsutval Else-Berit Helle 
Heidi Larsen Wåge 

Strukturert utskrivingssamtale Else-Berit Helle 
Tvisteløysingsorgan SU Else-Berit Helle/ Grete Müller 
Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) Else-Berit Helle 
Strategiske fagutval:  
Barn og unge Emma Sofie Lae Pedersen (Ungdomsrådet) 

Janett Lillås Mathiassen (brukarbanken) 
Helseberedskap Ingen oppnevnt ennå 
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Fagnettverk Øyeblikkeleg hjelp og døgntilbud 
(under endring) 

Aud Edvinson 

Fagnettverk Velferdsteknologi 
(under endring) 

Aud Edvinson 

Fagnettverk Kreftomsorg og lindrande behandling 
(under endring) 

Ingen brukerrepresentant i 2021 

Arbeidsutval for koordinerende enhet for 
habilitering og rehabilitering 

Arne Olav Hope 

Nettverk for lærins- og og mestringstilbod (LMS) Else Berit Ingvaldsen 
Arbeidsutval for lærings- og mestringstilbod (LMS) 
Alle sjukehusområder 

Else Berit Ingvaldsen/ Arne Olav Hope 

Byggeprosjekt 2020: 
 

 

Styringsgruppe 
 

Grete Müller 

 

Forskingsprosjekt 

Meir enn berre eit nytt bygg? Anita Skogøy 

 

Brukarutvalet sine satsingsområder for 2022 

Pasientsikkerhet og kvalitet i hele helseforetakets virksomhet 
Pasientenes legemiddelliste og legemiddelsamstemming 
Oppdragsdokumentet for 2022 
Følge opp pakkeforløp innen kreftdiagnoser, hjerneslag, psykisk helse og rus 
Delta i ferdigstilling av ombyggingsprosjekt tilhøyrande byggetrinn 1 - Haugesund Bygg 2020 
Delta i planlegging av byggetrinn 2 - Haugesund Bygg 2020 
Brukarmedverknad i helseforsking 
 

 

Haugesund, 31/12-2021 
 
Grete Müller 
leiar 
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Medlemmer av Ungdomsrådet  

Emma Sofie Lae-Pedersen   (Leder, juni 2021) 

Siv Emberland    (Nestleder / Sekretær f.o.m. juni 2020)  

Anders Kannelønning    

Emily Hunter     (Medlem/leder t.o.m. juni 2021)  

Elise Fredriksen  

Lina Nygaard     (Medlem t.o.m. juni 2021) 

Elina Haavik Dale  

Malene Breivik  

Madeleine Hjelmevoll   (Medlem t.o.m. april 2021)  

Magnus Helgesen Tofte  

Bergljot Apeland Kvæstad   (Medlem f.o.m. september 2021- t.o.m. desember 2021) 

Jonas Storesund     

Jonar Freim  

Vebjørn Engedal    (Medlem f.o.m. september 2021)  

Elisabeth Kvinnesland   (Medlem f.o.m. november 2021)  

 

Koordinatorer 

Sølvi Heimestøl      

Cathrine Kvamsø Olsen  
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Sammensetning 

Vi er per dags dato en gjeng på totalt 11 ungdommer, fordelt på 6 jenter og 5 gutter. Alderen 

er mellom 14 – 23 år. Vi er geografisk spredt i store deler av regionen til Helse Fonna (Tysvær, 

Haugesund, Karmøy, Sveio, Stord/Fitjar). Ungdomsrådet har erfaring fra somatikk og psykisk 

helsevern, enten som pasient selv eller pårørende. Erfaringene er fra både 

kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten.  

 

Vi har en god «leder gruppe» som består av leder og nestleder. De får god oppfølging og 

veiledning av koordinatorene våre. «Leder duo’en» har fordelt oppgavene mellom seg. Leder 

har hovedansvar for å lede møtene og kaller inn. Nestleder er sekretær og legger ut agenda, 

referat og informasjon på facebook siden vår. Sammen leder de møtene og jobber for et godt 

miljø i rådet. Alle skal være med, bli sett og inkludert. Alle har viktig erfaring og alle skal få 

komme til ordet. Lederduoen sammen med koordinatorene sørger for at alle blir inkludert.  

 

Mottoet til ungdomsrådet er 

Ungdomsrådet sin hovedoppgave er å gjøre sykehus, BUP, DPS til et bedre sted for barn og 

unge. Enten om de er syke selv eller har sykdom i nære omgivelser. Vi jobber også for å gjøre 

kommunen, og stedene barn og unge oppholder seg store deler av tiden, til et godt sted å 

være. Vi ønsker at barn og unge skal ha det bra, bli sett og forstått der de er. Dermed jobber 

vi for å spre kunnskap ut til kommunehelsetjenesten og oppvekstsektoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ungdomsrådet skal bidra til at barn og unge skal få 

et enda bedre tilbud i Helse Fonna, enten om de er syke 

selv, eller har sykdom i nære omgivelser.»

Vår hovedoppgave 
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Hvordan jobber vi 

Vi jobber mye med å ha et godt miljø og være sammensveiste, dette har vært viktig helt fra vi 

ble etablert.  Vi har fokus på å være trygge på hverandre, da blir det lettere å jobbe sammen. 

Vi har gjort oss noen erfaringer med hva som skal til og som fungerer.  Vi har laget 

samlingsregler i lag, med en oversikt over hva som er viktig for oss som ungdomsråd. Vi 

benytter et såkalt behovskart på møtene våre, det gir mulighet til å fortelle hvordan vi har det 

for tiden og spesielt dagen i dag. Det skaper åpenhet og forståelse for hverandre.  

Vi har gjennom årene jobbet på ulike måter, vi har skrevet leserinnlegg for å få frem 

budskapet vårt, blitt intervjuet i lokalradio, laget filmer om viktige emner, holdt mange 

foredrag og gått Lucia på sykehuset for å spre glede. Vi har også delt av våre erfaringer om 

hvordan vi jobber med andre ungdomsråd i regionen og nasjonalt. 
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Gjennomføring av møter året 2021 

På grunn av pandemien har møteformen variert i 2021! Våren 2021 gjennomførte vi 2 fysiske 

og 2 digitale møter. Høsten 2021 har vi gjennomført 2 helt fysiske møte, 1 fysisk møte med 

noen deltagere på Teams og 1 heldigitalt møte. Hvordan de ulike møtene har blitt 

gjennomført på har pandemien og smittesituasjonen bestemt, vi har vært strenge på 

smittevern. Vi har snudd oss rundt på kort varsel, men alle møter er gjennomført etter 

oppsatt dato. Ved digitale møter har Teams vært benyttet som kanal. Det fungerer veldig fint, 

og møtene blir gjennomført med god standard. Vi holder framdels på den gode stemningen 

og åpenheten. Vi starter alltid møtene med en runde rundt «bordet».  
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Hjertesaker 2021 

Vi som ungdomsråd har noen hjertesaker som vi jobber ekstra for. Disse presenterer vi ofte 

ute på oppdrag for å gi et perspektiv på hva vi brenner litt ekstra for. I 2021 har vi tatt opp og 

jobbet med å formulere hjertesakene, alle har blitt inkludert i prosessen..  

 Helhetlige hjelpetilbud 

Her inngår barn og unges helsetjeneste som er utarbeidet i psykiatrien. Vi ønsker at 

denne skal utvides til å gjelde i somatikken også. Det er viktig for oss i UR at 

helsepersonell ser barn og ungdom som en helhet – da må også tjenestene henge 

sammen. At de ikke låser seg til grunndiagnosen, om den er somatisk er det også viktig 

å se og ha fokus på den mentale biten. For når en opplever sykdom, trenger en ikke 

bare hjelp til selve sykdommen, men også hvordan man håndterer den. Det vil si at 

kroppen vår ikke skilles mellom hode og kropp, den er «satt sammen» og hele trenger 

å bli sett.  

 Brukermedvirkning  

Vi ønsker å sette søkelys på viktigheten av å få være med å medvirke. Vi som UR har 

ønsket å være med å få ut stemmen til ungdommer. Det har vi fått gjort innen flere 

felt i 2021, og ønsker at 2022 byr på enda mer. Brukermedvirkning for oss er at vi får 

sagt hva som er viktig og at det blir tatt med videre. Vi ønsker å være en viktig kanal og 

ikke bare et sjekkpunkt – da får vi reell påvirkning. 

 Barn og unge som pårørende  

Dette er et veldig viktig tema for oss, om det er barn av foreldre eller søsken. Alle 

trenger å bli sett og involvert. Det er et emne som vi tar opp med jevne mellomrom og 

snakker om til enhver tid. Det er kjempeviktig å sette fokus på, og ta med seg i inn i 

hele helsetjenesten. Temaet må holdes varmt og fagfolk trenger både kunnskap og 

trygghet i å møte barn som er pårørende. Det er kjempeviktig å se dem og ta «vare» 

på dem! Om ikke kan det gi store belastninger for den enkelte og for familien og 

helsetjenesten få flere pasienter framover. 
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 Selvmordsforebygging  

Dette har UR brent for i flere år, og ble enda mer aktuelt under pandemien. Flere barn 

og unge ble isolert og alene, og mer tid ble brukt i sine egne bobler uten innputt fra 

omverden. Vi ble oppfordret til å være alene og ikke være sammen med så mange og 

dermed ble selvmordsforebygging og psykiskhelse et viktig tema for UR. Det å snakke 

om tema om hvordan være der for hverandre på annet vis ble mottoet vårt. Vi har i 

flere runder deltatt i Helse Fonna sin selvmordsforebyggende kampanje.  

 

Ungdom og koronapandemien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koronapandemien ble med oss i 2021 også, og har påvirket UR sitt arbeid i noe grad, men vi 

har lært å gjennomføre både møter, fagdager og kurs digitalt. Med det har vi fått ut 

budskapet vårt og fått innputt dette året også.  

 

Ungdom og koronapandemien, dette har vi brukt en del tid på å snakke om i møtene våre. Vi 

har vært en felles arena å utrykke oss på, der vi møter støtte og forståelse. Ungdom har vært 

rammet i den forstand at de har hatt hjemmeskole, aktiviteter har vært stengt og det har 
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vært mange begrensninger. Aktiviteter for ungdom har også åpnet senere enn 

barneaktiviteter, det har vært forståelig, men samt kipt for oss det gjelder.  

Vi  i UR har kjent på konsekvensene av pandemien for ungdom, det er flere som har følt seg 

alene og de som har utfordringer i hjemmet har kjent ekstra på det når eneste «fristed» blir 

tatt vekk.  Erfaringene og samtalene rundt dette har vi tatt med oss ut i innleggene vi har 

holdt for fagpersoner og gitt noen gode råd. Vi må huske at disse konsekvensene ved at flere 

utvikler psykiske utfordringer, blir med oss videre. Vi har også fulgt situasjonen med økte 

ventelister på BUP. Det er skremmende å høre at ungdom har fått så mange utfordringer på 

grunn av pandemien, her må skole og helsetjenestene jobbe godt sammen - skolen er en 

viktig del av barn og unges tid.   

 

Infosaker 2021 

Vi i UR har ofte folk inne på møtene våre, de snakker om saker, og gir oss oppgaver å jobbe 

med i grupper for å så komme med innspill de kan ta med seg.  

I 2021 har vi hatt besøk av:  

 Reidun Rasmussen Mjør – Samhandlingssjef Helse Fonna HF  

Vi hadde besøk av Reidun på februar møte vårt (04.02.21), der hun snakket om 

helsefellesskap og, den nye utviklingsplanen. UR ble informert om hva helsefellesskap 

er og hvordan det utarbeides, her har vi representanter inn i flere fora. Vi fikk også gi 

innspill til utviklingsplanen om hva vi syns er viktig.   

 Georg Walter Reinhardt – Avdelingsleder BUP Haugesund  

Vi hadde besøk av Georg på mars møte vårt (18.03.21). Vi fikk informasjon om året 

som hadde gått, hvordan BUP arbeidet, og hvordan de løste pågangen mtp 

smitteverntiltak. Georg snakket også om henvisninger i sammenheng med avslag. 

Etter dette besøket, ble det utarbeidet et fora for et tettere samarbeid mellom BUP og 

UR.  

 Stina Steingildra – Kommunikasjons avdeling Helse Fonna  

På møte vårt i mars fikk vi besøk av Stina, som snakket om hvordan vi skulle forholde 

oss til media når media tar kontakt. Samt hvordan vi skal forholde oss før vi tar kontakt 

med media og hva vi skal tenke på mtp sosiale medier.  
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 Tove Elise Johansen og Inghild Hovland – Avdelingsleder barne- og ungdomsavdeling og 

leder av barneposten  

Barne- og ungdomsavdeling / posten var på besøk på oktober møte vårt (06.10.21). 

Tematikken var brukermedvirkning mellom UR og barne-og ungdomsavdelingen, 

lystgass, informasjon om hjemmesykehus, gavepenger og byggetrinn 2.  

 Laila Nemeth – Prosjektleder bygg  

På møte i november (03.11.21) hadde vi besøk av Laila. Hun gav oss en beskrivelse av 

byggetrinn 1 og hvordan det hadde gått i oppstartfasen i nytt bygg. Vi fikk også 

informasjon om byggetrinn 2, og hva som vil bli påvirket i denne prosessen + hva som 

er målet. Det ble også avtalt at UR skal delta i arbeidsgrupper og være tett på i denne 

prosessen, noe vi ønsker sterkt.  

 Siv Øvsthus – Sykehusklovn  

UR inviterte inn Siv som jobber som sykehusklovn på møte i desember (06.12.21). 

Ungdomsrådet ønsket å høre hvordan de jobbet, utdanningen og hvordan arbeidet 

deres generelt er. Ungdomsrådet ønsker videre samarbeid, og mer kunnskap om 

deres arbeid.  

 

Ressursgrupper/arbeidsgrupper, fagnettverk og faglig samarbeidsutvalg  

Ungdomsrådet har representanter i ulike arbeidsgrupper, fagnettverk og faglig 

samarbeidsutvalg. Det er viktig mtp å ivareta brukermedvirkning og spesielt ungdommene sitt 

perspektiv.  

Vi har medlemmer i:  

 Fagnettverk «Barn og unge med erverva hjerneskade», i regi av Helse Vest 

Dette er et regionalt fagnettverk, der Elina sitter som representant for alle UR i Helse 

Vest. De arbeide for å utarbeide et godt opplegg for barn og unge som lever med en 

erverva hjerneskade.  

 Fagnettverk / faglig samarbeidsutvalg Barn og Unge – FOUSAM  

Når året startet var det fagnettverk, men fra høsten heter det faglig samarbeidsutvalg 

(FSU) der sitte Emma Sofie og Siv, men fra 2022 er det 1 brukerrepresentant fra 

ungdomsrådet som skal være med.  
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 Ressursgruppe Barn som Pårørende – FOUSAM  

Ressursgruppen er en gruppe som består av fagfolk fra helseforetaket, kommunene i 

regionen, og brukerrepresentant Siv. I løpet av 2021 har ressursgruppen holdt en 

digital praktisk rettet fagdag for helsepersonell, der fokuset er hvordan snakke med 

barn når foreldre eller søsken er alvorlig syke.  

 Arbeidsgruppe «pårørendekurs for ungdom» - Recovery ressursbase 

Det har i løpet av 2021 blitt utarbeidet et pårørendekurs for ungdom, der fokuset var 

ungdom som var pårørende til personer som hadde psykiske utfordringer. Her er 

Emma Sofie brukerrepresentant. Kurset hadde planlagt oppstart høsten 2021, men 

utfordringer med å rekruttere ble starten utsatt til vinter/vår 2022.  

 

 Arbeidsgruppe for digitale formidlingskurs – FOUSAM  

Emma Sofie har vært med å utforme digitalt formidlingskurs i samarbeid med 

FOUSAM. De har gjennomført 3 slike kurs i løpet av 2021. Med gode tilbakemeldinger 

og at det er nyttig for å være en bedre formidler.  

 Arbeidsgruppe for Helsepedagogikk med fokus på ungdom – FOUSAM  

Siv, har deltatt i arbeidsgruppe for helsepedagogikk. Siv har vært med å utforme 

opplegget, hva som skal legges vekt på som er viktig for ungdom for å få kurset som 

arbeidsgruppa ønsker, og holdt innlegg på selve kurset. Kurset ble gjennomført digitalt 

desember 2021. 

 Referansegruppe Tverrsektoriell veileder for psykisk helsearbeid barn og unge – 

Helsedirektoratet 

Emma Sofie har siden våren 2021 deltatt i referansegruppe for tverrsektoriell veileder 

for psykisk helsearbeid barn og unge. Dette arbeidet forsetter i 2022. Veilederen skal 

gi et helhetlig helsearbeid, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging, 

behandling og samhandling. Dette gjelder barn og unge som står i fare for, eller har 

utviklet, psykiske plager av ulik alvorlighetsgrad 
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Prosjekter Ungdomsrådet er inkludert i 

Ungdomsrådet deltar aktivt inn i forprosjektet FACT Ung = Fleksibel, Aktiv, Oppsøkende 

Behandling.  

Dette er et forprosjekt i samarbeid mellom BUP Stord og Haugesund. Ungdomsrådet har vært 

involvert i prosjektet fra midlene innvilget mai 2021. Fra august 2021 har 1 representant sittet 

i prosjektgruppen i en 40% stilling, og 1 representant inn i styringsgruppen for prosjektet. Slik 

det er organisert er at styringsgruppemøtene er ca. 1 gang/mnd., der de følger opp 

prosjektgruppen og komme med innspill/tilbakemelding for arbeidet som er gjort. 

Det som er målet med denne modellen, er å hjelpe de ungdommene som ikke får god nok 

hjelp / passer inn i eksisterende tjenester. Dette treffer godt det UR jobber for at ungdommen 

ikke skal falle mellom to stoler. Det som ønskes utfra denne modellen er å etablere et tilbud 

med et team der ulike fagpersoner jobber rundt ungdommene, som treffer de der de er.  

Ungdomsrådet er tett på arbeidet, representantene som er med i prosjektet informerer 

resten av gjengen på møtene, UR får informasjon om arbeidet, og får komme med 

innspill/tilbakemeldinger som tas tilbake til prosjektet.  

 

Oppdag, videreformidlings saker 2021 

Vi i Ungdomsrådet har hatt et innholdsrikt år, med varierte oppdrag. Ungdomsrådet har vært 

med på både lokale, regionale og nasjonale oppdrag. .  

 

Eksempler fra vårsemesteret er: Vi var i møte med helsedirektoratet der tema var innspill til 

nasjonal veileder innen psykisk helsevern. Ungdomsrådet var representert på 

Topplederforum. Ungdomsrådet har vært med å gi innspill til utviklingsplanen, noe vi setter 

stor pris på. Vi hadde 3 stk medlemmer som deltok på digital fagdag, Barn som pårørende. 

Noe annet vi har vært med på er: Workshop – helsedirektoratet «Hva er viktig for barn og 

unge når de har behov for hjelp med sine utfordringer».  

Eksempler fra høst semesteret er: Vi var heldige å være med på åpningen av nytt 

sykehusbygg. Ungdomsrådet fikk delta på styremøte i Helse Fonna, og fikk snakke om det UR 

syns er viktig. Vi har skrevet en oppfordring til avdelinger etc. som arbeider med 

kreftpasienter og deres pårørende – for å benytte seg av og informere om kreftomsorg 
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Rogaland. Ungdomsrådet har deltatt rundt tema helsefellesskap, med innlegg på regional 

møteplass. Et medlem har også vært på radio 102, og snakket litt om UR og hva hun brenner 

for, et tema som også er tatt opp på møte vi hadde med barne- og ungdomsavdelingen.  

1 representant har vært på en samling med barn som benytter seg av kreftomsorg 

Sunnhordaland.  

 

Totalt 33 oppdrag / kontakt / innlegg har vi hatt i 2021. Noen av oppdragene er gjennomført 

på ordinære UR møte, vi har deltatt i spørreundersøkelser der vi har brukt Facebooksida 

aktivt og vi har deltatt på ulike møter, kurs og samlinger (digitalt og fysisk). 1 oppdrag er avlyst 

r/t smittesituasjonen, og det er Lucia feiringen på sykehuset som ungdomsrådet har 

gjennomført tidligere før pandemien brøt ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål for 2022 

Ungdomsrådet ønsker å ta stor del i byggetrinn2 i 2022, vi ønsker å engasjere oss i 

arbeidsgrupper og ha tema oppe på møtene våre. Vi skal arbeide tett på helsefelleskap og 

danne en felles forståelse om dette begrepet. Ungdomsrådet skal fortsette sitt tette 

samarbeid med BUP, der vi har 3 brukerrepresentanter inn som deltar i et strukturert 

samarbeid, her har vi sammen utviklet egne retningslinjer. Vi er også i dialog med barne- og 

ungdomsavdelingen med ønske om å utvikle et strukturert samarbeid der også. Samtidig 

fortsetter vi i FSU Barn og Unge og i ressursgruppe Barn som Pårørende. Vi ønsker også dette 
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året å delta på ulike fagdager og samlinger – det er viktige arenaer for oss å nå ut med 

ungdommene sine synspunkt. 

 

Et stort ønske for oss er at Barn og Unges helsetjeneste blir utvidet til å gjelde somatisk helse 

også. At det blir et system på og utforming slik at retningslinjene vil gjelde somatisk helse og 

psykisk helse. At det blir en fellesbetegnelse med underkategorier.  

 

 

 

Vi ønsker å være synlige og være en viktig del av Helse Fonna sitt fremtidige arbeid, og være 

barn og unges stemme!  

 

Bruk Ungdomsrådet! Å satse på ungdom, er en investering i fremtiden. Vi vet hva barn og 

unge ønsker og trenger!  
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Kvalitetsutvalet Helse Fonna, årsrapport 2021 
 

Lovgrunnlag og plass i organisasjonen 
Helseinstitusjonar som er omfatta av spesialisthelsetenestelova skal opprette kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutval som ledd i det systematiske arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet (Lov om 
spesialisthelsetjenesten §3-4).  

Kvalitetsutvalet er eit rådgjevanda utval for linjeleiinga. 

Mandat 
Kvalitetsutvalet skal vera eit verkemiddel i arbeidet med å fremje tryggleik og kvalitet på 
helsetenestene. Kvalitetsutvalet skal stimulere til førebyggjande og kvalitetsfremjande arbeid i 
pasientretta tenester i føretaket.  

Kvalitetsutvalet skal vere informert om og følgje kvalitetsfremjande arbeid i føretaket. Utvalet skal óg 
gjennomgå eigna rapportar jamleg (dømevis rapportar frå avvikssystemet Synergi, rapportar frå NPE 
og Helsetilsynet). Utvalet skal arbeide for god meldekultur ved pasientskader og næruhell, bidra til at 
avvik vert følgde opp og brukte i førebyggjande arbeid.  

Organisering 
Helse Fonna har eit felles kvalitetsutval for heile føretaket. Utvalet er sett saman av ein representant 
frå kvar klinikk, representant frå smittevern, brukarrepresentant, kvalitets- og pasientsikkerhetssjef 
og fagdirektør. Det er krav om at det skal vere minimum to legar. Utvalet har ein representant frå 
område med spesifikt risikobilete. I 2021 har laboratoriemedisin vore prioritert.  

Ansvar for behandling av enkeltsaker som gjeld pasientskader og næruhell som kunne ført til 
pasientskader er lagt til linjeleiinga som óg sørgjer for analyser av årsakssamanhengar og 
gjennomfører forbetringstiltak i eigen seksjon og klinikk.  

Medlem i Kvalitetsutvalet 2021 
Haldis Økland Lier, fagdirektør, leiar  
Kristin Folven Ingvaldsen, leiar kvalitet og pasientsikkert  
Grete Müller, brukarrepresentant 
Randi Ofstad, smittevernoverlege  
Evabeth Roseth Bruvoll, representerer Klinikk for Medisinsk service og beredskap 
Bodo Gunther, seksjonsoverlege, representerer Klinikk somatikk Stord  
Bjørn Egil Vikse, klinikkoverlege, representerer Klinikk for medisin Haugesund og Odda 
Håvard Breistein, psykologspesialist og avdelingsleiar, representerer Klinikk for psykisk helsevern (til 
og med januar 2021) 
Hege Løgreid Røssland, avdelingsleiar, representerer Klinikk for psykisk helsevern 
Beverly Braatveit, sjukepleiar og funksjonsleiar, representerer Kirurgisk klinikk (til og med januar 
2021) 
Kristine Gundegjerdet Meling, funkjsonsleiar, representerer Kirurgisk klinikk (frå februar 2021). 
Kjersti Østrem, kvalitetssytemansvarleg, representerer Avdeling for laboratoriemedisin 
Trine Båtsvik Grov sekretær for kvalitetsutvalet 
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Samla rapport 2021 
Kvalitetsutvala har hatt 10 møte à 2,5 timar i 2021. Møta har for ein stor del vore gjennomført som 
digitale møter. Det har jamt over vore godt oppmøte. Agenda for møtene følger eit årshjul:  

 

 

Referat frå møta er gjort tilgjengelege på intranett og blir lagt fram som orienteringssak til 
direktørmøtet. Kvalitetsutvalet har i 2021 arbeidd vidare med betre system for oppfølging av saker.  

Kvalitetsutvalet fokuserer på saker med læringsverdi i den enkelte klinikk og på tvers av klinikkane. 

Fortløpande rapporteringar frå klinikkrepresentantane  
Uønska hendingar vert melde i avvikssystemet Synergi. Før kvart møte blir det teke ut rapportar over 
pasientrelaterte saker for kvar klinikk.  Det har vore registrert totalt 2798 synergimeldingar som er 
pasientrelaterte i 2021, til samanlikning var det 2375 pasientrelaterte synergimeldingar i 2020. Når 
ein ser på tal frå 2019, 2020 og 2021 har det vore ei auke i meldte pasientrelaterte hendingar i alle 
klinikkar, størst endring i Klinikk somatikk Stord. Tal for dei tre siste åra, fordelt på klinikk, i tabellen 
under. 

Meldte pasientrelaterte hendingar i synergi, fordelt på klinikk: 

Klinikk 2019 2020 2021 
Klinikk for kirurgi Haugesund 361 387 424 
Klinikk for medisinske tenester og beredskap 190 254 312 
Klinikk for psykisk helsevern 152 197 259 
Klinikk somatikk Stord 292 462 583 
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Klinikk for medisin Haugesund og Odda 1071 1096 1115 
 

Saker som er gjentakande og blir meldt frå fleire klinikkar er særleg: 

• Legemiddelhandtering 
• Manglande samsvar mellom oppgåver og ressursar 
• Samhandling og kommunikasjon  
• Vold og truslar 

Eitt konkret døme på oppfølgingssak i kvalitetsutvalet i 2021, er ei synergimelding om forseinka 
oppfølging av prøvesvar i DIPS. Det blei gjort ein revisjon av instruksen «Gi andre tilgang til mine 
arbeidsoppgåver i DIPS» som ligg i e-handboka. Ansvar for å overføre arbeidsoppgåver ved fråvær 
blei gjort tydelegare, og det blei lagt til krav om at instruksen skal vere kompetansekrav til alle med 
privat arbeidsgruppe i DIPS.  

I 2021 har administrerande direktør og klinikkdirektørar (Kirurgisk klinikk, Klinikk for medisin 
Haugesund og Odda, Klinikk for psykisk helsevern, Klinikk somatikk Stord i 2021) deltatt i møte der 
det er særskilt fokus på kvalitet i den aktuelle klinikken. I februarmøtet deltok leiar i Klinisk etikk 
komite og i desembermøtet deltok representantar for AMU (leiar HMS/BHT og hovudverneombod).   

Læringsmeldingar 
I 2021 er det publisert 8 læringsmeldingar: 

• Barn som pårørande 
• Beltelegging somatikk 
• Dokumentasjon av behandlingsbegrensing i kjernejournal 
• Risiko for underernæring ved gjentatt faste til operasjon 
• Overføring av meonakurve mellom avdelingar 
• Legemiddelreaksjonar (CAVE) må registrerast i fleire system 
• Usignerte prøvesvar i DIPS 
• Overføring av pasientansvar mellom sjukehus 

 
Kvalitetspris 2021 
Kvalitetsprisen i 2021 gjekk til lungepoliklinikken ved Haugesund sjukehus for arbeidet med 
planlegging av god pasientflyt i poliklinikken.  

 
 

 

 

Haugesund, mai 2022 

Haldis Økland Lier 
Leiar, Kvalitetsutvalet 

https://ehandbok.helse-fonna.no/document/15643
https://ehandbok.helse-fonna.no/document/15643
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Innleiing 

AMU har gjennomført 8 møter i 2021. Sakskartet er i hovudsak basert på AMU sitt årshjul. Året 
2021 var også prega av pandemien, som førte til at møta vart gjennomført digitalt bortsett frå 
2 møter på hausten.   

Arbeidet i AMU byggjer på Arbeidsmiljølova (AML) kapittel 7. Der finn ein § 7.1 Plikt til å 
opprette arbeidsmiljøutvalg og § 7.2 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver. I tillegg er  
§ 3.1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i AML viktig for arbeidet i AMU.  

 

I AML kap. 7.2 er følgjande oppgåver for arbeidsmiljøutvalet skissert: 

 

 

 

 

 

  

   Lovpålagte oppgaver for AMU: 

• Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste. 
• Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for 

arbeidsmiljøet. 
• Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra 

Arbeidstilsynet. 
• Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, 

rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak. 
• Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, 

utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak. 
• Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger. 
• Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes 

arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er 
nødvendig for å hindre at det skjer igjen. 

• Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. 
• Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne. 
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1.   Arbeidsmiljøutvalet, samansetting, møter, sakshandsaming 

1.1  AMU medlemmer i 2021 

Arbeidstakar  
sine representantar : 

 
Varamedlem : 

Arbeidsgjevar    
sine representantar :  

 
Varamedlem :  

Randi B. Guddal, 
Fagforbundet, FHVO 

1.Kim Phillips Olsen,      
VO v/FIA       
Somatikk Stord 

2.Solfrid Gaard, VO 
med. Klinikk Hgsd og 
Odda 

Olav G. Klausen, 
Administrerande direktør 

 
1. Leif Terje Alvestad, 
direktør Drift 
2. Helga Stautland 
Onarheim, HR direktør 

Gina Helland,  
Klinikk psykisk 
helsevern og rus, 
Fagforbundet/LO 

1.Velaug Kolbeinsen 
Frøyland, NSF 
  
2. Dag Magne 
Torland, FO 
 
3. Gjertrud 
Andreassen, NSF 
 
4. Nils Inge Hatlevik, 
Fagforbundet 
  
5. Peder Bårdsen, 
Fagforbundet 
  
6. Kristine Aasheim, 
NSF  
 
7. Laura Lill Haavik, 
Fagforbundet 
 
8. Nina Budal, NSF 
 
9. Anne Cathrine 
Skaar, DNLF 
 
10. Arne Magnar 
Svartangen, Delta 

Helga Stautland Onarheim, 
HR-direktør 

1. Liv Marit Vedøy, 
Avdelingsleiar personal og 
organisasjon (PO)  
2. Finn Arve Åsbu, 
Avdelingsleiar utdanning og 
kompetanse 

Jorge Del Pino,    
Drift Stord, 
Fagforbundet/LO,  

 
Leif Terje Alvestad, 
Direktør drift 

1.Bente Furrebøe,   
 Avdelingsleiar,  
 Drift Odda 
2.Leif Victor Wee,  
 Avdelingsleiar, 
 Eiendomsavdeling,  
 Haugesund    

Ingrid Langballe 
Skogvold,   
Klinikk psykisk 
helsevern og rus 
DNLF/Akademikarane 

Sverre K. Lien 
Klinikkdirektør, Medisinske 
tjenester og beredskap 

1.Kari Marie Tjelmeland, 
 Avdelingsleiar, Odda, MK     
2.Sidsel Petrine Vetås, 

Avdelingsleiar 
gyn/føde/barsel/fertilitet,  

 Kirurgisk klinikk 
3.Hege Røssland,  
 Avdelingsleiar, FDPS 
klinikk Psykisk helsevern og 
rus 
4.Anne Mari Hagen, 
 Funksjonsleiar LMB 
 Medisinske tjenester  
 og beredskap 
5.Trude Digernes,  
 Funksjonsleiar Med.3 
 Klinikk somatikk Stord 

Åse-Berit Apeland 
Rolland, Haugaland 
DPS,  
Klinikk psykisk 
helsevern og rus, NSF 

Marianne Lund Andersen, 
Avd. leiar, Spesialisert 
behandling Valen,  
Klinikk psykisk helsevern og 
rus 

Andrika Hagfjäll-
Lande,  
Felles akuttmottak, 
Medisinske tjenester og 
beredskap, NSF 

Herborg Tegle, avd.- leiar 
Fysikalsk medisin og 
rehabilitering, fram til 1.3.21. 
Aud Lisa Kjøl, avdleiar kir.,  
klinikk somatikk Stord frå 
1.3.21. 

Andre medlemmer i AMU er avdelingsleiar for HMS og Bedriftshelsetenesta (BHT) Åsa Eldøy. 
Rådgjevar ved HMS/BHT Ingeborg Sæbø er sekretær i AMU og AU.  
Leiar i 2021 er vald frå arbeidsgjevarsida og er Helga Stautland Onarheim. 
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1.2  AMU og arbeidsmiljøutvalet (AU) møter i 2021  

AU - møtedato AMU – møtedato          AMU møtestad  

18.01. 03.02. Kl. 10.00 - 14.00  Skype 

04.03. 24.03. Kl. 10.00 – 14.00    Skype 

28.04. 26.05. Kl. 10.00 – 14.00     
Langtidsbudsjett    

Skype 

03.06. 16.06. Kl. 10.00 – 14.00 Skype 

23.08. 01.09. Kl. 10.00 – 14.00 Skype 

11. 10. 27.10. Kl. 10.00 – 14.00 Haugesund 

28.10. 18.11. Kl. 09.00 – 14.00 Haugesund + Skype 

23.11. 08.12. Kl. 10.00 – 14.00 Skype 

1.3  Plan og prosess i AU og AMU 

Arbeidsutvalet (AU) er samansett av  
2 arbeidstakarrepresentantar; FHVO Randi Broch Guddal og DNLF Ingrid Langballe Skogvold,                           
2 arbeidsgjevarrepresentantar; HR-direktør/leiar AMU leiar Helga Stautland Onarheim og 
avdelingsleiar Marianne Lund Andersen.  
Sekretær Ingeborg Sæbø har delteke på alle AU. AU førebur og saksbehandlar saker som skal 
opp på neste møte i AMU.      

Sakene som vert handsama i AMU kan delast i tre hovudgrupper : 
• Saker som er sett opp ifølge plan årshjul for AMU.                             

Sakene i AMU har i hovudsak følgt årshjul for AMU. Det har vore nokre endringar kor 
saka har blitt tatt opp på et anna møte enn årshjul. Døme på årshjulsaker er 
presentasjonane av klinikkdirektørane sine HMS-planer, sjukefråvær, uønskte 
hendingar, langtidsbudsjett. 

• Faste orienteringssaker i kvart AMU.                                                        
Desse medlemmane har fast orienteringspost om aktuelle saker relatert til HMS: 
-  Føretakshovudverneombod (FHVO) 
-  Administrerande direktør 
-  HR-direktør 

 -  Direktør for drift 
• Saker som er meldte frå både AMU-medlemmer eller andre enn AMU-medlemmar via e-

post eller til AMU postkasse. I 2021 var det få «lause» saker som er meldt til AMU, anten 
som sak eventuelt, som e-post, til AMU postkassa eller anna måte.  
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2.  Arbeidsmiljøutvalet sine oppgåver 
Følgjande saksområder er behandla i AMU, særleg med bakgrunn i rapportar til AMU v/BHT, 
HR og den årlege ForBetringsundersøkinga. 
 
2.1  Spørsmål som gjeld bedriftshelsetenesta og vernetenesta 
I AMU er bedriftshelsetenesta (BHT) representert ved avdelingsleiar for HMS og BHT. HMS og 
BHT er organisert i HR. Saker som vedkjem BHT som til dømes sjukefråværsoppfølging, 
vaksinasjon, endringsprosesser, vert tematisert av HR-direktør og avdelingsleiar for HMS og 
BHT i AMU. BHT har i 2021 starta opp med samarbeidsavtalar på avdelingsnivå i klinikk medisin 
Haugesund og Odda. BHT har fleire saker som inngår i årshjulet for AMU.  
 
2.1.1 Vald og truslar 
AMU har hatt gjennomgang av meldingar i Synergi i forhold HMS/tilsetteskader. Vald og truslar 
er regionalt definert som 1 av 5 risikoområder som ein skal jobbe med framover . Prosjektet 
heiter «5 på topp risiko». Det er lokale og regionale grupper som arbeider med dette tema. 
AMU vil følgje det vidare arbeidet. AMU peikar på tettare oppfølging frå BHT/ekstern psykolog 
etter alvorleg hending, oppretthalde fokus på opplæring, tilby førebyggande kurs og 
vidareføring av kollegastøtteordning. 
 
2.1.2 Kjemikaliar 
Rapportering til AMU visar at det vert arbeid godt med kjemikaliar i Helse Fonna. Det er ein 
kjemikaliekoordinator i kvar klinikk som er bindeledd mellom systemansvarleg og superbruker 
for opplæring og avklaring av spørsmål. Det er oppretta ei nettverksgruppe for 
kjemikaliekoordinatorane som skal arbeide for at kjemikaliehandteringa i Helse Fonna skal vera 
best mogleg. Ein har no fått i gang opplæring, og workshops er gjennomført. Gruppa arbeider 
for å bevisstgjere tilsette om kjemikaliar og å fjerne unødvendige farlege kjemikaliar. AMU rår 
til at nettverksgruppa vidarefører arbeidet, og at det blir sendt ut rapportar til klinikkdirektørar 
med anbefaling om å substituera dei farlege kjemikaliane ein kan.  
 
2.1.3 Ergonomi 
Gjennomgang av tema i AMU viser at det er mange som vende seg til bedriftsfysioterapeut i 
BHT om ergonomi. Det er gjennomført undervisning, kartleggingar og individuelle vurderingar. 
Det vert anbefalt ei god planlegging i forkant av nybygg, ombygging og innkjøp for god prosess 
og god økonomi. Det vert anbefalt ei retningsline for nybygg, ombygging og innkjøp for å bidra 
til ei god planlegging. Rapporten til AMU nemner systematisk opplæring og ei grundig 
kartlegging og risikovurdering på avdelingar med rødt på sjekklista «Finkartlegging i 
ergonomi».    
 
2.1.4 Inneklima og luftkvalitet 
Gjennomgangen viser at det har vore utfordringar med inneklima fleire stader i Helse Fonna. 
Endring i bruk av lokalitetar kan påverke inneklimaet, då ventilasjonen er stilt inn til ein 
spesifikk bruk. Det er ikkje alltid mogeleg å endre ventilasjonen (det kan vere små rør). Det er 
også ei kjent utfordring med røyking for pasientar på Valen sjukehus. AMU peikar på at det er 
viktig å ha gode driftsrutinar, vedlikehald og reinhald av tekniske anlegg og lokale og ha tett 
dialog med Drift , som bl.a. gjer målingar av inneklimaet og BHT ved endring i bruk av rom.  
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2.1.5 Strålevern for medarbeidarar 
Det er ikkje meldt om nokon hendingar i Synergi når det gjeld stråling. AMU vektlegg at 
føretaket har oversikt over kven som har krav på helseundersøking og bevisstgjere leiarar om 
krav til risikovurdering. Det blei anbefalt å inkludera strålevern i HMS-kurset for leiarar, 
verneombod og AMU medlemmar. Føretaket skal lage oversikt over tilsette som blir eksponert 
for både cytostatika og stråling  
 
2.1.6 Evaluering av det systematiske HMS-arbeidet gjennom året 
AMU har hatt god gjennomgang av det systematiske HMS arbeidet i føretaket. I denne 
gjennomgangen vert det vist til følgjande: ForBedringsundersøkinga, Synergi - overvaking og 
behandling av uønskte hendingar, risikovurderingar og sjekklister, vernerundar - 
handlingsplan og risikovurdering, medarbeidarsamtale, opplæring/kompetanse, revisjon og 
internkontroll, leiinga sin gjennomgang. AMU har hatt merksemd på omfanget av opne sakar i 
Synergi, og det blir oppmoda til å få lukke saker, særleg gamle saker. Rapporten føreslår eit 
samordna system for risikovurderingar/vernerundar/kartleggingar i føretaket, der ein både kan 
lagre informasjon og ha verktøy for utføre dette. Det vert arbeid med plan for gjennomføring 
av revisjon på HMS.  
 
2.1.7 Arbeidslokale 
Helse Fonna har både nye og gamle arbeidslokale, med ulike utfordringar. Arbeidslokale vert 
for ein del kartlagt gjennom vernerundar, bruk av sjekklister, Synergimeldingar og evt 
revisjonar. AMU peikar på at det er viktig å nytte vernerundar, sjekklister og rådgjeving frå BHT 
og Drift i arbeidet med forbetringstiltak og at tiltak kjem fram av eininga sin handlingsplan for 
HMS og pasientsikkerheit.  
 
2.1.8 Arbeid ved dataskjermarbeidsplass 
Det er viktig at arbeidsplassen kan tilpassast til den enkelt tilsett for ikkje å gi risiko for 
belastning/muskel- og skjelettskade. Rapport til AMU viser til lovkrav og korleis det vert arbeid 
med dette i Helse Fonna. Det blir gjennomført noko undervising om arbeid ved dataskjerm 
samt rådgiving og arbeidsplassvurderingar. AMU har fokus på opplæring og rett bruk av utstyr i 
arbeidet.   
 
2.1.10 Biologisk helsefare for medarbeidarar 
I samband med pandemien har det i heile føretaket vore arbeida mykje med smittevern 
gjennom informasjons- og rutinearbeid i tillegg til vaksinering for Covid-19. Det har grunna 
pandemien vore særskilt sak knytt til bruk av arbeidstøy i klinikk for psykisk helsevern og rus. 
Det er i tillegg gjennomført influensavaksinering og anna yrkesvaksinering. Vidare arbeid med 
biologisk helsefare inneber å jobba vidare med eksponeringsregister og gjere dette betre kjent. 
Det inneber også auke fokus på bruk av helseskjema ved start i arbeid, auke fokus på tilbod om 
yrkesvaksinering, jobba vidare med førebuing av stikk/kutt skader, auke fokus på opplæring og 
samarbeid mellom smittevernavdelinga og HMS-avdelinga. AMU har også fokus på å 
undersøke om det skal gjennomførast helseundersøkingar før start for særskilte tilsette. 
Synergi kan skilje på klinikk og avdeling slik at ein kan sjå kor stikkskader er utbredt og dermed 
vita kor ein skal sette inn tiltak. 
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2.2.  Spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha konsekvensar for 
arbeidsmiljøet                                        

AMU vert orientert om kurs i HMS-opplæring for tillitsvalde, verneombod og leiarar i 2021. 
Dette er kurs som vert arrangert i tett samarbeid mellom HMS/BHT og 
føretakshovudverneombodet. Kursa blei fysisk gjennomført hausten 2021, både for 
verneombod og for leiarar. Det var 22 leiarar og 15 verneombod som deltok på opplæring i 
2021.  
 

2.3  Behandla planar om nye lokale, prosesser eller ombyggingar som krev    
 samtykke ifrå Arbeidstilsynet. 

Administrerande direktør og direktør for drift orienterer jamleg om arbeidet knytt til nybygg, 
ByggHaugesund2020 og om andre ombyggings/byggjesaker i føretaket. Ved Haugesund 
sjukehus tok ein i august 2021 i bruk nytt bygg. AMU har hatt gjennomgang av 
byggjeprosessen, flytteprosessen og erfaringar frå denne og tiltak til oppfølging. 
   

2.4  Behandle andre planar som kan få vesentleg konsekvensar for arbeidsmiljøet,    
 som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringar i arbeidsprosesser 

     og førebyggjande vernetiltak (endrings og omstillingsprosessar).  

Administrerande direktør, HR-direktør, klinikkdirektør for drift har i møter orientert om drifts-, 
organisatoriske - og byggjemessige endringar. Det er vidare lagt fram rapport i AMU-møte 
knytt til endringsprosessar, med den hensikt å gjere greie for system og retningslinjer, omfang 
av prosessar i føretaket og evt avvik knytt til dette. Det har ikkje vore gjennomgang av 
spesifikke endringsprosessar i klinikkar i 2021. AMU meiner føretaket har gode rutinar for 
gjennomføring av endringsprosessar, men ber om fortsatt fokus på opplæring og støtte leiarar i 
slike prosessar.  
 

2.5  Delta aktivt i verksemda sitt helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid.  Delta i kartleggingar, 
utarbeiding av handlingsplanar og gje råd i forhold til prioriteringar og tiltak. 

2.5.1 Overordna HMS handlingsplan Helse Fonna 
Den overordna HMS handlingsplanen for Helse Fonna er ein levande plan med prioriterte 
risikoområder, tiltak m.v. som vert revidert fortløpande. Planen byggjer på 
ForBedringsundersøkinga og klinikkane sine handlingsplanar for HMS og pasientsikkerheit. AMU 
ønsker å endre tittel på planen, slik at ein kan inkludera ytre miljø og pasientsikkerheit. Nytt av 
året er at alle skal lagre/følgje opp handlingsplanen for HMS og pasientsikkerheit i Synergi.  
 
2.5.2 ForBedring 
Det var 75 % av dei tilsette i Helse Fonna som deltok i ForBedringsundersøkinga i 2021. Særlege 
tema som må følgjast opp er arbeidsforhold og fysisk arbeidsmiljø. Dette året var det også 
nokon spørsmål om pandemien og korleis den har påverka oss. ForBedring er ei viktig 
kartlegging og AMU ber om at undersøkinga vert følgd opp i god tradisjon saman med 
verneombod og medarbeidarar. Det er sett fristar for oppfølgingsarbeidet for einingar/klinikkar. 
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2.5.3 HMS-plan og oppfølging i dei ulike klinikkane: 
I AMU-møta er det fast sak om gjennomgang av HMS-arbeidet i klinikk – ein klinikk i kvart møte. 
Det er klinikkdirektør som legg fram saka og presenterer arbeidet kring det systematiske HMS-
arbeidet i sin klinikk. Her blir AMU informert om til døme sjukefråvær, avviksmeldingar, HMS-
fokus, risikoområder, kva utfordringar klinikken har og kva tiltak dei sett i verk for å løyse 
utfordringane.  
 
2.5.4 Mobbing og trakassering 
Det er lagt fram sak for AMU med den hensikt å gi nødvendig innsikt og oversikt over dei ulike 
tema knytt til krav i lov og forskrift, for å sikre eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø. Når det gjeld 
mobbing og trakassering er det i saka vist til rutinar i føretaket for varsling og handtering av 
varsel. Det vert også vist til omfang og type saker. Vidare er det nemnd tiltak som kan førebyggje 
risikoen for mobbing og trakassering. AMU peikar blant anna på behovet for opplæring for 
leiarar og at slike saker vert raskt og tett følgd opp.  
 
2.5.5 Brannvern 
I gjennomgang av sak i AMU vert det vist til ForBedringsundersøkinga, der svara viser at det vert 
arbeid godt med brannvern i føretaket. Det vert vist til tydelige rutinar, god opplæring og 
oppfølging av tiltak knytt gjennomført branntilsyn, som viktige tiltak for førebygging av uønskte 
hendingar/ulykke.    
 

2.6  Vurdera helse- og velferdsaspekt ved arbeidstidsordningar. 

HR-direktør har orientert om og drøfta med AMU, saker som risikovurdering av turnus, mulige 
AML-brot, sjukefråvær, planlegging og evaluering av sommarferieavviklinga. I gjennomgang av 
mulige AML-brot, har AMU fått presentert utviklinga i tal brot, fordelt på årsakskode og 
yrkesgrupper. AMU melder tilbake at føretaket fortsatt må ha fokus på tiltak som kan redusere 
brot. Utvikling i tal sjukefråvær er gått gjennom både overordna og klinikkvis.  
 

2.7  Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sjukdom som kan skuldast 
arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendinga og sjå til at arbeidsgjevaren gjer det som 
er nødvendig for å hindra at det skjer igjen. 

Det er lagt fram rapport/statistikk for uønskte hendingar og skade på medarbeidarar fordelt på 
hendingstype, saksområder, konsekvens, m.v. Det er registrert 959 HMS hendingar og 213 
tilsetteskadar i Synergi frem til november 2021. 

Det vert påpeika at god avvikshandtering består av fire ting: det er å finne ut kva som har 
skjedd, kvifor det skjedde, rette opp i det som skjedde og deretter sørga for at det ikkje skjer 
igjen. Dette vil kunne førebyggje, redusere og hindre at hendingar skjer. Det er framleis behov 
for å arbeide med meldekultur og å sikre at saksbehandlinga blir rett utført innan rimeleg tid. 
AMU ber om at det blir halde fokus på å saker vert lukka og ikkje blir liggande for lenge før 
saksbehandling. AMU oppmoda til særleg fokus på at tilsette melder på rett måte alvorlege 
skadar som fører til medisinsk behandling og , eller sjukefråvær. Det er fortsatt stort fokus på 
vald og trusler.  
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2.8  Gjennomgå alle rapportar om yrkeshygieniske undersøkingar og måleresultat 
AMU får i årsmeldinga frå BHT ein oversikt over kor det er gjort yrkeshygieniske undersøkingar 
i Helse Fonna. AMU får også kort informasjon om dette under BHT sine rapportar om til dømes 
inneklima og luftkvalitet.  
 
 
2.9 Behandla spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakarar med                       

redusert funksjonsevne 

AMU skal som overordna organ sikra at føretaket følger lover, forskrifter og avtaler som òg 
famnar om arbeidstakarar med redusert funksjonsevne. Det er i AMU lagt fram avtale om 
samarbeid rundt inkluderande arbeidsliv mellom Helse Fonna og NAV. Denne skisserer mål og 
tiltak knytt til sjukefråværsarbeidet, arbeidet for at medarbeidarar står lengre i arbeid og 
arbeidet med tilrettelegging for å unngå fråfall. Det er nedsett ei arbeidsgruppe som følgjer 
opp dette arbeidet. AMU handsamer ikkje enkeltsaker. 
 

2.10 Velferdslaga i Helse Fonna HF 

AMU følger utvikling i aktivitet, drift og økonomi i dei fire velferdslaga som finnes ved kvart av 
dei fire sjukehusa. Velferdslaget i Haugesund er no i drift igjen etter opphald grunna 
manglande kandidatar til ulike verv. Arbeidsutvalet (AU) har fast møte med leiarane for 
velferdslaga for avklaring og diskusjon rundt drifta av laga. Det vert opplevd å vere nyttig for 
alle partar. Frå 2022 vil AU møte velferdslaga 2 gonger pr. år. AMU har også hatt sak i forhold 
til å lage ei ordning som kunne gjere det mulig for medarbeidarane å kunne skaffe seg el-sykkel 
på ein meir kostnadssparande måte. 

 
2.11   Verdens arbeidsmiljødag  

Verdens arbeidsmiljødag 2021 hadde fokus på Covid-19 pandemi og smittevern. Leiarar på alle 
nivå skulle gi ei merksemd til medarbeidarane saman med verneomboda. Føremålet var at 
leiar og verneombod «ser» medarbeidarane sine og verdset den enkelte for den jobben som 
har vore gjort i forbindelse med pandemien. Det blei delt ut munnbind, til privat bruk, med 
Helse Fonna sin logo på til kvar medarbeidar og twist til kaffikoppen. Verdens arbeidsmiljødag 
28. april 2022 er planlagt gjennomført med same program som var tenkt på arbeidsmiljø-
seminaret som blei avlyst i november 2021: «Om pandemien og tiden fremover», «Hvordan få 
gode relasjoner på jobb» og «Arbeidsmiljøet handler om arbeidet». 
 

2.12 Arbeidsmiljøprisen 2021 

Det var tre søknader til Arbeidsmiljøprisen 2021. AMU tildelte arbeidsmiljøprisen til 
Gastroenterologisk poliklinikk, Medisin Avdeling A, Klinikk Medisin Haugesund og Odda. 
Grunngjevinga for pristildelinga var mellom anna at eininga har på plass gode system for HMS, 
der dei har fokus på arbeidsnærvær på fleire ulike måtar. Dei trekk fram eksempel på det gode 
samarbeidet mellom leiar og verneombod og legg vekt på opplæring og fagleg oppdatering 
blant anna gjennom strukturert internundervisning.  
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2.13 Andre aktuelle saker i 2021 
• Langtidsbudsjett med investeringsbudsjett 2022 
• Budsjett HF 2022 
• Utviklingsplan HF 2022-2026  
• Årlig melding Helse Fonna 2021 
• Fastsetting av plan for AMU sitt arbeid neste år 
• Ytre miljø – Grønt sjukehus 
• Utlevering av refleks til medarbeidarar i Helse Fonna 
• Kvalitet i arbeidsmiljø og pasientsikkerheitsarbeid - samarbeid mellom Kvalitetsutvalet og 

AMU 
• Status ByggHaugesund2020 
• Overordna kompetanseplan 2021-2026 Helse Fonna 
• Ordning for kjøp av El syklar 
• Årsmelding AMU 
• AMU sine oppgåver 
• Årsmelding Verneombod 
• Årsmelding HMS-BHT 

 
3. Årshjul og presentasjon frå direktørar      

3.1  AMU sitt årshjul 

AU har evaluert AMU sitt årshjul og har gjort nokre endringar for 2022. Årshjulet er presentert 
vedtatt i AMU. Viser til vedlegg 1. 

 
3.2  Direktørane sin HMS-presentasjon til AMU 

Klinikk-/områdedirektørane presenterer årleg klinikken sitt HMS arbeid med utgangspunkt i ein 
mal, som inneheld områder AMU ønskjer vert sett fokus på. Klinikkdirektørane har gode og 
nyttige presentasjonar som gir AMU innsikt i risikoområder og tiltak og korleis klinikken 
arbeider med det systematiske HMS-arbeidet. AMU set stor pris på klinikkdirektørane si HMS 
rapportering og meiner dette gir auka bevisstgjeringa kring utfordringar/risikoar, prioriteringar 
og innsats i HMS-arbeidet. Viser til vedlegg 2. 

4. Oppsummering  

Gjennomgang av AMU sine saksområder i 2021 skal i stor grad vise dei områda/saker AMU 
løftar fram for å fylle oppgåvene sine, slik arbeidsmiljølova lister opp. Engasjementet i AMU 
2021 har vore godt og konstruktivt. AMU/AU har gode rutinar for arbeidt, ein god struktur på 
møteplan og dokumentasjon og ein god sekretær. AMU takkar for god saksdokumentasjon og  
-gjennomgang i møta frå alle som har medverka til opplysande og handlingsretta fokus. AMU 
skal følge med på utviklinga av arbeidsmiljøet. Gjennom sitt arbeid skal AMU bidra til 
engasjement og arbeidsglede og å sikra eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø.  

Helse Fonna 21.1.2022 
 

Helga Stautland Onarheim 
AMU leiar 2021 
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Vedlegg 1 : Årshjul AMU 2022  

Møte mnd Tema  

Februar  
• Gjennomgang av AMU sine oppgåver (ved nytt AMU) 
• Årsmeldingar, AMU, vernetenesta, årleg melding for Helse Fonna 
• BHT, årsmelding og samarbeidsplan for komande år 
• Brannvern 
• HMS-plan og oppfølging frå Klinikk for medisinske tenester og beredskap 

Mars 
• Oppfølging overordna HMS-handlingsplan 
• Velferdslag, handlingsplan med budsjett, årsmelding og rekneskap 
• Vald og truslar 
• Mobbing og trakassering 
• Organisatoriske faktorar : arbeidstidplanlegging, vurdering av arbeidsplanar 
• HMS-plan og oppfølging for Klinikk for medisin Haugesund og Odda 
• Val av verneombod 
• AU har møte med velferdslaga 
• ForBedring; overordna resultat 

Mai 
• Biologisk helsefare for medarbeidarar (hygiene, vaksiner, stikkskader og liknande.) 
• Strålevern for medarbeidarar 
• Organisatoriske faktorar : AML-brot 
• Langtidsbudsjett (eventuelt i ekstraordinært møte) 
• HMS-plan og oppfølging frå Klinikk for drift 

Juni 
• Ferieplanlegging 
• Inneklima og luftkvalitet 
• Arbeidslokale (utforming og innreiing, garderobar og vaskerom, støy) 
• Ergonomi og arbeid ved dataskjermarbeidsplass (tilrettelegging og syn) 
• HMS-plan og oppfølging frå Klinikk for psykisk helsevern og rus 

August 
• Sjukefråvær og tilrettelegging 
• Ytre miljø, Grønt sjukehus 
• Val av hovudverneombod 
• HMS-plan og oppfølging frå Klinikk Somatikk Stord 

Oktober 
• Overordna HMS-handlingsplan etter kartlegging og risikovurdering i år 
• Uønskte hendingar med skade på medarbeidarar (yrkessjukdom) 
• Evaluering av ferien 
• AU har møte med velferdslaga 
• Fastsetting av plan for AMU sitt arbeid neste år 
• HMS-plan og oppfølging frå Klinikk for kirurgi  

November 
• Budsjett/driftsbudsjett komande år 
• Arbeidsmiljøpris, avgjerd om tildeling 
• Evaluering av systematisk HMS-arbeid i året 
• HMS-plan og oppfølging frå Fag og forsking, og HR-området 

Desember  
• Verdens arbeidsmiljødag 28.april, avgjerd om tiltak 
• Organisatoriske faktorar : Evaluering av system for endringsprosessar 
• Kjemikaliar 
• HMS-plan og oppfølging frå Økonomiområdet 

Ved behov 

 

• Rapporter frå Arbeidstilsynet og oppfølging av desse 
• Endring av verneombodsområder 
• Yrkeshygieniske målingar 
• Yrkessjukdom 
• Oppdatering av prosedyre/retningslinjer som gjeld/påverkar medarbeidarar, som er under utarbeiding 

av HR/BHT/HMS  
• Endringsprosessar fortløpande 

 



 

Årsmelding 2021 AMU, Helse Fonna HF 13 

Vedlegg 2 : Mal for klinikkdirektørane sin presentasjon av klinikken sin HMS-plan i AMU 

Mål for presentasjonen: At klinikkdirektør synliggjer eit systematisk og framtidsretta HMS arbeid og 
som bygger vidare på dei gode erfaringar som er gjort i klinikken (læring). 

Informasjon om klinikken (demografiske data) : 

- Tal tilsette 
- Kjønn og aldersfordeling 
- Tal seksjonsleiarar og funksjonsleiarar 
- Arbeidstidsordningar / vaktordningar 

HMS-data, kartlegging og risikovurdering : 

- Resultat frå ForBedringsundersøkinga 
- Sjukefråvær, utvikling siste 3 år 
- Tilsett skader, type og omfang 
- HMS hendingar, type og omfang 
- Synergi saksbehandlingstid, status, utfordringar 
- Risikovurdering av dei viktigaste risikoområda 

Kartlegging av særskilt helserisiko i klinikken : 

- Særskilt eksponering av yrkesgrupper i klinikken (risikotilhøve, tal tilsette som er i risiko) 
- Særskilt overvaking iverksett iht. forskrift ( tal tilsette som det gjeld) 
- Førekomst av yrkessjukdom 

Klinikken si organisering av det systematiske HMS-arbeidet : 

- HMS-opplæring av leiarar og verneombod, omfang 
- HMS-plan ( overordna, seksjon, eining), og systematisk samordning ift AD sin HMS-plan 
- Skildra oppfølgingsarbeid av HMS-plan i klinikken i forhold til nivåa i klinikken/området  (møter, 

hyppighet, vedtaksmynde, rapportering) 
- Samarbeid mellom leiarar og VO (avtale, faste møter, referat, tilgjenge, praktisk gjennomføring) 
- Samarbeidsplan med Bedriftshelsetenesta ( BHT ) 

HMS-planane og oppfølging i klinikken / området : 

- Mål i HMS-arbeidet for vår klinikk 
- Risikovurderingar gjennomført som grunnlag for HMS-planen 
- Økonomiske klargjeringar i høve investeringar for siste år 
- Korleis kommuniserer leiarar og medarbeidarar om innhald, prioriteringar etc.  

i  HMS-planen? 

Vellykka HMS-tiltak som klinikken har gjennomført siste år : 

- Avdelingar som har gjennomført viktige og gode HMS-tiltak, korleis vert det lagt til rette for intern 
erfaringsoverføring til andre einingar i klinikken? 

Klinikkdirektør si vurdering av dei viktigaste HMS tiltaka framover 

- Avslutningsvis – Drøfting/dialog i AMU om dei viktigaste HMS aktivitetane i klinikken framover. 
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ÅRSRAPPORT 2021 
 

Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga) 
Om arbeidsflyt/aktivitet, pasientflyt og ventetid for vurdering av ny tilvising 

 
 
Organisering, oppgåver og rapportering 
Føringar om organisering, oppgåver og rapporteringsordning ved Vurderingseininga er nedfelt 
i mandat frå Helse Vest RHF (2010).  
 
Vurderingseininga er ein funksjon ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og 
rehabilitering, som er organisert som eigen eining ved ReHabiliteringsklinikken i Helse Bergen. 
Vurderingseininga har to rådgjevarar og ein helsesekretær som handsamer alle tilvisingar.  
Den medisinsk-faglege vurderinga blei gjennomført av legespesialistar (til saman eit årsverk) frå  
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Bergen under leiing av overlege Hanne 
Langseth Næss. Leiar ved kompetansesenteret er leiar for Vurderingseininga. Helsesekretær har 
handsama data frå DIPS til denne rapporten. 
 
Vurderingseininga handsamar og vurderer tilvisingar til private somatiske rehabiliterings- 
institusjonar, frå fastlegar, avtalespesialistar og andre tilvisarar utanfor sjukehus. Dei fleste 
tilvisingane ved Vurderingseininga gjeld pasientar busett i Helseregion Vest.  
 
For meir informasjon om Vurderingseininga, sjå: https://helse-bergen.no/regionalt-
kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/regional-vurderingseining-for-rehabilitering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab
https://helse-bergen.no/regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/regional-vurderingseining-for-rehabilitering
https://helse-bergen.no/regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/regional-vurderingseining-for-rehabilitering
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1. ARBEIDSFLYT/AKTIVITET 
 

Nye tilvisingar i 2021 
Vurderingseininga tok imot til saman 4282 nye tilvisingar. Av desse var 272 tilvisingar feilsendt 
til eininga. 145 av dei feilsendte tilvisingane omhandla pasientar med sjukeleg overvekt. Desse  
blei vidaresendt til poliklinikkar i helseføretaka. Reelle nye tilvisingar til Vurderingseininga var 
dermed 4010.  
 
Tabell 1 Nye tilvisingar fordelt på føretaksområde som tilvisingane kom ifrå 

Nye tilvisingar  
N=4010 

Helse 
Stavanger 

Helse  
Fonna 

Helse  
Bergen  

Helse  
Førde 

Andre * 

Tal 4010 914 838 1873 338 47 

Prosent 22,8 20,9 46,7 8,4 1,2 
*Busett utanfor Helseregion Vest 
 
 

Tabell 2 Fordeling av nye tilvisingar mellom kommunane i dei fire føretaksområda 

Helse 
Stavanger 

 

 
Tal 

 

Helse  
Fonna 

 
Tal 

 

Helse  
Bergen 

 
Tal 

 

Helse  
Førde 

 
Tal 

 

Bjerkreim 5 Bokn 4 Alver 148 Askvoll 21 

Eigersund 34 Bømlo 56 Askøy 142 Aurland 1 

Gjesdal 30 Eidfjord 2 Austevoll 21 Bremanger 13 

Hjelmeland 6 Etne 17 Austrheim 15 Fjaler 7 

Hå 59 Fitjar 9 Bergen 1052 Gloppen 11 

Klepp 50 Haugesund 188 Bjørnafjorden 130 Gulen 15 

Kvitsøy 0 Karmøy 196 Fedje 1 Hyllestad 6 

Lund 13 Kvinnherad 74 Kvam 35 Høyanger 9 

Randaberg 28 Sauda 23 Masfjorden 12 Kinn 77 

Sandnes 171 Stord 74 Modalen 0 Luster 9 

Sokndal 12 Suldal 21 Osterøy 31 Lærdal 5 

Sola 60 Sveio 43 Samnanger 15 Sunnfjord 74 

Stavanger 336 Tysnes 14 Ulvik 2 Stad 30 

Strand 48 Tysvær 40 Vaksdal 13 Sogndal 24 

Time 62 Ullensvang 49 Voss 79 Solund 0 

  Utsira 2 Øygarden 177 Stryn 13 

  Vindafjord 26   Vik 13 

      Årdal 10 

SUM 914  838  1873  338 
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Hovuddiagnosar  
Tabell 3 viser hovuddiagnosar for tilviste pasientar inndelt i samsvar med helsenorge.no og 
fordelt på føretaksområde som tilvisinga kom ifrå. 
 
 
Tabell 3 Hovuddiagnosar for nye tilvisingar, fordelt på føretaksområde som tilvisinga kom ifrå  

Hovuddiagnose  
N=4010 

Helse 
Stavanger 

Helse 
Fonna 

Helse 
Bergen 

Helse 
Førde 

Andre* 
 

SUM 

Amputasjoner overekstremiteter  1    1 

Amputasjoner underekstremiteter 1  4 1  6 

Brudd, ortopedi og slitasjetilstander i 
skjelett 18 50 76 7 3 

 
154 

CFS/ME 40 30 47 10 2 129 

CFS/ME, barn og ungdom 
 

 1   1 

Hjerneslag og ervervede 
hjerneskader 18 21 76 27  

 
142 

Hjertesykdommer 46 33 106 11 3 199 

Intensiv habilitering barn og unge 1    2 3 

Kreft 52 30 91 21 2 196 

Langvarig muskel- og bløtdelsmerte 284 392 735 138 15 1564 

Lungesykdommer, rehabilitering 60 30 79 12 4 185 

Med arbeid som mål 252 88 290 47 10 687 

Nevrologiske og nevromuskulære 
sykdommer, barn og ungdom u/18 år 1     

 
1 

Nevrologiske og nevromuskulære 
sykdommer, CP 6 1 11 6  

 
24 

Nevrologiske og nevromuskulære 
sykdommer, epilepsi 1 1    

 
2 

Nevrologiske og nevromuskulære 
sykdommer, MS 19 4 20 3  

 
46 

Nevrologiske og nevromuskulære 
sykdommer, Parkinson 4 11 37 5  

57 

Nevrologiske og nevromuskulære 
sykdommer, Polyomyelitt   6   

 
6 

Nevrologiske og nevromuskulære 
sykdommer, Polynevropati 4 2 13 1 1 

 
21 

Nevrologiske og nevromuskulære 
sykdommer, spastisitet 1     

 
 1  1 

Nevrologiske og nevromuskulære 
sykdommer, spinalskader  1 1 1  

 
3 

Nevrologiske og nevromuskulære 
sykdommer, 23 26 66 15 2 

 
132 

Revmatologisk sykdom 
(inflammatoriske) 28 39 32 3  

 
102 

Sammensatte og/eller komplekse 
lidelser 10 10 49 10  

 
79 
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Sanseforstyrrelser 10 3 14 4 2 33 

Sanseforstyrrelser, Mb Meniere 1 1 2   4 

Sanseforstyrrelser, Tinnitus 7 29 13 1 1 51 

Somatiske lidelser i komb med 
hørselsh/syns-og hørselstap  1    

1 

Tilpasset fysisk aktivitet familie og 
utdanning, diagnoseuavhengig, 
barn/ungdom u/ 18 år 11 16 30 6  

 
 

63 

Tilpasset fysisk aktivitet familie og 
utdanning, diagnoseuavhengig, unge 
voksne 18-30 år 3 1 11 2  

 
 

17 

Open 13 17 63 7  100 

SUM 914 838 1873 338 47 4010 
*Pasientar busett utanfor Helseregion Vest pr. 31.12.21 

 
 
Tabell 4 Status etter første vurdering av nye tilvisingar 

 
N=4010 

Rett til nødvendig 
helsehjelp 

Avslag Vurdering ikkje starta i 
2021 

Tal 3426 2655 1349 6 

Prosent 66,2 33,6 0,2 

 
 
Vanlegaste årsaker til avslag på tilvisingar ved Vurderingseininga 
Tabell 5 viser dei seks vanlegaste årsakene til at tilvisingar fekk avslag etter første vurdering  
 
Tabell 5 

Årsak til avslag Tal 

Pasienten bør ivaretakast av førstelinetenesta 846 

Pasienten har hatt gjentekne opphald utan vesentlege nye aspektar 247 

Utfyllande opplysningar manglar 79 

Pasienten er allereie behandla 52 

Hovudproblemstilling i tilvisinga er psykiatri 39 

Pasient tilvist av fastlege for framtidig postoperativt opphald 23 
 

 

Ankar/klager på avgjersle 
Vurderingseininga handsamar to typar ankar, anke på avslag og anke på frist helsehjelp. 
Ved anke blir ny vurdering av tilvisinga gjennomført av annan lege enn den som gjorde første 
vurdering. Dersom Vurderingseininga held fast på opphavleg avgjersle, blir tilvisinga med anke 
vidaresendt til Statsforvaltaren i Vestland. 
 
Tabell 6 Ankar som vart motteken og handsama i 2021 

Ankar 
N=183 

Anke på avslag Anke på frist 

Tal 183 0 

Prosent 100 0 
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Tabell 7 Resultat av ankehandsaming ved Vurderingseininga  

Ankar 
N=183 

Anke på avslag Anke på frist 

Oppretthaldt avgjersle 71 0 

Gitt medhald i anke  110 0 

Vurdering ikkje starta i 2020 2 0 

SUM 183 0 

 
 
Tabell 8 Ankar til Statsforvaltaren i Vestland  

Ankar 
N=69 

Anke på avslag Anke på frist 

Tal 69 0 

Prosent 100 0 
 

 

Tabell 9 Resultat av ankehandsaming hos Statsforvaltaren i Vestland 

Ankar 
N=69 

Anke på avslag 
 

Anke på 
frist 

Oppretthaldt avgjersle 67 0 

Ikkje medhald i avgjersle 2 0 

SUM 69 0 

 
 
Retur av tilvisingar frå rehabiliteringsinstitusjonane til Vurderingseininga  
48 tilvisingar kom i retur frå rehabiliteringsinstitusjonane til Vurderingseininga etter at 
tilvisingane var ferdigvurdert og vidaresendt til institusjon. 17 av desse blei sendt til annan 
institusjon, mens 5 av dei tilviste pasientane fekk tilbod på opphavleg institusjon. Ved 25 
tilvisingar kom det til nye opplysningar som førte til avslag. Ein tilvisingar var ikkje ferdig 
handsama ved årets slutt. 
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2. PASIENTFLYT 
Pasientflyt i Helseregion Vest 
Tabell 10 viser kor mange ferdigvurderte tilvisingar (nye i 2021 + ankar på avslag som fekk medhald i 

2021) som blei vidaresendt til privat rehabiliteringsinstitusjon som hadde avtale med Helse Vest 
RHF, fordelt på føretaksområde som tilvisinga kom ifrå. 
 
Tabell 10 

N=2348 Helse 
Stavanger 

Helse 
Fonna 

Helse 
Bergen 

Helse 
Førde 

Andre* 
 

SUM 

LHL-klinikkene Bergen  13 62 8  83 

LHL-klinikkene Nærland  115 33 23 2 1 174 

Ravneberghaugen 
Rehabiliteringssenter 

63 62 213 17 2 357 

Rehabilitering Vest A/S 79 189 23 3 2 296 

Røde Kors Haugland 
Rehabiliteringssenter 

81 114 476 147 12 830 

Åstveit Helsesenter 43 72 309 22 3 449 

Oppfølgingsenheten 
Frisk 

152 
 

   3 155 
 

PTØ-Stavanger 1   1  2 

Barnas Fysio-
terapisenter og Turbo 

1    1 2 

SUM                 535 483 1106 200 24 2348 
*Pasientar busett utanfor Helseregion Vest pr. 31.12.21 
 
 

Pasientflyt ut av Helseregion Vest 
Tabell 11 viser kor mange ferdigvurderte tilvisingar (nye i 2021 + ankar på avslag som fekk medhald i 

2021) som blei vidaresendt til privat rehabiliteringsinstitusjon utanfor Helseregion Vest, fordelt 
på føretaksområde som tilvisinga kom ifrå.  
 
 
Tabell 11 

N=417  Helse 
Stavanger 

Helse 
Fonna 

Helse 
Bergen 

Helse 
Førde 

Andre* SUM 

Beitostølen 
Helsesportsenter 

10 17 42 5  74 

HLF Briskeby Skole og 
Kompetansesenter 

 1 2   3 

Kastvollen 
Rehabiliteringssenter 

1     1 

LHL-Sykehuset Gardermoen 9 9 20 6 2 46 

MS-Senter Hakadal 10  3 1  14 

Muritunet Senter for 
Mestring og Rehabilitering 

 2 4 6  12 

NKS-Helsehus Akershus 1 1 1   3 

Nordtun Helserehab 1     1 
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Opptreningssenteret 
Finnmark 

  1   1 

PTØ-Senteret Gardermoen   1   1 

Rehabiliteringssenteret AIR 13 18 10 1 1 43 

Ringen 
Rehabiliteringssenter 

1 1 3 1  6 

Røysumtunet 1 1 1   3 

Signo Conrad Svensen 
Senter 

1 1    2 

Skogli Helse- og 
Rehabiliteringssenter 

9 6 16 4 1 36 

Stiftelsen Cato Senteret 8 1 8 3  20 

Sørlandets 
Rehabiliteringssenter,Eiken 

36 11 2  2 51 

Unicare Bakke  1     1 

Unicare Fram 1 1 2 1  5 

Unicare Helsefort  1 1   2 

Unicare Hokksund  1  4   5 

Unicare Jeløy AS 1     1 

Unicare Landaasen  13 25 16 2 1 57 

Unicare Røros   1 1 1 3 

Unicare Steffensrud 
Rehabilitering 

2 2 3 1  8 

Valnesfjord 
Helsesportssenter 

2 1    3 

Vigør 
Rehabiliteringssykehus 

 1    1 

Vikersund Kurbad 5  7  1 13 

SUM 127 100 148 32 10 417 
*Pasientar busett utanfor Helseregion Vest pr. 31.12.21 

 
Som det går frem av tabell 11, var Beitostølen Helsesportssenter og Unicare Landaasen dei 
mest brukte institusjonane utanfor Helseregion Vest. Tabell 12a visar hovuddiagnosar og alder 
hos pasientane som fekk tilbod ved Beitostølen. Tabell 12b visar hovuddiagnosar og alder hos 
pasientane som fekk tilbod ved Unicare Landaasen. 
 
Tabell12a 

Beitostølen Helsesportsenter  
N=74 

 
0-17 

 
18-30 

 
31-73 

 
SUM 

Nevrologisk og nevromuskulær sykdom 1 1 18 20 

Tilp fysisk akt, fam og utdanning, 
diagnoseuavhengig barn/ungdom u 18 år 40   

40 

Tilp fysisk akt, fam og utdanning, 
diagnoseuavhengig unge voksne 18-30 år  11  

11 

Helsesport/Utprøving av hjelpemiddel   3 3 

SUM 41 12 21 74 
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Tabell 12b 

Unicare Landaasen N=57 18-30 31-60 SUM 

Kreft  1 1 

Langvarig muskel og bløtdelssmerte  2 2 

Sanseforstyrrelser Mb Meniere/Tinnitus 1 53                         54 

SUM 1 56 57 

 
 
Institusjonsønske som var oppgitt i tilvisinga 
Tabell 13 viser kor pasientar, som ved første vurdering fekk rett til rehabilitering, hadde oppgitt 
at dei ønskte å få tilbod.  
 
Tabell 13 

Institusjon Tal  

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter 717 

Institusjonsønske ikkje oppgitt 667 

Institusjon utanfor Helseregion Vest 338 

Rehabilitering Vest AS 297 

LHL-klinikkene Nærland 132 

Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter 164 

Åstveit Helsesenter 131 

Oppfølgingsenheten Frisk 140 

LHL-klinikkene Bergen 65 

PTØ Senteret Stavanger 2 

Barnas Fysioterapisenter 2 

SUM 2655 

 

 

Om val av behandlingsstad 
Av dei 417 pasientane som fekk tilbod om rehabilitering utanfor Helse Vest (tabell 11), var det  
37 pasientar som hadde oppgitt ønske om plass ved institusjon i Helse Vest. I tillegg var det 45 
pasientar som ikkje hadde oppgitt institusjonsønske i tilvisinga. Desse til saman 82 pasientane 
fekk tilbod om rehabilitering utanfor Helse Vest som følgje av lange ventetider i eigen region. 
 
Vurderingseininga tok imot melding om at 131 pasientar ønska å nytte ordninga om val av 
behandlingsstad etter at tilvisinga deira var vurdert og dei hadde fått tilbod om rehabilitering på 
institusjon i Helse Vest. Av desse ønskte 105 pasientar tilbod på ein annan institusjon i 
regionen, mens 26 pasientar ønskte ein institusjon utanfor Helse Vest.  
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Tilbod om reopphald 
Totalt 23 pasientar fekk tilbod om reopphald innanfor avtalen som blei etablert for 
institusjonane i Helseregion Vest frå 2012. Tabell 14 viser omfang og bruk av avtalen  
 
Tabell 14 

Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter 12 

Rehabilitering Vest A/S 7 

Oppfølgingsenheten Frisk 3 

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter 1 

SUM 23 

 
 
Pasientar som ikkje tok imot tilbod om rehabilitering 
Tabell 15 viser tal og årsak til at pasientar som blei vurdert til å ha behov for rehabilitering i 
privat rehabiliteringsinstitusjon likevel ikkje tok imot/møtte opp til rehabilitering. 
 
Tabell 15 

Pasient avbestilte opphald 300 

Møtte ikkje/ingen beskjed 66 

Pasienten sjuk på tidspunkt for opphald 7 

SUM 373 
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3. VENTETIDER 
Ventetid for fullført vurdering av nye tilvisingar  
Tabell 16 viser ventetider for fullført vurdering av nye tilvisingar mottatt i 2021. Til saman 
omhandlar tabellen 4010 tilvisingar.  
 
Tabell 16 

Tal dagar Tal nye 
tilvisingar 
ferdigvurderte 

 
 
 

14 3938  

  SUM vurdert innan frist (10 virkedagar)                              3938                                

15 33  

16 18  

17 4  

18 2  

19 8  

20-25 4  

37-42 2  

110 1                                                                                                            

  SUM vurdert etter frist                                                                72 

 
 
Koronapandemi 
Som følge av pandemi og tiltak for smittevern var det noko redusert drift ved dei private 
rehabiliteringsinstitusjonane. Dette gjaldt særleg dagtilbod. Det var eit etterslep frå 2020 med 
lange ventetider på opphald i institusjon, som forbetra seg betydeleg utover våren 2021. 
I løpet av året tok Vurderingseininga imot 45 tilvisingar for rehabilitering etter gjennomgått 
Covid-19 sykdom. Ved 41 av desse tilvisingane blei pasienten vurdert til å ha rett til nødvendig 
helsehjelp, og fekk då tilbod om rehabilitering utifrå problemstillinga som var oppgitt i 
tilvisinga.  
 
Bergen 2. februar 2022 
Edith Victoria Lunde 
Leiar 
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Innledning  

2021 

Årsmelding 

Alle kan kontakte Pasient- og 
brukerombudet for å fortelle sin 
historie. 
 
 
Hjelpen fra oss er gratis og du 
trenger ikke henvisning for å ta 
kontakt. Vi har taushetsplikt og du 
kan være anonym om du ønsker 
det. 
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I 2021 fikk vi økt kunnskap om koronavirus og bedre tilgang på smittevernutstyr. Da 
ble det enklere for pårørende å komme inn til sine på institusjoner, og å følge og 
besøke nære på sykehus. På grunn av covid-19 har presset på helsetjenesten vært 
stort gjennom hele året. Barn og unge har hatt mindre mulighet for å være sosiale 
fordi aktivitetstilbudet har vært redusert, i tillegg til at det har vært strenge regler 
for antall som kunne treffes. Dette har vært krevende, noe som bidrar til lengre 
ventelister, særlig innen Barne- og ungdomspsykiatrien. 
 
Pasient- og brukerombudet har aldri noensinne blitt kontaktet mer i løpet av et år 
som i 2021. Aldri før har tallet på henvendelser vært høyere, selv om de aller fleste 
sakene våre har handlet om det samme som tidligere år. Økningen har vært 
markant.  
 
Covid-19 har preget 2021 hos Pasient- og brukerombudet. Vi har hatt påbud om 
hjemmekontor hele året, utenom i perioder mellom mai og oktober. Da var vi på 
kontoret innimellom, men som hovedregel har ikke alle ansatte vært til stede 
samtidig. Fysiske møter har kun vært gjennomført i spesielle tilfeller.  
 
Internt i organisasjonen har vi likevel hatt mer kontakt på tvers av lokalkontor enn 
noen gang før. Gjennom hele 2021 har det vært hyppig aktivitet på videomøter i 
flere grupper i hele landet.   
 
Nytt av året er at Pasient- og brukerombudet sin nettside er flyttet fra 
helsenorge.no til egen plattform, vi har ansatt kommunikasjonsrådgiver, vi har fått 
vårt eget Brukerråd, vi har startet formelt samarbeid med svartjenesten til Ung.no, 
og vi har fått nytt ombud på kontoret i Skien.  
 
Organisasjonens budsjett er en egen post i statsbudsjettet. I flere år har 
kostnadene økt mer enn inntektene. Det gjør det vanskeligere for oss å møte 
pasienter, brukere, pårørende og tjenesten dersom det innebærer reisekostnader.  
 
Vi blir sjelden kontaktet av det store flertallet som får god helsehjelp, og vi blir 
heller ikke kontaktet av alle som opplever svikt. Mennesker er på det mest sårbare 
i kontakt med helsetjenesten. Opplever du feil, forsinkelser og svikt der du søker 
hjelp, skapes bekymring og belastning i en allerede vanskelig situasjon. Pasient- 
og brukerombudet blir oftest kontaktet når noe har skjedd som ikke burde skjedd, 
eller når noe ikke har skjedd som skulle ha skjedd.   
 
Årsmeldingen gir en oversikt hvem vi er, hva vi gjør, hva vi har arbeidet med og 
erfart i året som gikk. 
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Pasient- og brukerombudet trekker særlig dette frem 
fra 2021:  

 
• Fastlegekrisen truer pasientsikkerheten  
• Pasientens bosted skal ikke være avgjørende for hvilke helse- og 

omsorgstjenester som gis.  
• Vurdering av henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien må bli bedre.   
• Koordinatorordningen fungerer ikke etter intensjonen. Den må evalueres.   
• Pasienter i LAR- behandling må gis reell medvirkning i sin behandling.  
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Om Pasient- og brukerombudet (POBO) 
 
Organisasjonen har 15 pasient- og brukerombud og 48 medarbeidere (totalt 63 
ansatte) som skal ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og 
rettssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, og som arbeider for å bedre kvaliteten 
på disse tjenestene. I tillegg kjøper Helsedirektoratet Pasient- og 
brukerombudstjenester av Oslo kommune. Kontorene ligger i Hammerfest, 
Tromsø, Bodø, Trondheim, Kristiansund, Førde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, 
Skien, Tønsberg, Drammen, Hamar, Moss og Oslo.  
 
Pasient- og brukerombudet gir råd og veiledning om pasient- og 
brukerrettigheter, og hjelper med å formulere og videreformidle spørsmål og 
klager. Vi løfter saker på eget initiativ og stiller spørsmål ved systemer i tillegg til å 
arbeide med enkeltsaker. Vi kan bidra som konfliktløser og hjelpe til i dialog med 
helsetjenesten. Vi har taushetsplikt og all hjelp fra oss er gratis. De som henvender 
seg til ombudet har rett til å være anonyme.   
 
Ombudets arbeidsområde er offentlige spesialisthelsetjenester, kommunale 
helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester.   
 
Pasient- og brukerombudet er en statlig organisasjon, administrert av 
Helsedirektoratet og lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8.  
 
Statens alminnelige instruksjonsmyndighet er begrenset ved at pasient- og 
brukerrettighetsloven § 8-2 slår fast at ombudet skal utføre sin virksomhet 
selvstendig og faglig uavhengig.   
  

Nasjonalt koordinerende ombud  
Fra 1.1.2020 har ett av pasient- og brukerombudene en koordinerende rolle for alle 
ombudene. Det kom av et ønske om å få en tydeligere felles retning, prioritering 
og koordinering av organisasjonens arbeid, slik at pasienters og brukeres tilgang 
til råd, veiledning og annen bistand skjer uavhengig av hvilket fylke de bor i. Det 
koordinerende ombudet bidrar til å utvikle felles arbeidsmetodikk, bistår de øvrige 
ombudene med systematisk kompetanseutvikling og veiledning, gir råd i 
enkeltsaker, bidrar til felles løsning og forståelse av prinsipielle saker, samt følger 
med på hvordan ulike grupper av pasienter og brukere prioriteres ved tildeling av 
tjenester. Det koordinerende ombudet er i tillegg lokalt ombud. Koordinerende 
funksjon er lagt til kontoret i Bergen, og stillingen ble besatt 1.9.2020.  
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Økonomi  
De siste årene har Pasient- og brukerombudet hatt en tydelig negativ økonomisk 
utvikling.  
 
Hovedårsaken er økte kostnader til Norsk Helsenett som har mer enn doblet seg i 
løpet av fire år. Budsjettutviklingen har ført til stadig færre stillinger i 
organisasjonen: 
 

 
Ellers:  

• Oppgavene som er lagt til nasjonalt koordinerende ombuds 
ansvarsområde krever personalressurser med spesialkompetanse som ikke 
er i organisasjonen fra før.   

• Oppdraget til Pasient- og brukerombudet, sammen med endringene som 
følge av opprettelsen av nasjonalt koordinerende ombud, er svært 
krevende å gjennomføre samtidig som antall årsverk reduseres og 
arbeidsmengden øker.   

• I mange år har vi hatt ønske om en samisktalende rådgiver i 
organisasjonen for at vi skal nå den samiske befolkningen. Vår økonomi har 
så langt ikke gitt oss mulighet for dette.   

• Den offentlige tannhelsetjenesten ble lagt inn under vårt ansvarsområde i 
2020, uten at det ble tilført ekstra midler.   

• Vi må fortsette å utvikle våre digitale kanaler og verktøy for å være 
tilgjengelig og til stede der de som har bruk for oss forventer å finne oss.  

  

På tross av at aktiviteten og kravene til hva vi skal levere innenfor 
samfunnsoppdraget har økt, har vi mindre økonomisk handlingsrom til å gjøre 
arbeidet. Nå er vi i en situasjon der antall stillinger reduseres, vi må velge bort flere 
oppgaver som innebærer reiser og kostnader, og vi har ikke midler til å 
gjennomføre ønsket utviklingsarbeid. 
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I november 2021 deltok to av våre ombud på budsjetthøring på Stortinget for å 
argumentere for høyere overføring. Uten at det ga resultat i budsjett for 2022.   
  

Kommunikasjon  
I mars 2021 fikk Pasient- og brukerombudet for første gang egen nettside på egen 
publiseringsløsning, pasientogbrukerombudet.no. Det gir oss mer mulighet til å 
bruke egne digitale kanaler strategisk. Her er det stort potensiale.   
 

Et nyopprettet engasjement som kommunikasjonsrådgiver ble besatt i august 
2021. Kommunikasjonsrådgiver er i staben til nasjonalt koordinerende ombud og 
har blant annet ansvaret for å lage kommunikasjonsstrategi.   
  

Kommunikasjonsrådgiver har det daglige redaktøransvaret for 
pasientogbrukerombudet.no og vår felles nasjonale Facebook-side.  
 
Kommunikasjonsrådgiver har hatt ansvaret for å få ny grafisk profil for Pasient- og 
brukerombudet. Arbeidet startet høsten 2021, ble besluttet i desember 2021, og i 
starten på 2022 står vi frem i ny felles drakt.  
  

Nasjonal talsperson  
Å være nasjonal talsperson for Pasient- og brukerombudet er en ny oppgave som 
ligger til nasjonalt koordinerende ombud. Hvordan oppgaven løses, har blitt jobbet 
med store deler av året.   
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Innholdet for nasjonalt koordinerende ombud sitt mandat som nasjonal 
talsperson, ble bestemt september 2021 av en omforent ledergruppe.   
 
Nasjonalt koordinerende ombud skal være talsperson ved nasjonale saker i 
media, og overfor beslutningstakere i saker av nasjonal interesse. Dette skal ikke 
påvirke hensyn til ombudenes lokale ansvar og lokale myndighet, slik at nasjonal 
talsperson ikke overtar det som naturlig er lokalt ombuds rolle som talsperson. De 
fleste saker som får nasjonal interesse har gjerne startet som en eller flere lokale 
saker. Overgangen fra lokal til nasjonal sak kan være vanskelig og må vurderes i 
hvert enkelt tilfelle. Vi må finne ut hva som fungerer best for at vi får sagt ifra der vi 
skal, slik at pasienter og brukere opplever endring til det bedre.  
  

Brukerråd   
Pasient- og brukerombudet fikk i 2021 sitt eget brukerråd for første gang i historien. 
Brukerrådet vårt vil være rådgivende, består av åtte representanter og to 
vararepresentanter. De kommer fra hele landet og er i alderen 17 til 74 år.  
 
Her er brukerrådet i Pasient- og brukerombudet:   
 

• Nasreen Begum  
• Marie Dahlskjær  
• Tore Haukvik  
• Marianne Clementine Håheim  
• Jonas Brodin Rist  
• Marius Sjømæling  
• Samina Tagge  
• Astrid Weber  
• Alva Aspmo (vara)  
• Nina Bakkefjord (vara)  

 
Brukerrådets første møte ble gjennomført januar 2022.   
 
Pasient- og brukerombudet sine kontaktpersoner i brukerrådet er Marie Dahlskjær 
og Jonas Bodin Rist. Kontaktperson for eksterne er nasjonalt koordinerende 
ombud, Jannicke Bruvik, jannicke.bruvik@pasientogbrukerombudet.no.  
  
  
  
 
 
 

mailto:jannicke.bruvik@pasientogbrukerombudet.no
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Diagram 1: Totalt antall henvendelser. Utvikling årene 2018 – 2021. 

Hva ble vi kontaktet om i 2021?  
Statistikk   
I 2021 hadde Pasient- og brukerombudet 16808 nye henvendelser. Det er en stor 
økning fra tidligere år, og høyeste antall henvendelser noensinne i løpet av et år. 
Se Diagram 1. 
 
Vi registrerer alle henvendelser til oss i tre ulike kategorier avhengig hva det 
gjelder: 

• 78% av henvendelsene våre gjelder klage knyttet til et navngitt sted 
• 16 % av henvendelsene gjelder spørsmål der primærsted ikke er oppgitt 
• 6% av henvendelsene er om forhold utenfor vårt arbeidsområde 

 
I klagesakene registrerer vi også hvilke problemstillinger som tas opp av den som 
tar kontakt. Det kan være flere problemstillinger i én sak. Ulike problemstillinger 
kan måtte følges opp på ulik måte av ulike personer/tjenester. Derfor er mye av 
grunnlaget for statistikken i årsmeldingen, basert på saker med en eller flere  
problemstillinger. 
 

  
 
I 2021 handlet 57% av henvendelsene til oss om spesialisthelsetjenesten (8738 
problemstillinger) og 43% om kommunale helse- og omsorgstjenester (7454 
problemstillinger).  Utviklingen de siste årene viser en jevn økning av henvendelser 
innen kommunale helse- og omsorgstjenester. For spesialisthelsetjenesten har 
antall henvendelser vært stabilt, med unntak av en nedgang i 2020. Dette skyldes 
trolig pandemien og konsekvensene den fikk for aktiviteten i 
spesialisthelsetjenesten. Se Diagram 2. 
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Diagram 2: Antall henvendelser per tjenesteområde. Utvikling årene 2018 – 2021.  
 

Diagram 3: Antall henvendelser innenfor spesialisthelsetjenesten fordelt per hovedspesialitet (område). 
Utvikling for åtte områder med flest henvendelser årene 2018 – 2021.  
 

  
 

 

Spesialisthelsetjenesten   
I 2021 var det 8733 problemstillinger fordelt på 6940 saker som handlet om 
spesialisthelsetjenesten hos Pasient- og brukerombudet. Flest problemstillinger 
gjaldt psykisk helsevern (25%) og kirurgi (23%). Diagrammet under viser åtte 
områder vi fikk flest henvendelser om i 2021, og utviklingen på disse de fire siste 
årene. Trenden viser en jevn økning som gjelder psykisk helsevern. Det er derimot 
en jevn nedgang innen kirurgi. For de andre områdene er det stabile tall fra år til 
år.  Se Diagram 3. 
 

 
  

 

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2018 2019 2020 2021

Utvikling tjenesteområde 

Kommunal helse- og omsorgstjeneste Spesialisthelsetjenesten

0
500

1000
1500
2000
2500

Spesialisthelsetjenesten 2018-2021

2018 2019 2020 2021



11 
 

Diagram 4: Årsak til henvendelser innenfor spesialisthelsetjenesten 2021.  

Årsakene til henvendelsene innen spesialisthelsetjenesten er mange og varierte 
slik diagrammet under viser. Diagrammet viser de tolv mest registrerte årsakene 
til henvendelser som handler om spesialisthelsetjenesten. Svikt i behandlingstiltak 
er det flest oppgir som årsak til at de kontakter oss. 21% av henvendelsene våre 
innen spesialisthelsetjenesten handler om dette. Behandlingstiltak kan forklares 
som opplevd pasientskade, feil behandling, ikke oppnådd forventet resultat o.l. 
Ellers er det flest henvendelser om avslag på behandling, diagnostisering, 
oppfølging, ventetid, informasjon, medisinering, oppførsel, omsorgsfull hjelp, 
journal, utskriving og medvirkning. Se Diagram 4. 
 

 
 

 
Kommunale helse- og omsorgstjenester  
I 2021 var det 7449 problemstillinger fordelt på 5893 saker som handlet om 
kommunale helse- og omsorgstjenester til Pasient- og brukerombudet. Så mange 
som 43 % av henvendelsene handlet om fastlegetjenesten. Det er nær halvparten 
av alle som kontaktet oss om problemstillinger fra hele landets helse- og 
omsorgstjenester i kommunene. Diagrammet under viser de åtte tjenestene det 
var flest henvendelser om, og en utvikling på disse områdene de fire siste årene. 
Utviklingen viser en jevn økning av henvendelser angående fastlege. Når det 
gjelder sykehjem (11%), helsetjenester i hjemmet (9%), legevakt (6%), 
korttidsopphold i institusjon (5%), omsorgsbolig (4%), BPA-Brukerstyrt personlig 
assistanse (3%) og avlastning (2%) er det ikke store variasjoner fra år til år.    
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Diagram 6: Årsak til henvendelser innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten 2021.  

Diagram 5: Antall henvendelser innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten 2021. Utvikling for åtte 
områder med flest henvendelser årene 2018 – 2021. 
 

  
Årsakene bak henvendelsene innen kommunale helse- og omsorgstjenester er 
også mange og varierte. Diagrammet viser de tolv mest registrerte årsakene for 
henvendelser til Pasient- og brukerombudet. De fleste gjelder behandlingstiltak 
(12%), tett fulgt av medisinering, oppfølging, avslag, egenandeler, omfang av 
tjenester, diagnostisering, omsorgsfull hjelp, oppførsel, henvisning, informasjon og 
medvirkning.  
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Covid-19   
Pandemien satte sitt preg også på fjoråret, og helsetjenestene har vært under 
stort press igjennom hele 2021. Vi er bekymret for konsekvensene det har fått for 
mange pasienter og brukere. Pasient- og brukerombudet mottok 690 
henvendelser som handlet om covid-19 i 2021. Det er en liten nedgang fra 964 
henvendelser i 2020, da pandemien slo inn over landet vårt. Henvendelser som 
handler om sykehus har for eksempel vært særlig knyttet til fødende og 
tilstedeværelse for partner under fødsel, utsettelse av operasjoner og besøkende 
til pasienter på sykehus. Bekymringen vår om utsatte operasjoner, er de økende 
ventelistene og ekstrabelastningen det fører til for hver enkelt pasient.  
 
Henvendelsene som gjelder kommunene, har dreid seg mest om vaksiner og 
bivirkninger, testkapasitet, besøksrestriksjoner ved institusjoner og generelt om 
smittevern. Pasient- og brukerombudet har hatt noen henvendelser om eldre 
personer som har rett til erstatning dersom de blir smittet av covid-19 på 
sykehjem. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gir nå erstatning til etterlatte etter 
et slikt dødsfall. Pandemien har også ført til at flere familier med barn som har 
store omsorgsbehov, mistet deler av tilbudet sitt i 2021.   
Folkehelseinstituttet ga ut en rapport om Psykisk helse og livskvalitet under 
pandemien, Del 5, publisert oktober 2021. Der leser vi at personer med psykiske 
plager har opplevd å ikke få sine hjelpebehov dekket i helsevesenet, i større grad 
enn før pandemien.  
  

Vi ser det samme hos oss. Antall henvendelser innen psykisk helsevern har økt de 
to siste årene, og topper nå vår statistikk for spesialisthelsetjenesten. En stor andel 
handler om manglende tildeling av tjenester, medvirkning og medisinering.    
 
Pasient- og brukerombudets erfaringer viser at det fortsatt er viktig med god 
dialog og tilpasset informasjon om de stadige endringene som skjer på grunn av 
pandemien vi forstått står i. Økende smitte i samfunnet generelt, øker risikoen for 
at tjenester igjen faller bort - ikke på grunn av smittevernreglement denne gang, 
men på grunn av at helsepersonell selv er syke. Vi er bekymret over at et økende 
antall pasienter opplever å ikke få hjelp ved kontakt med helsetjenesten.   

Fastlegeordningen  
Fastlegeordningen har vært under økende press de siste årene, og Pasient- og 
brukerombudet har gjentatte ganger tatt opp hvordan pasienter opplever store 
utfordringer med ordningen. Fastlegekrisen er nå en realitet i mange kommuner, 
også i flere av landets største.  
 

https://www.fhi.no/nettpub/folkehelserapporten-temautgave-2021/del-1-9/psykisk-helse-og-livskvalitet-under-pandemien/
https://www.fhi.no/nettpub/folkehelserapporten-temautgave-2021/del-1-9/psykisk-helse-og-livskvalitet-under-pandemien/
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I statistikken til Pasient- og brukerombudet handler 43% av henvendelsene til oss 
om kommunale helse- og omsorgstjenester, forhold ved fastlegen. Mange 
pasienter forteller at de ikke har en "fast" fastlege, men må forholde seg til 
fastlegevikarer som ikke kjenner deres historie. Dette er svært uheldig, særlig for 
pasienter med kroniske og langvarige sykdommer som trenger kontinuitet i 
oppfølgingen fra fastlegen. Vi er kritiske til om pasientsikkerheten er god nok for 
flere av disse pasientene.  
 

Andre utfordringer vi ser, er pasienter som må vente svært lenge (flere uker) før de 
får time hos sin fastlege evt. vikarlege. Ofte henger dette sammen med at det er 
vakanser på legekontoret, og at det kan være vanskelig å få tak i vikarer for leger. I 
distriktene er det mange kommuner som har problemer med å rekruttere 
fastleger.  
 

I kommuner der alle fastlegelistene er fulle, sier mange pasienter at det nesten er 
umulig å skifte fastlege. Vi får tilbakemeldinger fra pasienter som har ventet 
mange måneder om ikke år, for å få skiftet fastlege. Dette er spesielt uheldig for 
pasienter med behov for tett oppfølging og dialog med sin fastlege, men opplever 
at dette samarbeidet ikke fungerer godt.  
 

I løpet av 2021 har vi også mottatt henvendelser fra pasienter som har blitt 
"tvangsflyttet" fra listen til sin fastlege. Dette kan skje i tilfeller der en lege må 
redusere antall pasienter på sin liste. Da gjøres det en tilfeldig utvelgelse av 
pasienter som må flyttes til en annen fastlegeliste, uten at pasienten har mulighet 
til å påvirke avgjørelsen. Pasientene blir orientert først etter at de har fått ny 
fastlege. For noen blir dette feil og oppleves urettferdig.  
 

Fastlegeordningen har en svært viktig funksjon i helsetjenesten. Regjeringen har i 
Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 satt fokus på flere tiltak for å 
styrke ordningen. For mange kommuner, fastlegekontorer, fastleger og ikke minst 
pasienter – haster det å få resultater slik at alle pasienter opplever en god og 
tilgjengelig fastlegeordning. Vi er bekymret for om pasientsikkerheten i 
fastlegeordningen er god nok i mange av landets kommuner.  

Kommunale tjenester til barn med store hjelpebehov  
Pasient- og brukerombudet har kontakt med familier som forteller om et vanskelig 
samarbeid med kommunen for å få de tjenestene barnet og familien har rett på. 
Det er ikke omsorgen for barnet som er tyngst, men det de oppfatter som en 
kamp med kommunen.   
 

Riksrevisjonen publiserte 30.9.21 en rapport om helse- og omsorgstjenester til barn 
med funksjonsnedsettelser. Rapporten konkluderer blant annet med at 

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/helse-og-omsorgstjenester-til-barn-med-funksjonsnedsettelser.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/helse-og-omsorgstjenester-til-barn-med-funksjonsnedsettelser.pdf
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tjenestetilbudet avhenger av hvor de bor, og med at familiene må ta et for stort 
ansvar selv for å få hjelp og koordinere tjenestene. 
 
Riksrevisjonens konklusjoner stemmer med Pasient- og brukerombudets 
erfaringer. Pasient- og brukerombudet har bistått familier som vurderer å flytte, i 
håp om et bedre tilbud i en annen kommune. Vi vet om familier som har flyttet til 
kommuner med et bedre tilbud. Medvirkning er nærmest fraværende i flere av 
disse sakene.  
 
Barnet og familien har rett til å medvirke i hvordan tilbudet skal utformes. 
Medvirkning skal blant annet gi økt treffsikkerhet i utforming og gjennomføring av 
tilbudet, og dermed gi et mer tilpasset tilbud. I tillegg er det mye egenverdi i å få 
medvirke. De som søker hjelp vil påvirke viktige deler av eget liv, motta hjelp på 
egne premisser og bli respektert for egne valg.   
 
Barn med store hjelpebehov trenger hjelp fra flere tjenesteytere; kommunale 
helse- og omsorgstjenester (saksbehandler, støttekontakt, fysioterapeut, avlaster, 
fastlegen, koordinator), spesialisthelsetjenesten (barnelegen, ergoterapeut, 
sosionom, øyelege) skolen (lærer, SFO-ansatte, PPT-rådgiver, logoped), NAV 
(saksbehandler, rådgiver hjelpemidler), og i noen tilfeller også saksbehandler hos 
Statsforvalter. Da skal familien få hjelp av en koordinator til å samordne 
tjenestene, få fremdrift i arbeidet med individuell plan, og dermed avlaste familien 
for dette arbeidet. Vi møter familier som ikke får hjelp til å koordinere tjenestene, 
men må gjøre jobben selv. 
 

Pasient- og brukerombudets erfaringer er at 
koordinatorordningen ikke fungerer i praksis. 
Vi ser at familier får tildelt koordinator uten 
at jobben det innebærer blir gjort. Det blir en 
tjeneste uten innhold.  Vi mener at 
koordinatorfunksjonen ikke gir familiene den 
avlastningen den var ment for.  
 
Helse- og omsorgstjenesten i kommunene 
har i dag plikt til å oppnevne en koordinator 

for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
Lovgiver vil også innføre en rett til koordinator og barnekoordinator i pasient- og 
brukerrettighetsloven kap. 2.  Pasient- og brukerombudet er usikker på om en ny 
rettighet vil bedre situasjonen. Vi kan håpe.  Pasient- og brukerombudet mener - 
uavhengig av nye rettighetsbestemmelser - at koordinatorordningen må 
evalueres; hva skal til for at ordningen skal fungere etter intensjonen?  

I en sak som gjaldt brukerstyrt 
personlig assistent (BPA) uttalte 
Statsforvalter: "I det hele er det 
vanskelig for Statsforvalter å 
finne vurderinger knyttet til 
brukermedvirkning og barnets 
beste. 
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Sykehjem  
En høy andel pasienter som bor på norske sykehjem, er eldre mennesker med flere 
sykdommer samtidig. Mange har demenssykdom. Det er for det meste pårørende 
som tar kontakt med Pasient- og brukerombudet når det gjelder denne 
pasientgruppen. Pårørende er ofte en viktig ressurs for sykehjemspasienter, fordi 
de sier ifra på vegne av pasienten når en ikke er i stand til det selv. Pasient- og 
brukerombudet verdsetter at pårørende tar kontakt på vegne av pasientene. I 
tillegg utfordrer det oss på å sikre at pårørende formidler pasientens eget ønske.  

 
Årsakene til at vi blir kontaktet av pårørende 
til pasienter på sykehjem er ulike og 
sammensatte. Lang saksbehandlingstid hos 
kommunen, utforming av tjenestetilbudet, 
manglende informasjon og medvirkning, 
avslag på tjenester, klage på kvaliteten i 
tjenestetilbudet og bruk av tvang, er noe av 
det Pasient- og brukerombudet har blitt 
kontaktet om i 2021. Som i 2020, har det 
også i 2021 vært henvendelser om tiltak på 
sykehjem ved smitteutbrudd, som for 
eksempel besøksrestriksjoner. Vi mener at 
kommunene kan bli enda bedre på god 
dialog og på å gi tilpasset informasjon til 
pårørende når det skjer endringer - som 
besøksrestriksjoner - på sykehjem.  
 

Pasient- og brukerombudet erfarer også at det er store forskjeller på tilgjengelige 
sykehjemsplasser i kommunene. Særlig ventetid på sykehjemsplass. Vi mener at 
kommuner som mangler sykehjemsplasser må finne løsninger som sikrer 
pasienter og brukere den forsvarlige helsehjelpen de har behov for og rett på.  
 
I 2021 fikk Pasient- og brukerombudet henvendelser om unge voksne som har fått 
tilbud om sykehjemsplass, i mangel av annet egnet tilbud. Som for eksempel 
bistand i hjemmet. Dette gir flere uheldige konsekvenser; eldre med behov for 
sykehjemsplass blir stående lenger på venteliste, mens personer som ikke ønsker 
å bo på sykehjem blir tvunget til å bli sykehjemspasient.   
 
På bakgrunn av henvendelsene Pasient- og brukerombudet har fått om sykehjem 
i 2021, laget vi et prosjekt internt i organisasjonen der vi jobber med å finne mer ut 
om retten til sykehjemsplass.  

Tvang på sykehjem mot en 
pasient med demens uten 
samtykkekompetanse. 
Pasienten hadde i flere tilfeller 
blitt holdt fast og ført inn på eget 
rom for skjerming, i noen tilfeller 
med løst dør, etter at han hadde 
opptrådt truende og aggressivt 
mot sykehjemspersonalet og 
andre beboere. Tvangstiltakene i 
denne saken hadde ikke 
hjemmel i sykehjemsforskriften, 
og den aktuelle tvangsbruken 
faller utenfor virkeområdet til 
pasient og brukerrettighetsloven 
kapittel 4A. 
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Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)  
Legemiddelassistert rehabilitering betyr at pasientens opioidavhengighet 
behandles med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling). 
Behandlingen skal gi pasientene økt livskvalitet, redusere skadene ved opioidbruk 
og forhindre overdosedødsfall.   
 
Pasient- og brukerombudet fikk inn 265 henvendelser som gjaldt 
rusmiddelavhengighet og annen avhengighet i 2021. Av disse dreide 99 av 
henvendelsene seg om behandlingen i LAR.   
Gjennomgående tema i disse sakene har vært manglende medvirkning, for 
eksempel ved valg av LAR-medikament eller medvirkning når en skal avslutte bruk 
av medisiner. 
 
Vi erfarer at pasienter i LAR som er godt rehabiliterte må ta hyppige urinprøver, 
selv om pasienten av helseårsaker ønsker at det tas blodprøver. Vi møter 
pasienter som ønsker LAR-medisin i tablettform fordi flytende medisin gir 
bivirkninger. Men de opplever å ikke bli hørt, og får heller ikke forklaring på hvorfor 
det er et ønske som ikke kan tas hensyn til.   
 
Våre erfaringer er i tråd med ProLAR Nett sin brukerundersøkelse, som fremhever 
lite medvirkning, en opplevelse av maktesløshet overfor LAR-systemet, og rigide 
prosedyrer. Samme undersøkelse viste også store geografiske forskjeller i svaret 
på spørsmålet om brukerne er fornøyde med tilbudet. Vi ser det samme i våre 
oversikter.   
 
Pasient- og brukerombudet mener pasientene i LAR må bli lyttet mer til og gis reell 
medvirkning i sin egen behandling. 

Offentlig tannhelsetjeneste   
Pasient- og brukerombudet mottok 102 henvendelser (119 problemstillinger) som 
handlet om offentlig tannhelsetjeneste i 2021. Av disse dreide nesten 1/3 av sakene 
seg om opplevd svikt i behandlingstiltaket. Behandlingstiltak kan i denne 
sammenheng være påstand om skade, eller uventet dårlig resultat. Siden offentlig 
tannhelsetjeneste ble en del av Pasient- og brukerombudets ansvarsområde i 
2020, har vi mottatt få henvendelser om tjenesten. Vi får minst like mange 
henvendelser om privat tannhelsetjeneste.  
  

Pasient- og brukerombudet mistenker at det er lite kunnskap i befolkningen om 
hvem som har rett på tannbehandling dekket av det offentlige. I tillegg har vi 
inntrykk av at Tannlegeforeningens klageordning eller klagenemnda til Norsk 
Kjeveortopedisk Forening heller ikke er godt nok kjent.  

https://prolarnett.no/wp-content/uploads/2021/12/Endelig-rapport-MASTER-proLAR-Nett-des-21.pdf
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Rehabilitering  
Pasient- og brukerombudet fikk 101 saker innen habilitering og rehabilitering i 2021. 
Hovedårsaken til henvendelsene innen rehabilitering handler om manglende 
tildeling av tjenester og ventetid. Hvilke rehabiliteringstilbud som finnes de ulike 
stedene i landet og hvilken kompetanse som finnes i de ulike kommunene 
varierer.   
 

Pasient- og brukerombudet skrev høsten 2021 under 
på dokumentet "Norge trenger en 
rehabiliteringsreform" sammen med flere ulike 
arbeidstaker- arbeidsgiver- og 
pasientorganisasjoner.   
 
Vi mener at hvorvidt en pasient henvises til rehabilitering eller ikke, ser noen 
ganger ut til å bero på tilfeldigheter eller pasientens egen kunnskap. Hvilket 
rehabiliteringstilbud en pasient får, kommer i stor grad an på pasientens bosted, 
ansvarlig helsepersonell og pasientens egeninnsats.   
 

Fokusområde 2021/2022: Unge 16-20 år   
 

Pasient- og brukerombudet valgte et felles 
fokusområde for 2021; unge mellom 16 og 20 år. 
Hovedmålet har vært å gjøre oss mer kjent i 
målgruppen, fordi vi i liten grad blir kontaktet av 
personer i denne alderen. Hvert lokalkontor har 
ansvar for å arbeide med fokusområdet innen sitt 
geografiske område. Helsesykepleiere, videregående 
skoler og ulike ungdomsråd er bare noen få 
eksempler på hvem vi har kontaktet for hjelp til å 
videreformidle informasjon om oss. Medarbeidere i 
organisasjonen vår har deltatt på regionale 
konferanser der unge mellom 16 og 20 år har vært 
deltakere, samt bidratt med tilpasset informasjon om 
hva vi kan hjelpe med hvis du for eksempel har 

opplevd noe kjipt i møte med helse- og omsorgstjenesten.  
 
Arbeidsgruppen for fokusområdet har laget oversikt over hvem det kan være lurt 
å kontakte for å nå målgruppen, og ulike maler der vi ber om enten et møte eller 

Pasientens bosted er 
avgjørende for hvilket 
rehabiliteringstilbud 
som er tilgjengelig. 
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tillatelse til å gi informasjon om Pasient- og brukerombudet. Vi har også laget 
eget informasjonsmateriell rettet mot unge, sammen med målgruppen. 
 
Gruppen opprettet tidlig kontakt med www.Ung.no, og vi har i løpet av året 
publisert informasjon om Pasient- og brukerombudet på denne nettsiden. Høsten 
2021 startet et formelt samarbeid med Ung.no der Pasient og brukerombudet har 
blitt en del av svargruppen til nettsiden. I løpet av denne perioden har en 
tverrfaglig gruppe på 6 personer svart ut ulike spørsmål som har kommet inn via 
nettsiden.  
 
Vi har bestemt at vi fortsetter arbeidet med samme fokusområde ut 2022.  

 

Beslutningsforum   
I 2021 har Pasient- og brukerombudet fått henvendelser som har gjort oss bedre 
kjent med Beslutningsforum. Alle nye legemidler må metodevurderes og deretter 
godkjennes av Beslutningsforum før de kan tas i bruk ved norske sykehus.   
 
Vi blir kontaktet av pasienter som fortviler over at det finnes effektive medisiner for 
deres diagnose, men der Beslutningsforum avviser behandling med den aktuelle 
medisinen.   
 
Ifølge nettsiden til Beslutningsforum er utgangspunktet at «Metoder som er til 
vurdering skal, som hovedregel, ikke tas i bruk ved norske sykehus.»  Det kommer 
også frem der at «Det kan oppstå situasjoner der unntak fra denne regelen kan 
være aktuelt».    
 
Unntakene fra regelen skal etter prosedyren håndteres i helseforetaket som har 
behandlingsansvar for pasienten, og den enkelte pasient skal få en konkret og 
individuell vurdering. Når individuelle søknader vurderes, forutsettes det en 
markedsføringstillatelse i Norge for aktuell indikasjon, etablert behandling skal 
være kontraindisert, eller forsøkt og ikke tolerert på grunn av bivirkninger. På 
bakgrunn av dette skal det være grunn til å tro at effekten av behandling vil være 
vesentlig større enn for gruppen som helhet.  
 
Denne unntaksregelen tas i liten eller ingen grad i bruk.  
 
Systemet med Nye metoder ble nylig evaluert, jf. rapport overlevert til 
Helseministeren 18.11.21. I rapporten konkluderes det med behov for større åpenhet 
og medvirkning fra brukere og fagfolk. Legeforeningen var klar på at spesialistene 
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må bli hørt i langt større grad. Det ble vist til at det er et problem at helsetjenesten 
ikke fokuserer godt nok på at det uansett skal skje en individuell vurdering av den 
enkelte pasient.  
 
Innen offentlige anskaffelser skal prosessen være så transparent som mulig og 
prisene er offentlige. Regler om innkjøp av legemidler skiller seg fra dette fordi 
kostnadene holdes hemmelig. Argumentet er at det gir legemiddelindustrien 
anledning til å gi større rabatter enn om prisen hadde blitt offentliggjort. Om det 
gjør at det hele fungerer etter intensjonen, kan en lure på. Pasient- og 
brukerombudet mener at enhver prosess som er gjort hemmelig, vil være 
vanskelig å evaluere.  

 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)   

Pasient og brukerombudet mottok 1688 henvendelser om psykisk helsevern i 2021. 
Av disse var 309 henvendelser knyttet til psykisk helsevern for barn og unge 
(BUP).   
 
Barn og unge med psykiske plager og lidelser må få riktig hjelp til riktig tid. Vi vet at 
forebygging gjennom tidlig innsats og behandling vil gi mindre helsetap og bedre 
livskvalitet. Likevel registrerer Pasient- og brukerombudet at mange barn og unge 
som henvises til BUP, får avslag på hjelp.   
 
Det er store regionale forskjeller på hvor mange som avvises i 
spesialisthelsetjenesten. I snitt ligger avvisningsraten på ca. 20%. Det er høyt, 
sammenlignet med avvisninger innen somatikk som ligger på mellom 5 og 7%.   
 
Vi ser i våre saker at avvisningen ofte begrunnes med at forsvarlig helsehjelp kan 
gis i kommunen. Samtidig vet vi at det er store forskjeller på hvilke tjenester 
kommunene tilbyr til pasienter med behov for behandling innen psykisk 
helsevern.   
 
Spesialisthelsetjenesten må ha alle relevante opplysninger om 
barnet/ungdommen for å kunne vurdere retten til helsehjelp.   
 
Erfaringene våre viser at avvisninger forklares med at:   
 

• Barnet kan behandles i kommunal helse- og omsorgstjeneste, uten at de 
vet hva den aktuelle kommunen kan tilby.   



21 
 

• Det er enkle og formelle mangler i henvisningene, for eksempel manglende 
fullmakt fra en av de foresatte.    

• Henvisningene har ikke relevant og/eller god nok informasjon, og det blir 
heller ikke etterspurt informasjon fra henviser og/eller foresatte.   

 
Pasient- og brukerombudet undres om praksisen ved vurdering av henvisninger 
er god nok for å fange opp barn og unge som trenger helsehjelp.  
  
BUP Øvre Romerike mente henvisningsrutinene de jobbet etter ikke var bra nok. Det 
resulterte i prosjektet "All in- Forbedring av inntaksmodell" og Helse Sør-Øst sin 
forbedringspris for 2021. "All in" er ikke lenger et prosjekt, men en innarbeidet 
praksis. 
Vi mener at vurdering av henvisninger til barn og unge må bli bedre, og tjenesten 
må se til, og lære av de som får det til.   

Journalsnoking  
Journalsnoking er en kjent problemstilling hos Pasient- og brukerombudet. I 
mange av tilfellene vi blir kontaktet for, har pasienten som har blitt utsatt for 
snoking en form for personlig bekjentskap til den som har snoket.   
 
At en person uten behandlingsansvar skaffer seg den 
mest private informasjonen om deg, vil for de aller 
fleste føles som et grovt overtramp. Er personen i 
tillegg er en du kjenner, oppleves det ofte enda 
vanskeligere enn om snokeren er ukjent.   
 
Blir du oppdaget som snoker, kan konsekvensene bli 
store. Kunnskap om konsekvensene kan gjøre at 
pasienten synes det er vanskelig å melde fra om 
snokingen, spesielt dersom de har eller har hatt en 
positiv eller familiær relasjon.   
 
 

Pasient oppdager at 
familiemedlem har 
gjort flere oppslag i 
pasientens journal. 
Kvinne oppdager at 
kjæresten til hennes 
eksmann har gjort 
oppslag i hennes 
journal.  
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Grenseoverskridende atferd   
I løpet av 2021 fikk Varhaug-saken stor 
oppmerksomhet i media, og Helse- og 
Omsorgsdepartementet oppnevnte et utvalg i juni 
2021, som skulle undersøke overgrep begått av 
helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020. 
Pasient- og brukerombudet har blitt intervjuet av 
utvalget der vi har gitt tilbakemelding på antall og 
type saker vi har hatt med å gjøre i denne perioden.   
 
I flere av sakene vi har hatt hos oss i denne tiårs-
perioden, ser vi at helsepersonell som får informasjon 
fra pasienter utsatt for grenseoverskridende atferd ofte 
er usikre på hvordan de skal håndtere informasjonen.   
 
Det er et stort spenn i sakene, alt fra seksuelle overgrep til mer diffuse relasjoner 
mellom partene. Vi har erfaring med kjærestelignende forhold, upassende 
berøring og/eller kommentarer eller inngåelse av personlige vennskap/kontakt. I 
flere av sakene har det gått lang tid fra hendelsen til pasienten har fortalt noen 
om saken, og bevisførsel kan av den grunn være vanskelig.    
 

Hvordan prioriteres pasientgrupper ulikt på forskjellige 
områder i helse- og omsorgstjenesten? 
Det har kommet et nytt punkt i pasient- og brukerrettighetsloven (§ 8-2.) om å 
følge med på hvordan ulike grupper av pasienter og brukere prioriteres ved 
tildeling av tjenester. Ansvaret for at det blir gjort, er lagt til nasjonalt 
koordinerende ombud.  
 
Pasient- og brukerombudet har sitt vindu mot verden. Vi får informasjon om 
tjenestene via de som kontakter oss, offentlige rapporter, media og våre nettverk. 
Vi blir mest kontaktet av de som ikke er fornøyd med tilbudet og tjenestene, og 
sjelden av de som er fornøyd. Vi har ikke en fullstendig oversikt over aktivitetene i 
tjenestene, prioriteringer som gjøres, vurderinger som er tatt, og forskjeller mellom 
grupper og mellom regioner.  
 
Når Pasient- og brukerombudet løfter en sak i media, fører det ofte til at vi får inn 
flere lignende saker. Et høyt antall saker innen et bestemt område kan både bety 
at vi har oppdaget et (nytt) problemområde, men det kan også være 
oppmerksomheten fra media som gjør at flere tar kontakt. At det kommer inn 

Fastlege og pasient 
etablerer et forhold. 
Forholdet avsluttes, 
og etter noe tid 
klager pasienten på 
fastlegen. Fastlegen 
fikk begrensning i 
autorisasjonen for en 
periode. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63#KAPITTEL_9
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mange saker innen et bestemt område til oss, sier ikke 
automatisk noe om omfanget av problemet. Andre 
saker og problemstillinger kan gå oss hus forbi dersom 
vi ikke blir (gjort) oppmerksomme på problemet ved å 
få inn den type saker. Problemstillinger innen smale felt 
eller blant få pasienter, kan også skjule seg ved at noen 
få saker spres til flere kontor.  
 
Vårt saksbehandlingssystem med tilhørende statistikk gir ikke fasitsvar på 
sannheten om kvaliteten i landets helse- og omsorgstilbud. Men, den gir en god 
beskrivelse av hva henvendelsene til oss handler om. Det gir oss unik kunnskap 
om og innsikt i et massivt omfang av pasient- og brukererfaringer. Samtidig ser vi 
at det er områder vi ikke fanger godt nok opp med dagens 
saksbehandlingssystem.  
 
I 2021 har Pasient- og brukerombudet lagt spesielt merke til at det er store 
forskjeller i kommuner, regioner og diagnosegrupper når det gjelder disse 
områdene: 

• Kommunale tjenester til barn med store hjelpebehov. Her er forskjellene så 
store mellom kommuner at familier har flyttet til annen kommune for å få et 
bedre tilbud til sitt barn.  

• Sykehjem. Pasient- og brukerombudet erfarer at det er forskjeller i 
kommunene både når det gjelder tilgjengelige sykehjemsplasser, og 
ventetid for de som trenger sykehjemsplass eller omsorgsbolig. 

• Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Det er tydelige geografiske 
forskjeller på hvor fornøyd brukerne er med tilbudet de får.  

• Det er store regionale variasjoner på hvor mange som avvises av 
spesialisthelsetjenestene innen Barne- og ungdomspsykiatrien.  

• Avvisningsraten innen Barne- og ungdomspsykiatrien ligger i snitt på 20%, 
mens den den innen somatikk ligger på mellom 5 og 7%.  

• Hvorvidt en pasient får et rehabiliteringstilbud og hvilken kvalitet tilbudet 
har, kommer an på pasientens bosted og hvor pasienten har blitt 
behandlet forut for rehabilitering.  

 

Aktiviteter og organisatorisk arbeid i 2021 
Kvalitetsarbeid i organisasjonen 
Utstrakt samarbeid på tvers av kontorgrenser har preget 2021, og organisasjonen 
er godt i gang med det planlagte kvalitetsarbeidet. Det har blitt opprettet 
arbeidsgrupper innen de ulike områdene, som alle ledes av nasjonalt 
koordinerende ombud.  

Diagnose og bosted 
påvirker om man får 
et helsetilbud, og 
ventetid, kvalitet og 
kvantitet i tilbudet 
som er tilgjengelig 
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Arbeidsgruppene er sammensatt av medarbeidere fra hele landet og er valgt ut 
av og i dialog med lokale ledere.  
 
Arbeidsgruppe for fokusområdet 
Fokusområdets arbeid er beskrevet tidligere i årsmeldingen. Følgende kontor har 
medarbeidere i gruppen: Viken (kontoret i Moss), Oslo, Troms og Finnmark 
(kontoret i Tromsø), Nordland, Trøndelag, Agder og Rogaland.  
 
Arbeidsgruppe for strategi 
Arbeidsgruppen for strategi laget forslag til ny strategi 2022-2023. 
Spørreundersøkelse til alle medarbeidere ble brukt som grep for å involvere hele 
organisasjonen i valg av strategisk retning. Ny strategi ble besluttet 20.12.2021. 
Følgende kontor har medarbeidere i gruppen: Oslo, Troms og Finnmark (kontoret i 
Tromsø), Agder, Møre og Romsdal, Nordland og Innlandet.  
 
Arbeidsgruppe for felles rutiner og arbeidsmetoder 
Gruppen lager forslag til felles retningslinjer innen saksbehandling, prioritering og 
kodeverk samt felles tjenestekatalog for Pasient- og brukerombudet.  
Spørreundersøkelse til alle ansatte ble sendt ut for å få best mulig grunnlag for å 
lage ny felles prioriteringsveileder. Flere nye felles faglige retningslinjer skal 
besluttes i 2022. Følgende kontor har medarbeidere i gruppen: Troms og Finnmark 
(kontoret i Tromsø), Viken (kontoret i Tønsberg), Innlandet, Oslo og Vestland 
(kontoret i Bergen). 
 
Arbeidsgruppe for brukerråd 
Arbeidsgruppen for brukerråd fullførte sitt arbeid høsten 2021 da tidenes første 
brukerråd i Pasient- og brukerombudet ble opprettet. Følgende kontor har 
medarbeidere i gruppen: Oslo, Viken (kontoret i Drammen), Troms og Finnmark 
(kontoret i Hammerfest), Vestfold og Telemark(kontoret i Skien), og Vestland 
(kontoret i Bergen).  
 
Arbeidsgruppe faglig lederforum 
Arbeidsgruppen består av ledere fra lokale kontor.  Gruppen har laget årshjul, 
planlagt ombudsfaglige tema til faglige lederforum og ledersamlinger. Følgende 
kontor har medarbeidere i gruppen: Oslo, Trøndelag, Rogaland, Agder, Viken 
(kontoret i Moss), Troms og Finnmark (kontoret i Hammerfest), samt Vestfold og 
Telemark (kontoret i Tønsberg). 
 
Arbeidsgruppe for kompetansestrategi 
Arbeidsgruppen for kompetansestrategi har ennå ikke startet opp sitt arbeid. 
Gruppen er opprettet og starter arbeidet i februar 2022. Gruppen skal lage forslag 
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til felles kompetansestrategi for Pasient- og brukerombudet. En felles 
kompetansestrategi skal besluttes i 2022. Følgende kontor har representanter i 
gruppen: Troms og Finnmark (kontoret i Hammerfest), Trøndelag, Viken (kontoret i 
Moss) og Oslo. Gruppen for internundervisning er en undergruppe som fra og med 
høsten 2021 har hatt ansvar for å planlegge og tilrettelegge for internundervisning 
for alle medarbeidere i organisasjonen. Følgende kontor har representanter i 
gruppen: Troms og Finnmark (kontorene i Tromsø og Hammerfest), Trøndelag og 
Agder. 
 
Internrevisjon 
Pasient- og brukerombudet gikk i 2021 gjennom en internrevisjon innen områdene 
styring, internkontroll, personvern og informasjonssikkerhet. Rapporten har gitt oss 
verdifull informasjon som brukes videre i vårt kvalitetsarbeid.  
 
Internundervisning 
I store deler 2021 har Pasient- og brukerombudet hatt internundervisning for alle 
medarbeidere hver 14 dag på video. Det har vært varierte tema, og både eksterne 
og interne ressurser er brukt som foredragsholdere.  
 
Lederutvikling 
Ledergruppen i Pasient- og brukerombudet startet for første gang et felles 
lederutviklingsprogram, i samarbeid med Helsedirektoratets HR-avdeling høsten 
2021. Programmet skal vare ut 2022.  
 

Annet samarbeid på tvers 
Regionale møter 
Flere av kontorene har i løpet av året deltatt på regionale møter der fag, 
organisering og faglig samarbeid har vært tema.  

• Regionalt møte i Tromsø med alle kontorene i Nordland, Troms og Finnmark 
(Hammerfest og Bodø) 

• Regionalt møte i Trondheim med kontorene i Trøndelag, Møre og Romsdal, 
Vestland (Førde og Bergen), og Rogaland 

• Regionalt møte i Sandefjord med kontorene i Agder, Vestfold & Telemark 
(Tønsberg og Skien) 

• Regionalt møte med kontorene i Innlandet, og Viken (Moss og Drammen) 
ble avlyst på grunn av økende covid-19-smitte i samfunnet på det aktuelle 
tidspunktet.  

 
Telefoni 
Kontorene i Rogaland, Vestland (Bergen og Førde), Møre og Romsdal og Trøndelag 
("Region Midt-Vest") har startet et samarbeid for å hjelpe hverandre med mottak 
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av telefonhenvendelser. Der kobler de seg på hverandres telefonsløyfer med 
førsteprioritet for eget kontor og lavere prioritet for de andre kontorene i regionen.  
Det er bestemt at vi lager et prosjekt som innen sommeren 2022 skal komme med 
forslag til felles retningslinjer for samarbeid om mottak mm. for alle våre kontor. 
Dette gjør vi for å minske sårbarheten ved fravær hos små lokale kontor, i tillegg til 
at forskjell i sakspågang gir økt risiko for at tjenestetilbudet blir ulikt for pasienter 
og brukere.  
 
Svargruppe Ung.no 
En gruppe på fire medarbeidere fra fire ulike kontor, samt en leder, dannet fra 
høsten 2021 en del av svargruppen til Ung.no. Så langt har Pasient- og 
brukerombudet fått ca. 20 spørsmål, som alle er svart ut og ligger tilgjengelig på 
nettsiden. Rapport over antall spørsmål og tema for spørsmålene publiseres 
jevnlig på intranett, fordi det er viktig at informasjonen er tilgjengelig for hele 
organisasjonen. Følgende kontor har representanter i gruppen: Innlandet, 
Nordland, Troms og Finnmark (kontoret i Tromsø), Agder, Rogaland og Vestlandet 
(kontoret i Bergen). 
 
Prosjekt sykehjemsplasser 
En gruppe på fire personer fra ulike kontor ble dannet november 2021 for å se på 
erfaringer vi har knyttet til tilbudet til de eldste og sykeste på høyeste og nest 
høyeste omsorgsnivå i eldreomsorgen. Gruppen skal fullføre sitt arbeid våren 
2022. Følgende kontor har representanter i gruppen: Møre og Romsdal, Troms og 
Finnmark (kontoret i Hammerfest), Innlandet og Vestfold og Telemark (kontoret i 
Tønsberg).  
 
Juristgruppe 
Medarbeidere i region Midt-Vest med juristutdanning har startet samarbeid, med 
månedlige digitale møter. Her diskuteres juridiske saker og problemstillinger som 
kontorene arbeider med.  
 
Regionmøter 
Deltakelse på regionsamlinger med alle ansatte, i tillegg regelmessige ledermøter  
i noen av de ulike regionene.  
 
Arendalsuka 
Pasient- og brukerombudet deltok på årets Arendalsuka med stand, og 
arrangement med innlegg og debatt. Hovedtema for arrangementet var unge og 
deres behov i møte med helsetjenesten.  
 
 
 



27 
 

På vegne av Pasient- og brukerombudet  
Hanne Damsgaard  
Runar Finvåg  
Linda Charlotte Grunnreis  
Ingrid Aanderud Sælen  
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Om Rogalandskontoret 

Pasient- og brukerombudet i Rogaland er lokalisert i Gartnerveien 4 i Hillevåg og har fem årsverk, 

fordelt på 3 jurister, 1 sykepleier og 1 legesekretær. De ansatte er: 

Pasient- og brukerombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord 

Seniorrådgiver Vegard Hartvik Våga 

Seniorrådgiver Ragnhild Steinbru Støbakk  

Seniorrådgiver Marit Heskja 

Rådgiver Lillian Harestad Goa 

 

Kontoret kan nås på telefon 95 33 50 50 eller rogaland@pobo.no  

 

Kontorets virksomhet i 2021 

Fjoråret ble like spesielt som 2020, også for pasient- og brukerombudene, POBO. Vanligvis har vi en 

utstrakt kontakt med pasienter og brukere gjennom fysiske møter på eget kontor, eller ute på 

tjenestestedene i kommunene og spesialisthelsetjenesten, dette var det lite av. Fysiske møter ble 

avholdt unntaksvis, og vi var på hjemmekontor det meste av tiden med mulighet for delvis 

tilstedeværelse fra juni til november. 

Vi opprettholdt den vanlige åpningstiden på telefonen, og har også startet opp et telefonisamarbeid 

med POBO-kontorene i Bergen, Førde, Kristiansund og Trondheim. Tanken bak dette er at 

innringerne er bedre tjent med å treffe noen som kan svare ut spørsmål enn å bli møtt av en 

telefonsvarer. Telefonisamarbeidet oppleves som et gode ved Rogalandskontoret, særlig i 

ferieperioder. 

Ettersom det alltid har vært slik at de fleste kontakter ombudet enten via telefon eller e-post har ikke 

endringen med hjemmekontor vært særlig merkbar for de som etterspør våre tjenester. De er 

fornøyde så lenge de oppnår kontakt. Veldig mange av de henvendelsene vi mottar kan fint svares ut 

ved hjelp av telefon eller e-post. E-post fungerer godt i forhold til å gi generell informasjon med 

linker til hvor de kan finne det de etterspør på ulike nettsider som helsenorge.no eller andre. 

Pasienter oppfordres ofte til å logge seg inn på helseforetakenes nettsider gjennom ordningen med 

eDialog, eller Statsforvalterens "sikker melding". Ombudet har ikke en slik løsning, og e-poster kan 

derfor ikke inneholde personsensitive opplysninger.  

De fleste som har vært i kontakt med ombudskontoret har vist stor forståelse for de begrensningene 

vi har hatt i forhold til fysiske møter med pasienter og brukere, og etterspørselen etter våre tjenester 

har ikke blitt mindre på grunn av dette.  

mailto:rogaland@pobo.no
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Ombudet har i liten grad bedrevet utadrettet virksomhet i 2021, vi har deltatt der det har vært 

muligheter for det etter gjeldende smittevernregler. Det er derfor sterkt å håpe at 2022 blir et mer 

aktivt år i så måte. 

Litt om tall 

Antall henvendelser til Pasient- og brukerombudet i Rogaland har vært rimelig stabilt gjennom flere 

år med i overkant av 1100 henvendelser. I 2020 var dette noe lavere, 1061. Denne nedgangen var en 

direkte følge av Covid, da pågangen var redusert i de første månedene etter pandemiens start. 

Mange avventet å ta opp forhold både i påvente av pandemiens utvikling, og av respekt for det store 

arbeidet helsetjenestene var i gang med. 

I 2021 ble det registrert 1248 henvendelser, dette er det høyeste tallet vi har registrert i Rogaland 

siden oppstarten av pasient- og brukerombudsordningen. Det synes derfor som om befolkningen 

ikke lenger er tilbakeholdne med å ta opp saker, Covid eller ei.  

Henvendelsene registreres som POBO-sak, POBO-forespørsel og POBO-utenfor mandat. 

POBO-sak er grunnlag for statistikken vår, det er der vi har alle opplysninger som gjør det mulig å 

registrere saken på rett tjenestested, spesialitet og hva saken gjelder. Tallet for POBO-saker i 2021 

var 845. 

POBO-forespørsel er de som tar kontakt og etterspør informasjon om pasientrettigheter og hvordan 

de skal gå frem for å få oppfylt disse. Det er ikke nødvendigvis noe element av misnøye her, navnet 

på tjenesteyter er ikke kjent, men vi holder oversikt med hvilke deler av tjenestene det gjelder. Vi har 

hatt en økning i denne kategorien også i 2021 med 320 mot 203 året før.  

POBO-utenfor mandat er de som kontakter oss med problemstillinger om for eksempel NAV og ulike 

private helse- og tannhelsetjenester.  Tallet for denne kategorien var 83, noe som er en økning på 21 

fra året før.  

Fordeling av POBO-saker har vært ganske lik fra år til år. Rogaland har tradisjonelt hatt en lavere 

andel saker i forhold til kommunene enn resten av landet, det er fortsatt tilfelle. Andelen 

kommunesaker synes nå å stabilisere seg på rundt 31%.  

 

 

31%

69%

Kommunal helse- og
omsorgstjeneste
Spesialisthelsetjeneste
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Årsak til kontakt 

Henvendelsene registreres på 3 hovedkategorier; «Rettigheter», «Tjenesteytelse» og «System- og 

saksbehandling». 

Rettigheter 21%   

Dette er de henvendelsene som handler om å få oppfylt en rettighet, eller det som oppleves som et 

rettighetsbrudd. Typiske eksempler kan være den som har fått avslag på en henvisning, eller avslag 

på søknad om sykehjemsplass eller BPA.  21% av POBO-sakene i 2021 omhandlet dette, og det er 

første gang andelen rettighetsklager er over 20%. Denne økningen tilskrives Covid og den spesielle 

situasjonen helsetjenestene har vært i dette året.  

Tjenesteytelse 64% 

Dette er de henvendelsene som handler om kvaliteten på tjenestene og tjenesteyter sin utførelse av 

tjenestene. Det er ønsker om å få vurdert om tjenesten som er gitt har vært forsvarlig og/eller 

omsorgsfull. Det er en fellesnevner i de fleste av disse POBO-sakene, det at de ønsker at andre skal 

slippe å oppleve det samme. De som tar kontakt med ombudet er opptatt av at det tas lærdom av de 

feil som er begått 

System- og saksbehandling 15% 

Disse henvendelsene gjelder tjenestestedets organisering og rutiner for å sikre at virksomheten 

drives i samsvar med lovbestemte krav. Det kan være at tjenestene ikke har påkrevde rutiner for 

saksbehandling, eller at rutinene ikke er kjente for de som skal anvende dem. Under Covid har 

ulikheter i retningslinjer vært en kilde til frustrasjon. 

 

 

 

21 %

64 %

15 %

1 - Rettigheter

2 - Tjenesteytelse

3 - System og saksbehandling
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Litt om de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

Vi hadde 267 registrerte POBO-saker innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene i 2021. Det 

er fortsatt slik at det ikke er registreringer på alle kommuner. Det er, ikke overaskende, flest 

registreringer i de største kommunene med Stavanger og Sandnes på topp. 

 

Fastlegene 

Av tabellen ovenfor fremgår det at det er flest registreringer i forhold til fastlegene med 154, mer 

enn halvparten. Henvendelsene kan omhandle kvaliteten av den tjenesten fastlegen yter. Det kan 

være man mener man ikke har fått den helsehjelpen man har behov for, eller at man ikke har fått 

den til rett tid. Noen har hatt en dårlig opplevelse hos fastlegen sin, opplever seg møtt på en dårlig 

måte. Noen pasienter finner grunn til å bytte fastlege, mens andre har mistet eller ikke fått fastlege 

på grunn av den fastlegekrisen vi nå er midt oppi. Det meldes om rekrutteringsproblemer, og 

fastleger som reduserer pasientlistene sine av ulike årsaker. Pasienter med kroniske sykdommer eller 

langvarige sykdomsforløp opplever det som svært utrygt når de opplever at de blir flyttet til annen 

fastlege uten at de selv har noen mulighet til å påvirke dette. Dette er en ordning som utføres av 

Helfo og den enkelte fastlege har ikke mulighet til å påvirke endringer på pasientlisten sin. Det er ikke 

alle pasientene som er fornøyde med ombudet sitt når vi forklarer at dette ikke kan påklages. 

Mange av de som er i kontakt med vårt kontor trenger bare litt veiledning før de blir i stand til å ta 

saken opp med fastlegen på egen hånd, mens andre har behov for mer aktiv bistand til å fremme sin 

sak. Henvendelser rettes i første omgang direkte til fastlegen, og dersom dette ikke fører frem kan 

saken oversendes til Statsforvalteren med anmodning om at det opprettes tilsynssak. Ikke alle 

fastleger er like glade i ombudets involvering i klagesaker, det kan vi se av de skriftlige svarene. Det 

følgende er sitert fra en uttalelse i klagesak: 

"Jeg er betenkt over at Pasient- og brukerombudet er mikrofonstativ for svakt begrunnede 

mishagsytringer og tenker det er bra for saken om også Pasient- og brukerombudet kan få se alle 

sakens dokumenter fram til og med Statsforvalterens konklusjon". 

Mikrofonstativ er en ny beskrivelse av vårt arbeid, men sikkert egentlig ganske treffende ettersom 

pasient- og brukerombudet skal være et talerør for pasientene og brukerne.   
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Sykehjem 

Neste i tabellen er sykehjem med 29. Her dreier henvendelsene seg gjerne om pårørende som er 

bekymret for om deres kjære får forsvarlig og omsorgsfull behandling. Vi hører om beboere som har 

problemer med enkelte av personalet som de av ulike grunner ikke føler seg trygge på, det er da 

viktig at det opprettes en god dialog mellom de involverte. Det er ombudets erfaring at tjenesteyter 

tar slike henvendelser på alvor og medvirker til endringer i den grad dette er mulig. Flere 

henvendelser har dreid seg om at beboere ikke har fått det legetilsynet pårørende har etterspurt 

under sykdom eller etter fall, og noen har da kontaktet lege utenfor sykehjemmet eller ringt 113. 

Dette har både ført til innleggelse og oppstart av antibiotikabehandling. Andre forteller om 

bekymringer i forhold til den isolasjonen mange beboere har opplevd som følge av 

besøksbegrensingene under Covid. Det er ikke bare pårørende som tar kontakt, også beboere har 

ringt og bedt om bistand fra ombudet. 

Ombudet har ikke mange henvendelser i forhold til de som har fått avslag på langtidsplass i 

sykehjem, vårt råd i slike saker er alltid at man må benytte seg av klageretten. Selv om ikke 

kommunen tar klagen til følge, finnes det en mulighet for at Statsforvalteren kan gjøre det.  

Legevakt  

Legevakten er neste i tabellen med 18 registreringer. Disse omhandler pasienter som ikke føler seg 

tatt på alvor og dermed heller ikke har fått den helsehjelpen de hadde behov for. Det kan både være 

bagatellmessige tilstander, og alvorlige tilstander der forsinket oppstart av adekvat behandling kan 

ha betydning for pasientens videre forløp.  

BPA 

Det var 7 henvendelser vedrørende BPA. De beskriver det som at søkerne må ta en kamp med 

kommunene for å få ordningen på plass. Det kan være uenighet om hvem som kan/skal være leder 

av ordningen, om brukeren har noen som kan ivareta denne rollen på sine vegne dersom den ikke 

selv kan dette, og timetallet/behovet kan det være stor uenighet om. De tilfellene vi hører om er der 

hvor det er gitt avslag, eller hvor det oppleves som at timeantallet er for lavt. Det er da adgang til å 

klage til Statsforvalteren, men der kan man dessverre oppleve lang saksbehandlingstid. Vi anbefaler 

uansett at vedtakene påklages der søker mener å ha grunn til det. 

Helsetjenester i hjemmet 

I forhold til helsetjenester i hjemmet gjelder de 10 henvendelsene det handler om de som ikke 

opplever å ha fått god nok hjelp. Det kan være at hjelpen ikke kommer til avtalt tid, eller på de 

tidspunkt som pasienten har ønske om. Pårørende melder om endringer i helsetilstanden som de 

mener burde følges bedre opp med snarere kontakt med lege.  

 

 

 

   



7 
 

 Litt om problemstillinger i spesialisthelsetjenesten 

Vi registrerte 592 nye saker i spesialisthelsetjenesten ved vårt kontor i 2021, året før var dette 566. 

Av disse omhandler 372 Helse Stavanger HF og 129 Helse Fonna HF. Dette er ganske på linje med 

fjoråret og fortsatt noe lavere enn før Covid.  Det er registrert 29 henvendelser i forhold til Helse 

Bergen HF.  

Følgende spesialiteter har flest registreringer: 

 

Kirurgi 

Kirurgi har flest registreringer med 142 som er en økning med 13 fra året før. Denne økningen er 

hovedsakelig innen ortopedisk kirurgi som alltid er den underspesialiteten som har flest 

registreringer. Noen av henvendelsene omhandlet utsatte operasjoner som følge av ulike Covid 

restriksjoner/beredskapsnivå, tålmodigheten til de ventende begynner å bli ganske tynnslitt. Særlig 

for de som må tåle å bli fjernet fra operasjonsprogrammet etter at de er klargjort for operasjonen, da 

blir skuffelsen veldig stor.  

Psykisk helsevern 

Psykisk helsevern fordeles på 117 registreringer i forhold til voksne, og 21 i forhold til barn og 

ungdom. Her kunne vi kopiert teksten fra fjorårets årsmelding for så vidt gjelder voksne. Det er 

fortsatt pårørende som mener vurderingen av pasientens samtykkekompetanse i forbindelse med 

alvorlig psykisk sykdom bidrar til sykere pasienter og mer langvarige innleggelser. Pårørende, som 

kjenner pasientene, opplever at de ikke har innsikt i hvor syke de egentlig er, samtidig som de klarer 

å fremstå ganske så adekvate i samtale med vurderende lege. Det er et vilkår for tvungent psykisk 

helsevern at pasienten blir vurdert til ikke å ha samtykkekompetanse, ombudet er i likhet med 

pårørende ikke sikker på om dette er til pasientens beste. At noen av pasientene kunne fått hjelp 

raskere hvis dette vilkåret ikke var der, synes det ikke å være tvil om. 
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Det er ellers slik at en del pasienter opplever at det er vanskelig å benytte seg av fritt behandlingsvalg 

innen psykisk helsevern. Pasienter som har vært innlagt i hjemfylket har bedt om å bli overført til 

andre behandlingssteder, dette har ikke alltid blitt etterkommet med den begrunnelsen at 

døgnopphold ikke vil være det rette for pasienten og da henvises ikke pasienten videre.  

Psykisk helsevern barn- og unge 

I forhold til barn og unge er det en økning med 10 fra fjoråret. At mye har vært vanskelig for denne 

gruppen under Covid er kjent fra media, våre tall tyder på at det er tilfelle også i Rogaland ettersom 

flere har kontaktet oss. Det viktig at barn og unge med psykiske plager og lidelser får riktig hjelp når 

de trenger det. Det er kjent at forebygging gjennom tidlig innsats og behandling kan gi mindre 

helsetap og økt livskvalitet. Det er derfor viktig at de gis et tilbud når fastlegen har sendt 

henvisningen, denne gruppen er særlig sårbare i forhold til dette med å motta avslag på henvisinger.   

Barn og unges helseteneste som gir god informasjon med kart over hvilke tjenester som finnes er et 

flott verktøy med egne sider på Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF sine hjemmesider. Det skal 

ikke utelukkes at økningen i henvendelser har sammenheng med dette. Økt informasjon kan også 

bety at en forstår at det kan være behandlingstilbud en ikke er tilbudt, eller at det kan være andre 

måter å løse problemene på enn de som er prøvd ut. De henvendelsene vi mottar gjelder som oftest 

pasienter som ikke har opplevd å få den hjelpen de trenger, vi prøver da å bidra til at de kommer i 

dialog med behandlingsstedet slik at de kan komme inn i et bedre spor.  

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 

I forhold til de øvrige spesialitetene er det Fødselshjelp og kvinnesykdommer som har en økning, 

noen av disse sakene er dessverre alvorlige. Under Covid har det vært ulike restriksjoner i forhold til 

partners deltakelse ved svangerskapsoppfølgning, fødsel og barsel. Dette var ikke tema i de 

henvendelsene vi mottok i 2021, men vi har hatt henvendelser i januar-22 i forbindelse med det 

såkalte barseloppgjøret.  Det var ulike retningslinjer ved sykehusene i forhold til dette med ledsager 

dersom det forelå positiv Covid test hos den fødende eller partneren, noe som førte til engstelse og 

frustrasjon. Dette er nå endret i tråd med kvinnenes ønsker, og vi håper de historiene som har vært 

fremstilt i media om kvinner som har født alene ikke gjentar seg, men forblir historie.   

 

Litt om hvorfor det tas kontakt 

Tabellen nedenfor viser de 8 mest brukte årsakene til hvorfor det er tatt kontakt med kontoret.  

Denne viser den samme fordelingen som tidligere år. Det er som alltid behandlingstiltak som har flest 

registreringer med oppfølging og diagnostisering på de neste plassene.  Oppførsel har flere 

registreringer enn tidligere, og en gjennomgang av disse enkeltsakene viser at dette gjelder på 

mange nivå i helsetjenesten. Det er sykehusleger man ikke ønsker å møte igjen, det er ansatte i 

sykehjem man ikke ønsker i nærheten av sine, det er ansatte på fastlegekontor man ikke ønsker å 

treffe på telefonen og fastleger man ikke opplever seg sett av. Det er opplevelser som kanskje ikke er 

av alvorlig karakter for utenforstående, men som oppleves krenkende for pasienten.   
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.   

Om den fylkeskommunale tannhelsetjenesten  

Ombudets mandat ble endret til å omfatte også den fylkeskommunale tannhelsetjenesten fra 

01.01.2020. Ved kontoret i Rogaland er det kun registrert 3 saker som faller inn under denne 

kategorien. Finner grunn til å nevne at Tannhelse Rogaland i sitt første svar til pasient- og 

brukerombudet, skrev noe som mange i helse- og omsorgstjenestene burde ta lærdom av. Nemlig  

"Tannhelse Rogaland beklager det inntrufne" 

Så enkelt kan det sies, dette er en oppriktig beklagelse. 

Det er flere henvendelser vedrørende tannleger, men disse gjelder private tilbydere og registreres da 

som utenfor mandat. Ombudet kan gi råd og veiledning også til disse, men bidrar ikke aktivt i saker 

som gjelder privat sektor. 

 

Om helse- og omsorgstjenestene i Rogaland 

Pasient- og brukerombudet mener vi har gode helse- og omsorgstjenester i Rogaland, både i forhold 

til sykehusene og kommunene. De sakene ombudet er involvert i er veldig få i forhold til hvor mange 

helsetjenester pasientene og brukerne i Rogaland mottar i løpet av ett år.  

Vi er imidlertid klar over at det er mange flere som har utfordringer i forhold til helse- og 

omsorgstjenestene enn de som kontakter vårt kontor. Det er pasienter, brukere og pårørende som 

kjøper advokattjenester i et håp om å nå fram med sin sak, mens andre tyr til media når de føler de 

ikke når fram på annen måte. Av disse er det noen som i etterkant forteller at de ikke var kjent med 

at ombudet kunne bistå dem, eller at våre tjenester er gratis. Dette viser at vi må fortsette å arbeide 

med å gjøre Pasient- og brukerombudsordningen kjent slik at vi kan hjelpe de som trenger oss.  

Spesialisthelsetjenesten er flinke til å informere pasientene om pasient- og brukerombudet i sin 

kontakt med pasientene, i forbindelse med at det orienteres om klagerett er det tatt inn et eget 

avsnitt om pasient- og brukerombudet.  
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Oslo kommune har informasjon om pasient- og brukerombudet i alle sine vedtak innen helse- og 

omsorgstjenestene, dette ønskes også innført i Rogaland. Det vil i løpet av kort tid opprettes et felles 

telefonnummer til pasient-og brukerombudene, og når dette er tatt i bruk vil vi tilskrive kommunene 

i Rogaland om dette.  

I alle ledd av helse- og omsorgstjenestene er rett informasjon og kommunikasjon helt avgjørende for 

at pasient- og brukeropplevelsene skal bli gode. Manglende informasjon fører til misforståelser og 

dårlige opplevelser, både hos de som mottar helse- og omsorgstjenestene og de som utfører 

tjenestene.  

Ombudet mener ikke på noen måte at alt er rosenrødt i fylket vårt, og det er forhold vi må adressere 

til både helseforetakene og kommunene. Dette vil bli tatt opp direkte med de det gjelder slik at vi 

forhåpentligvis kan få en god dialog og gjennom den bidra til økt kvalitet på tjenestene. Det er 

tanken at vi da har møter med de enkelte, og disse tjenestene vil da motta mer detaljert oversikt 

over antall og innhold i henvendelser. Det vil bli sendt skriftlig henvendelse med anmodning om 

møte.  

Uavhengig av dette vil vi presisere at vi gjerne tar turen ut til alle kommunene for å informere om 

erfaringene våre, sykehusene har pasient- og brukerombudet med i sine årshjul, vi ønsker oss det 

samme fra kommunene.  

 

Pasient- og brukerombudene i Norge  

Det er 15 pasient- og brukerombudskontorer i Norge, og ombudet i Vestland, kontor Bergen, 

Jannicke Bruvik, er tildelt rollen som Nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud.  

Gjennom jevnlige møter i Pasient- og brukerombudskollegiet, enten fysisk eller på Teams, har vi et 

godt samarbeid på tvers av fylkesgrensene. Alle ønsker vi å jobbe for å gjøre hverandre gode. 

 

Felles årsmelding 

Det er også skrevet en felles årsmelding for pasient- og brukerombudene. Denne er mer omfattende 

og mer detaljert i forhold til dagens situasjon for pasient- og brukerombudsordningen, og hvordan 

ordningen skal og bør utvikles videre.  Felles årsmelding er å finne på 

www.pasientogbrukerombudet.no  

 

http://www.pasientogbrukerombudet.no/


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle kan kontakte Pasient- og 
brukarombodet for å fortelje sin 
historie. 
 
 
Hjelpa frå oss er gratis og du treng 
ikkje tilvising for å ta kontakt. Vi har 
teieplikt og du er anonym om du 
ønskjer det. 

2021 

Årsmelding 
Vestland 



Forord  
 
Nasjonal årsmelding for Pasient- og brukarombodet er eit eige dokument. 
Innhaldet i nasjonal årsmelding vil også vere gjeldande for Vestland fylke. 
Årsmeldinga frå Vestland vil vere eit tillegg til nasjonal årsmelding med vekt på 
lokale forhold.  
 
Covid-19 har prega året, og store deler av arbeidet vårt blei også i 2021 gjort frå 
heimekontor. Pandemien har gjort at fleire møter og planlagde arrangement har 
blitt avlyst og /eller utsett, og vi har heller ikkje hatt moglegheit til å møte like 
mange klientar som elles.  
 
På tross av heimekontor; etter ein reduksjon i tal på førespurnadar i 2020, har vi i 
2021 samla sett hatt det høgste tal på førespurnader nokon sinne i Vestland.  Auka 
er på heile 18% frå året før, og på 7,2% samanlikna med 2019.  
 
Internt i organisasjonen har vi likevel hatt meir kontakt på tvers av lokalkontor enn 
nokon gang før. Gjennom heile 2021 har det vore hyppig aktivitet på videomøter i 
fleire arbeidsgrupper landet rundt.   
 
Pasient- og brukarombodet blir sjeldan kontakta av det store fleirtalet som får 
god helsehjelp, og vi blir heller ikkje kontakta av alle som opplever svikt. Menneske 
er på det mest sårbare i kontakt med helsetenesta. Opplever du feil, forseinking og 
svikt der du søker hjelp, skapast bekymring og belastning i ein allereie vanskeleg 
situasjon. Pasient- og brukarombodet blir oftast kontakta når noko har skjedd som 
ikkje burde ha skjedd, eller når noko ikkje har skjedd som skulle ha skjedd.   
 
Årsmeldinga gir ein oversikt over kven vi er, kva vi gjer, kva vi har arbeidet med og 
erfart i året som gjekk. 
 

I Vestland fylke vil vi spesielt trekkje fram følgande: 
 

• Fastlegekrisa er reell, også i Vestland.  Sjølv om det tidlegare primært var 
distriktskommunane som hadde utfordringar med fastlegeordninga, har 
problemet no nådd byane.  

 
• Korleis gå fram for å klage og kva ein kan oppnå burde vere lett tilgjengeleg 

informasjon for pasientar, brukarar og pårørande hos tenestene.  
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Om Pasient- og brukarombodet Vestland 
Vestland fylke har to Pasient- og brukarombod og to kontor; Førde og Bergen. 
Kontoret i Førde har 1,6 årsverk, og kontoret i Bergen har 5 årsverk + eit årsverk for 
kommunikasjonsrådgivar.  
 
Ombodet i Bergen har ein tilleggsfunksjon som nasjonalt koordinerande Pasient- 
og brukarombod, og kommunikasjonsrådgivar ligg til den koordinerande 
funksjonen.  
 
Våre to kontor har haldt fram med dei tidlegare fylkesgrensene som interne 
ansvarsområde. Vi har delteke i fellesskap på møte med statsforvaltar og 
sjukehusstyre, og har samarbeidd på telefon der vi står på felles telefonsløyfe med 
første prioritet for eige kontor og andreprioritet for kvarandre.   
 

Økonomi 
Pasient- og brukarombodet i Vestland mista i løpet av 2021 til saman 1,1 årsverk, 
ein reduksjon på 14,3 % av staben. Auke i tal på førespurnader saman med 
redusert stab, har gjort 2021 utfordrande. Anstrengt økonomi gjer at stillingar ikkje 
erstattast ved naturlig avgang, og vi vil i løpet av våren 2022 miste enda eit 
årsverk. Som dei andre lokalkontora i landet, har vi stadig redusert økonomisk 
handlingsrom, noko som gjer det nødvendig å ha strengare prioriteringar. Vi får 
mindre moglegheit til å hjelpe dei som ber om vår hjelp til å få sine 
pasientrettigheitar.  
 

Brukarråd 
Pasient- og brukerombudet fekk i 2021 sitt eige brukarråd for første gang. 
Marianne Clementine Håheim og Alva Aspmo er begge frå Vestland fylke og 
representantar i brukarrådet.  
 

Kva blei vi kontakta om i 2021?  
Vestland fylke hadde totalt 1742 ulike som kontakta oss i løpet av året.  
 
Vi registrerer alle som kontaktar oss i tre ulike kategoriar avhengig kva det gjeld:  
• 67% av dei som kontakta oss ville klage på ein namngitt stad  
• 26 % av dei som kontakta oss hadde spørsmål der primærstad ikkje var oppgitt  
• 6% kontakta oss om forhold utanfor vårt arbeidsområde  
 
I klagesakene registrerer vi kva slags problemstillingar som blir tatt opp av den 
som tar kontakt. Det kan vere fleire problemstillingar i ei sak. Ulike problemstillingar 



kan følgjast opp på ulik måte av ulike personar/tenester. Mykje av grunnlaget for 
statistikken i årsmeldinga, er derfor basert på saker med ei eller fleire  
problemstillingar. 
 

 
 
 

 
Diagram 1: Så mange har kontakta oss. Utvikling mellom 2018 – 2021. 

 
I 2021 har vi hatt ei stor auke i tal på kor mange som tok kontakt med oss, særleg 
frå 2020. Aldri før har vi blitt kontakta av så mange, sjølv om dei aller fleste sakene 
våre har handla om det same som tidlegare år.  
 

Kva teneste blir vi kontakta om?  
 

 
Diagram 2: Fordeling mellom kommunal helse- og omsorgsteneste og spesialisthelsetenesta.  
 
I likskap med tidlegare år, ser vi at dei fleste som kontaktar oss har ei historie frå 
spesialisthelsetenesta. Samanlikna med nasjonale tal, har Vestland fylke eit høgt 
tal som handlar om spesialisthelsetenesta (62% i Vestland og 57% nasjonalt) og 
eit lågt tal som handlar om kommunal helse og omsorgsteneste (38% i Vestland 
og 43% nasjonalt).  
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I 2021 hadde vi 456 saker og 459 problemstillingar frå kommunal helse- og 
omsorgsteneste, og 744 saker og 764 problemstillingar frå spesialisthelsetenesta.  
 
 

Kommunal helse- og omsorgsteneste 

 
Diagram 3: Utvikling i tal innan kommunal helse- og omsorgsteneste 

 
Kontakt som handlar om kommunal helse- og omsorgsteneste, har vore svakt 
varierande mellom 390 og 456 dei seks siste åra.  
 

 
Diagram 4: Utvikling i fordeling innan kommunal helse- og omsorgsteneste 
 
I løpet av dei seks siste åra har vi hatt ein auke i tal på folk som har tatt kontakt om 
fastlege, og eit senkande tal på kontakt som handlar om sjukeheim.  
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Fastlegetenesta utgjer over halvparten (51%) av årsaka til kontakt med oss innan 
den kommunale helse- og omsorgstenesta. Fastlegen er den tenesta flest 
innbyggarar i kommunen møter i løpet av eit år, og det høge talet er derfor ikkje 
overraskande. Det aukande talet som handlar om fastlegen dei siste åra, ser vi i 
tett samanheng med landets fastlegekrise.  
 

 
Diagram 5: Årsak til kvifor vi blir kontakta om kommunal helse- og omsorgsteneste 
 
Kvifor befolkninga tar kontakt med oss i Vestland, samsvarer med årsakene i 
resten av landet. Dei aller fleste som kontaktar oss om kommunehelsetenesta, gjer 
det fordi dei er ikkje er nøgd med sjølve behandlingstiltaket. Klage på 
medisinering, manglande eller dårleg oppfølging, samt feil eller forsinka 
diagnostisering, eventuelt ueinigheit i ein diagnose, er ofte årsak til kvifor vi blir 
kontakta.  
 

Spesialisthelsetenesta 
 

 
Diagram 6: Utvikling i tal på kontaktar som handlar om spesialisthelsetenesta. 
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Tal på dei som tar kontakt med historier frå spesialisthelsetenesta, hadde ein auke 
frå 2020 til 2021, men det er likevel lågare enn føregåande år. Vi trur det kan 
skuldast at pasientane fekk mindre behandling og hadde større tolmod grunna 
pandemien, utan at vi har sikker kunnskap om dette.  
 
Kva område blir vi kontakta om innan spesialisthelsetenesta? 
Slik ser fordelinga frå spesialisthelsetenesta i Vestland ut: 
 

 
Diagram 7: Utvikling i tal innan dei ulike spesialitetar i Helse Vest 

 
Vi ser ein tendens til auke i tal på kontakt som omhandlar psykisk helsevern og 
fødselshjelp og kvinnesjukdommar. Vi ser ein tendens til redusert tal på kontakt 
som handlar om kirurgi, samt stabile tal innan indremedisin og nevrologi.  
Nasjonalt ser vi dei same tendensane som på Vestlandet.  
 

 
Diagram 8: Utvikling i tal innan dei ulike spesialitetar nasjonalt 
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Ein skilnad på nasjonale og lokale tal frå Vestland, er at den største gruppa som 
tok kontakt i 2021 nasjonalt handlar om psykisk helsevern, mens her i Vestland har 
kirurgi fortsett høgst tal.  
 
Kva er årsakene til kontakt som handlar om spesialisthelsetenesta? 
Den største gruppa er klage på sjølve behandlingstiltaket, totalt 32% av sakene. 
Klage på oppfølging er den nest største klagegrunn med 15%. 
 

Førespurnader  
Saka til den som kontaktar oss blir registrert som ein førespurnad dersom vi ikkje 
har informasjon om anten geografisk stad eller kva teneste saka dreiar seg om. At 
vi ikkje får informasjon om kva stad saka gjeld, skjer når den som kontaktar oss 
ikkje ønsker å gi denne informasjonen, og dersom det ikkje er nødvendig for at vi 
kan hjelpe vedkommande.  
 
 

 
Diagram 9: Utvikling i tal på førespurnader i Vestland 

 
Førespurnadene handlar truleg om saker både frå kommunal helse- og 
omsorgsteneste og spesialisthelsetenesta. Problemområde kan skjule seg blant 
førespurnadane utan at vi har informasjon om dette. 27% av sakene i Vestland blei 
registrert som førespurnader i 2021.  
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Utvalde tema 
 

Fastlegekrisen på Vestlandet 
Heile 51% av dei som kontaktar oss om kommunal helse- og omsorgsteneste i 
Vestland dreier seg om fastlegane, samanlikna med 43% nasjonalt. Mens 
manglande fastlege tidlegare i hovudsak var eit problem i distrikta, har problemet 
no også nådd byane. Mange av fastlegesakene handlar om ventetid, at det er 
vanskeleg å få kontakt eller time, og forseinkingar. Hovudårsakene er misnøye 
med oppfølging, misnøye angåande medisinering, og klage på oppførsel. Dette 
har vore stabilt over fleire år. 
 
 

Fokusområde 
Hovudmålet for fokusområdet 2021 var å gjere Pasient- og brukarombodet (POBO) 
meir kjent i aldersgruppa 16-20 år.  
 
Pasient- og brukaromboda har i løpet av 2021 inngått eit samarbeid med Ung.no 
der vi er ein del av svartenesta som svarer på spørsmål som kjem inn via dei. På 

landsbasis er det etablert eit brukarråd der 
målgruppa er representert.  
 
Pasient- og brukaromboda i Vestland har først og 
fremst informert om oss sjølv og våre tenester via e-
post til aktuelle instansar som på ulikt vis er i kontakt 
med målgruppa.  Vi har sendt e-post til kommunar, 
helsestasjonar, Etat barn og familie, Ung arena og 
Elev- og lærlingombodet i Vestland. Då har vi har 
fortalt om kven vi er og kva vi kan hjelpe med, vi har 
lagt ved flyers som kan skrivast ut/delast ut/hengast 
opp, og vi har bedt kommunane om å informere om 
våre tenester til dei som arbeider med ungdommane 

i kommunen. I tillegg har vi tilbydt oss å stille opp i ulike fora for å gi informasjon 
der det er relevant og aktuelt. 
  
Tilsette ved Pasient- og brukaromboda i Vestland har vore på besøk og fortalt om 
vårt arbeid til ROS (Rådgivingssenter om eteforstyrringar). Vi har også vore i dialog 
med Ungdomsrådet på Haukeland universitetssjukehus (HUS) som har 
vidareformidla informasjon om oss i sine kanalar på sosiale media. Vi fortsett 
arbeidet med å gjere våre tenester meir kjent blant ungdom mellom 16 og 20 år.   



Retten til informasjon, inklusive klagerett  
Pasientar og brukarar har ein lovfesta rett til informasjon frå helsetenestene. Dette 
betyr mellom anna at du har rett til informasjon om dine moglegheiter for å klage. 
Å klage på tenester og få saka vurdert med nye auge, er ein viktig 
rettssikkerheitsgaranti. Opplevinga av å få dårleg informasjon, gjeld svært mange 
av sakene vi får inn til oss.  
 
Om du blir påført skade eller alvorlege komplikasjonar som pasient/brukar, skal du 
bli informert om dette. Det står òg i loven at du samtidig skal informerast om 
moglegheita for å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), om 
moglegheita til å kontakta Statsforvaltar og be om tilsyn, og om mogelegheita til å 
kontakte Pasient – og brukarombodet.  
 
Helsepersonell bør gi denne informasjonen uoppfordra til pasientar, brukarar og 
pårørande. Tenestene skal også tilby eit møte mellom dei og den/de som er råka, 
seinast 10 dagar etter hendinga fann stad. 
 
Vi ser at mange instansar i helse- og omsorgstenesta har lite informasjon - eller 
vanskeleg tilgjengeleg informasjon - om korleis pasientar og brukarar skal gå 
fram for å klage. Korleis gå fram for å klage og kva du kan oppnå med å gjere det, 
burde vere lett tilgjengeleg informasjon frå tenestene til pasientar og brukarar.  
 

 

Sjukeheim og helsetenester i heimen 
I Vestland fylke er sjukeheim 10 % av årsaka til kvifor vi blir kontakta innan 
kommunale helse- og omsorgstenester. Heile 22% av klagene på sjukeheim i 
Vestland fylke omhandlar sjølve behandlingstiltaket, mens det nasjonale talet er 
15%. Vestland har og fleire  klagar på oppfølging (13%) enn det vi ser nasjonalt 
(5%).  Vi har ikkje kunnskap om forskjellen er tilfeldig, eller om det er faktiske 
forhold ved sjukeheimane i Vestland fylke som er meir problematiske enn snittet 
nasjonalt.  
 
På andreplass i vår statistikk, kjem helsetenester i heimen. Det er årsaka i 10 % av 
sakene i fylket vårt, og er om lag det same som på nasjonalt nivå.  
 
 
 
 
 



Møte med eksterne i løpet av året 
Januar 

• Møte med Arbeidstilsynet og to kommunar 
• Høyring i Stortinget der vi presenterer hovudpunkt frå årsmeldinga 

 
Februar 

• Møte med ruskoordinator 
• Møte med internrevisjonsteam 
• Dialogmøte sjukehus 

 
Mars 

• Deltaking på styremøte i Helse Vest i lag med kontoret i Rogaland  
 
April 

• Møte med Eldrerådet i Bergen 
• Fagmøte med ROS (Rådgiving Om Spiseforstyrrelser) 
• Møte med Byombodet i Bergen 
• Møte med Kontrollkommisjonen i Helse Bergen 
• Møte med Ungdomsrådet Helse Bergen 
• Møte i Brukarutvalet Helse Førde  

 
Mai 

• Møte med Brukarutvalet i Helse Bergen 
 
Juni 

• Styremøte Helse Fonna 
• Eldrerådet i Kinn  
• Kvalitetsutvalet Helse Førde  
• Fagdirektørs kontor i Helse Førde 
• Styremøte Helse Førde 

 
August 

• Møte med direktør og klinikkleiing ved Helse Bergen 
• Møte med Statsforvaltar i Vestland 
• Møte med Brukarutvalet Haraldsplass Diakonale Sjukehus, HDS. 
• Deltaking på Arendalsuka 

 
September 

• Dialogmøte sjukehus 
 
Oktober  

• Møte med Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen 



• Møte med Personvernombodet, Helse Bergen 
• Møte med Pårørandeskulen Voss 
• Møter med kommunar -  dialogmøte 
• Pensjonistforbundet i Sogn og Fjordane 
• Landsforeininga for pårørande for psykisk sjuke LPP gamle Sogn og Fjordane 
• Ansvarsgruppemøte med kommune 
• Kreftforeininga – temakafe i Førde  
• Møte med helsejournalistar frå BT 

 
November 

• Regionsamling Midt-Vest 
• Undervisning ved Høgskulen på Vestlandet, Førde 
• Møte med Fagbladet  
• Møte med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 

 
 
 
Februar 2022    
Ingrid Aanderud Sælen Pasient- og brukarombod Vestland, kontor Førde 
og Jannicke Bruvik, Pasient- og brukarombod Vestland, kontor Bergen 



 

 
 

STYRESAK  
  
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer   
FØRETAK: Helse Fonna HF  
 
DATO: 03.06.22  
SAKSHANDSAMAR: Reidun Rasmussen Mjør   
SAKA GJELD: Møte med Brukarutvalet og Ungdomsrådet   
 
   
STYRESAK: 42/22  
  
STYREMØTE: 17.06.2022 
  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Styret i Helse Fonna HF tar saka til orientering.   
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Bakgrunn for saka 
 
Brukarutvalet og Ungdomsrådet i Helse Fonna deltar årleg på møte med styret i føretaket. 
Brukarrepresentantane melder inn saker som dei ønsker å ta opp med styret eller tema dei 
ønsker å informera styret om.  
 
Sist fellesmøte blei gjennomført 29.09.21. 
 
Brukarutvalet 
Brukarutvalet er satt saman av representantar frå ulike brukarorganisasjonar. Utvalet skal 
bidra til å overføre erfaringsbasert kunnskap frå brukarar tilbake til føretaket og dermed 
helsetilbodet i føretaket sitt område.  
 
Brukarutvalet har representant i styret i  føretaket og er representert i alle fora i 
Helsefellesskapet i Helse Fonna. Dei er også representerte i ulike utval og prosjekt.   
 
Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet skal bidra til at barn og unge skal få eit enno betre tilbod i Helse Fonna. 
Medlemene i Ungdomsrådet har erfaring som ung pasient eller pårørande, både innan 
somatikk og psykisk helsevern. Med bakgrunn i eigne erfaringar gir dei innspel til kva som er 
viktig for ungdom i møte med helsetenesta.  
 
Ungdomsrådet har representant i Fagleg samarbeidsutval for barn og unge og i ulike utval og 
prosjekt i føretaket.  
 
Tema som er melde inn til styremøtet 
Slike tema er melde inn til styremøtet i Helse Fonna 17.06.2022: 
 

1. Brukarutvalet:  
«God pasientopplæring gir god helseøkonomi» 
 

2. Ungdomsrådet:   
Premiere Ungdomsrådet sin nye film 

   Orientering om samarbeid med Ungdomsrådet i Haugesund kommune 
 
 



 

 
 

STYRESAK  
  
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer   
FØRETAK: Helse Fonna HF  
 
DATO: 08.06.22  
SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen   
SAKA GJELD: Rapport frå verksemda   
 
   
STYRESAK: 43/22  
  
STYREMØTE: 17.06.2022 
  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret i Helse Fonna HF tar rapport frå verksemda presentert i møtet til etterretning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

STYRESAK  
  
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer   
FØRETAK: Helse Fonna HF  
 
DATO: 03.06.22  
SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen  
SAKA GJELD: Fullmakter i utbyggingsprosjekt 
 
   
STYRESAK: 44/22  
  
STYREMØTE: 17.06.22 
 
3 vedlegg  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret i Helse Fonna HF tek saka til vitande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

Bakgrunn for saka 
Byggefasen for byggetrinn 1 ved Haugesund sjukehus starta i januar 2018. Styret godkjende 
enterpriseform og tildeling av kontrakt i forkant av bygging.  
 
Planlegginga av både byggetrinn 1 og 2 har vore i tråd med til ei kvar tid gjeldande vegleiar 
for tidlegfasen i sjukehusbyggeprosjekt. Det har sidan byggestart lagt føre ei fullmaktsmatrise 
for byggeprosjektet. Matrisa er lagt fram for styret i sak 6/18 og 22/18 og har vore i tråd med 
retningslinene frå Helse Vest.  
 
Styret i Helse Vest RHF handsama 20.04.22 i sak 49/22 ein revisjon av prosedyren for avgjerd 
og gjennomføring av investeringsprosjekt, mellom anna som følgje av  
endringar i vegleiar for tidlegfasen i sjukehusbyggeprosjekt og Internrevisjonen i Helse Vest 
sin gjennomgang av økonomistyring i byggeprosjekt.  
 
Fullmaktsmatrisa for byggeprosjektet i Helse Fonna blei justert i 2020 som følgje av innføring 
av nytt økonomistyringsprogram (SAP).  
 
Administrerande direktør har gått gjennom den reviderte regionale prosedyren og finn at 
gjeldande systematikk og fullmaktsmatrise for byggeprosjektet i Helse Fonna er i tråd med 
denne. Prosjektdirektør i Helse Fonna har noko lågare beløpsgrense enn det som er tilrådd i 
den regionale prosedyren. 
 
Fullmaktsmatrise for byggeprosjektet i Helse Fonna er lagt ved saka. 
 
 
Vedlegg 
1 Styresak 49/22 (Helse Vest RHF) 
2 Prosedyre for avgjerd og gjennomføring av investeringsprosjekt (Helse Vest) 
3 Fullmaktsmatrise (Helse Fonna) 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 STYRESAK  
  
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer   
FØRETAK: Helse Vest RHF  
 
DATO: 30.03.2022  
SAKSHANDSAMAR: Hans Kristian Stenby  
SAKA GJELD:  Revidert prosedyre for beslutning og gjennomføring av 

investeringsprosjekt  
 
ARKIVSAK: 2022/276  
STYRESAK: 049/22  
  
STYREMØTE: 20.04. 2022  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK  
  

Styret godkjenner revidert «Prosedyre for beslutning og gjennomføring av 
investeringsprosjekt» i Helse Vest.  
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OPPSUMMERING  
 
Helse Vest RHF har fullmakt til å ta avgjerd om planlegging og gjennomføring av 
investeringsprosjekt innan sitt ansvarsområde. 
 
Helse Vest RHF har ein prosedyre kalla «Prosedyre for beslutning og gjennomføring av 
investeringsprosjekt». Denne blei sist endra av styret 10.02.16, jf. sak 13/16. Formålet med 
prosedyren er å regulere ansvarsdelinga mellom Helse Vest RHF og helseføretaka, sikre eit 
godt avgjerdsunderlag og sikre ei god gjennomføring av eit investeringsprosjekt. 
 
Det blir i denne saka gjort framlegg om revidert prosedyre for avgjerd og gjennomføring av 
investeringsprosjekt. Det er fleire grunnar til dette. 
 

 Prosedyren bygger m.a. på «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» som blir 
forvalta av det felleseigde helseføretaket Sykehusbygg HF. Denne rettleiaren blei 
revidert i sept./okt. 2017. 

 
 Styret behandla 07.03.18 ei sak om «Fullmakter i utbyggingsprosjekt», jf. sak 40/18. 

Saka omhandla fullmakter i samband med gjennomføring av utbyggingsprosjekt i 
helseføretaka. 

 
 Internrevisjonen i Helse Vest har gjennomført ein internrevisjon av «Økonomistyring i 

byggeprosjekt», jf. rapport av juni 2021. Rapporten blei lagt fram for styret 01.09.21, jf. 
sak 72/21. Kommentarar til rapporten frå administrasjonen blei lagt fram i same møte, 
jf. sak 73/21. 
 

Forslag til revidert prosedyre tar opp i seg endringar frå «Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter» og «Fullmakter i utbyggsprosjekter» blir foreslått innarbeidd i den 
reviderte prosedyren. 
 
Vidare blir forslag frå internrevisjonen etter gjennomgangen av «Økonomistyring i 
byggeprosjekt» som passar i prosedyren, tatt inn. 
 
Ansvarsdelinga elles mellom Helse Vest RHF og helseføretaka ligg fast. Helseføretaka har eit 
sjølvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av eit mogleg investeringsprosjekt 
innan dei rammer som er sett i prosedyren og i vedtak i Helse Vest RHF knytt til einskilde 
prosjekt. 

FAKTA  
 
Helse Vest har ein eigen prosedyre for avgjerd og gjennomføring av investeringsprosjekt i 
helseføretaka.  
 
Prosedyren blir her foreslått revidert. Det er fleire forhold som ligg til grunn for dette: 
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 Prosedyren bygger m.a. på «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» som blir 
forvalta av det felleseigde helseføretaket Sykehusbygg HF. Denne rettleiaren blei 
revidert i sept./okt. 2017. 

 
 Styret behandla 07.03.18 ei sak om «Fullmakter i utbyggingsprosjekt», jf. sak 40/18. 

Saka omhandla fullmakter i samband med gjennomføring av utbyggingsprosjekt i 
helseføretaka. 

 
 Internrevisjonen i Helse Vest har gjennomført ein internrevisjon av «Økonomistyring i 

byggeprosjekt», jf. rapport av juni 2021. Rapporten blei lagt fram for styret 01.09.21, jf. 
sak 72/21. Kommentarar til rapporten blei frå administrasjonen blei lagt fram i same 
møte, jf. sak 73/21. 
 

Forslag til revidert prosedyre tar opp i seg endringar frå «Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter». «Fullmakter i utbyggsprosjekter» blir foreslått innarbeidd. 
 
Vidare blir forslag frå internrevisjonen etter gjennomgangen av «Økonomistyring i 
byggeprosjekt» som passar i prosedyren, tatt inn. 

KOMMENTARAR  
 

1. Prosedyre for avgjerd og gjennomføring av investeringsprosjekt 
 
Helseføretaksmodellen legg til grunn at dei regionale helseføretaka har eit heilskapleg ansvar 
for investeringar og drift i helseføretaka. Helse Vest RHF har fullmakt til å ta avgjerd om 
planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt innan sitt ansvarsområde.  
 
Det blei utarbeidd ein eigen prosedyre for avgjerd og gjennomføring av investeringsprosjekt. 
Prosedyrens formål var både å regulere ansvarsforholda mellom Helse Vest RHF og 
helseføretaka men også bidra til eit best mogleg underlag for avgjerder om 
investeringsprosjekt og gjennomføring. 
 
Prosedyren omhandlar finansiering og budsjettering, fasar og avgjerdspunkter i samband 
med investeringsprosjekt, særlege krav til avgjerdsunderlag og fullmaktsstruktur mellom 
Helse Vest RHF og helseføretaka. 
 
Helseføretaka har eit sjølvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av 
investeringsprosjekt innafor dei rammer og fullmakter som er vedtekne og nedfelt i 
prosedyren. Helseføretaka må og dekke kostnadene innan eigen budsjettramme. 
 
Prosedyren tok ved siste revidering m.a. opp i seg nye rammer knytt til statlege lån til store 
investeringsprosjekt, krav til ekstern kvalitetssikring og endringar i rettleiar for tidlegfasen i 
byggeprosjekt, sjå pkt. 2.  
 
Ansvarsfordeling og fullmaktsstruktur mellom Helse Vest RHF og helseføretaka er ikkje endra 
sidan prosedyren blei utarbeidd første gang. 
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2. «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» 
 
I Helse Vest sin investeringsprosedyre er det lagt til grunn at «Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter» blir nytta for planlegging av investeringsprosjekt. 
 
Rettleiaren er blitt revidert ved fleire høve. Dette er gjort for å betre rettleiaren og tilpasse 
den til nye krav og føringar for investeringsprosjekt i spesialisthelsetenesta. 
 
Ved sist revidering i 2017 blei den nye rettleiaren lagt fram for styret før den blei sendt HOD, 
jf. sak 89/17. Investeringsprosedyren blei likevel ikkje endra. 
 
Eit vanskelig punkt knytt til bruk av rettleiaren har vore kva som bør vere gjort før rettleiaren 
blir nytta til planlegging av eit mogleg investeringsprosjekt. Eit investeringsprosjekt må vere 
eit mogleg svar på ei utfordring for drifta og verksemda. Tidligare blei mykje av arbeidet med 
framskriving av behovet for tenester, utvikling av verksemda osv. gjort i samband med at ei 
større utbygging blei planlagt. Det blei på ein måte å starte i feil ende av ein planprosess.  
 
Dei regionale helseføretak tok initiativ til innføring av ein «utviklingsplan» - ein plan for 
korleis helseføretaket kan utvikle verksemda og bygningsmassen for å møte noverande og 
framtidige utfordringar i tenesta. Ein slik plan vil gi eit mogleg investeringsprosjekt ei 
strategisk forankring. 
 
No er slike utviklingsplanar blitt eit krav både lokalt i helseføretaka og i dei regionale 
helseføretaka. Dei blir utarbeidd og revidert med jamne mellomrom og er knytt saman med 
arbeidet med Nasjonal helse- og sjukehusplan. 
 
Rettleiaren er her endra. Den første fasen blei tidlegare omtalt som ein «idefase» men blir no 
omtala som «prosjektinnramming» for å understreka at planlegging av eit mogleg 
byggeprosjekt ikkje startar med tidlegfaserettleiaren men med utviklingsplanen. 
 
Arbeidet i tidlegfasen og bruken av rettleiaren bygger såleis på det arbeidet som er gjort i 
utviklingsplanen med underplanar.  
 
I den nye rettleiaren frå 2017 er det og lagt inn eige punkt knytt til val av lokalisering og tomt, 
konseptfasen blei todelt og avgjerdspunkt og prosjektstyring blei utdjupa. 
 
I forslag til revidert investeringsprosedyre er forankring i utviklingsplanen ytterlegare 
understreka og det er gjort mindre tekstlege endringar men elles blir det vist til rettleiaren. 
 

3. Fullmakter i utbyggingsprosjekt 
 
Noverande prosedyre omhandlar ansvarsdelinga mellom Helse Vest RHF og helseføretaka i 
samband med byggeprosjekt og den tidlege fasen i planlegging av eit investeringsprosjekt. 
Etter at eit forprosjekt er godkjent blir det sagt lite om gjennomføringa i helseføretaka utover 
at dei må ha naudsynt kompetanse på anskaffing og kontraktsinngåing og styring av 
byggeprosessar. 
 
Korleis helseføretaket innrettar seg med fullmakter og rapportering til styret er ikkje omtala. 
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Styret i Helse Vest RHF behandla på den bakgrunn 07.03.18 ei sak om «Fullmakter i 
utbyggingsprosjekt», jf. sak 40/18. 
 

1. I gjennomføringsfasen av utbyggingsprosjekt skal alle kontraktar over NOK 300 
millionar leggjast fram for styret i helseføretaket for godkjenning før kontrakt blir 
signert. 

2. Styret i helseføretaka skal ved oppstart av gjennomføringsfasen for det enkelte 
prosjekt ta konkret stilling til om den overordna fullmaktsgrensa skal bli sett lågare 
enn NOK 300 millionar, og gjennom vedtak i det enkelte prosjekt fastsette endeleg 
fullmaktsgrense for administrerande direktør.  

3. Prosjektdirektør kan ikkje bli gitt fullmakt som overstig NOK 50 millionar. 
4. Ved oppstart av gjennomføringsfasen skal styret i helseføretaket ta konkret stilling til 

entreprise- og kontraktstrategi og få seg førelagt plan for løpande rapportering til 
styret. 

5. For det enkelte utbyggingsprosjekt må det avklarast med Helse Vest RHF kva 
undervegs rapportering og sluttrapportering det skal vera til eigar. 

 
Det blir foreslått at vedtaket blir tatt inn i revidert prosedyre saman med krav til rapportering 
både til styret i helseføretaket og til Helse Vest RHF. 
 

4. Internrevisjon rapport om Økonomistyring i byggeprosjekt 
 
Rapport om økonomistyring i byggeprosjekter frå internrevisjonen blei lagt fram for styret 
01.09.21, jf. sak 72/21. Styret slutta seg til tilrådingane i rapporten. Styret slutta seg i same 
møte til administrasjonen sitt forslag til oppfølging av internrevisjonen sin undersøking av 
økonomistyring i byggeprosjekt, jf. sak 73/21. 
 
Rapporten inneheld føljande tilrådingar: 

 
 Helse Vest RHF bør stille krav til at føretaka i store byggeprosjekt dokumenterer i 

samsvar med krav i «Fullmakter i utbyggingsprosjekt», styresak 040/18. 
 Det bør i store byggeprosjekt bli utarbeidd og halde ved like skriftlege prosedyrar for 

dei oppgåver og kontrollar som blir gjennomført for å vurdere og handtere økonomisk 
usikkerheit. Prosedyrane bør bli godkjent på rett nivå. 

 Det bør i store byggeprosjekt bli vurdert om det skal vere krav til oppdatering og bruk 
av usikkerheitsanalysar i gjennomføringsfasen av prosjekta, eventuelt ei grunngjeving 
for kvifor eit prosjekt vel å ikkje bruke slike analysar i økonomistyringa. 

 Helse Vest RHF bør vurdere om det i større grad bør leggjast til rette for systematisk 
erfaringsoverføring mellom føretaka og prosjekta når det gjeld store byggeprosjekt. 

 Helse Vest RHF bør vurdere om investeringsvedtaka skal innehalde både 
kostnadsramme og styringsramme, eventuelt stille krav om at helseføretak innanfor 
kostnadsramma tildeler ei styringsramme til prosjekta. 

 Gitt høgt investeringsvolum og viktigheita av at prosjekt som er sett i verk blir 
gjennomført i samsvar med planar, bør Helse Vest RHF vurdere å nedfelle ein 
handlingsplan for eit scenario med vesentlege kostnadsoverskridingar i prosjekt med 
stor fagleg og omdømmemessig betydning. 
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 Helse Vest RHF bør vurdere om ein i si tilnærming til store byggeprosjekt i større grad 
bør ta inn konkrete krav til gevinstrealisering og OU-prosesser som ein del av 
investeringsvedtaka. 

 
Når det gjeld dei tre første kulepunkta er desse innarbeidd i framlegget til revidert 
prosedyren knytt til fullmakter i byggeprosjekter, jf. pkt. 8.1 i forslaget. I same punkt blir fleire 
av internrevisjonen sine tilrådingar innarbeidd. Det gjeld dokumentasjon av kva fullmakter 
som er gitt og likeeins krav til vedlikehald av prosedyrane knytt til å vurdere og handtere 
økonomisk usikkerheit. Det er også tatt inn krav om bruk av usikkerheitsanalysar, eventuelt 
dokumentasjon for kvifor det ikkje blir sett som naudsynt. 
 
Det er her også lagt inn eigne punkt om rapportering både til styret i helseføretaka (pkt. 8.2) 
og Helse Vest RHF (pkt. 8.3). 
 
Når det gjeld systematisk erfaringsoverføring leia Helse Vest RHF eit oppdrag frå HOD om å 
utvikle ein rettleiar for evaluering av sjukehusbyggprosjekter i 2018. Formålet var å bidra til 
systematisk evaluering av sjukehusbyggprosjekter, læring og kunnskapsdeling. Det ligg føre 
både ein rapport og ein eigen rettleiar frå dette arbeidet (Veileder: Evaluering av 
sykehusbyggprosjekter). Sykehusbygg HF fekk ei sentral rolle med å lagre evalueringsresultat, 
samt å bidra til læring og forbetring. 
 
Prosedyren har hatt eit punkt om evaluering (pkt. 5.3). Dette er foreslått styrka med at det no 
blir krav om evaluering og bruk av rettleiaren, samt at læring og erfaringsdeling blir løfta 
fram.  
 
Når det elles gjeld tilrådingar frå internrevisjonen om å vurdere om investeringsvedtaka skal 
innehalde både kostnadsramme og styringsramme så er det i prosedyren understreka at 
helseføretak må ha ambisjonar om å realisere større prosjekt til ein lågare kostnad enn den 
vedtekne kostnadsramma. Det blir uttrykt ved at det blir sett eit styringsmål som er lågare 
enn kostnadsramma. Det er naturleg at dette styringsmålet blir drøfta med helseføretaka 
knytt til behandling av forprosjektet og eventuelt nedfelt i investeringsvedtaket. 
 
Spørsmålet om å vurdere og nedfelle ein handlingsplan for eit scenario med vesentlege 
kostnadsoverskridingar i prosjekt med stor fagleg og omdømmemessig betydning er noko 
som Helse Vest RHF må ta stilling til uavhengig av prosedyren. Prosedyren er likevel viktig 
fordi krava som blir stilt her både til planlegging og styring kan bidra til at eit helseføretak 
ikkje kjem i ein slik situasjon.  
 
Internrevisjonen spør også om Helse Vest RHF i større grad bør ta inn konkrete krav til 
gevinstrealisering og OU-prosessar som del av investeringsvedtaka.  
 
I Helse Vest RHF si vurdering av eit investeringsprosjekt er det viktig å vurdere gevinstar og 
kostnadar. Har føretaka klare krav til gevinstar og ein plan for korleis dei skal henta ut 
gevinstane? I samband med dette er det naudsynt for helseføretaket å utvikle eigen 
organisasjon for å realisere dei måla som er sett for drifta knytt til byggeprosjektet og dei 
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gevinstane som drifta i nye lokale skal gi. Krav om ein slik OU-prosess kan bli gjort tydelegare 
i investeringsvedtaka. 

KONKLUSJON  
 
Prosedyren for avgjerd og gjennomføring av investeringsprosjekt er viktig for å sikre god 
ansvarsdeling mellom Helse Vest og helseføretaka. Den er også viktig for å bidra til god 
forankring og eit godt underlag for gjennomføring av eit investeringsprosjekt. 
Prosedyren blir her foreslått revidert med bakgrunn i: 
 

 endringar i «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter»,  
 klargjering av fullmakter internt i helseføretaka i samband med gjennomføring av eit 

investeringsprosjekt og 
 internrevisjonen sin gjennomgang av økonomistyring i byggeprosjekt. 

 
Det blir tilrådd at Helse Vest sin «Prosedyre for beslutning og gjennomføring av 
investeringsprosjekt» blir revidert og endra i tråd med forslaga i saka. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Investeringsprosedyre  
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1. OVERORDNET BESLUTNINGS- OG STYRINGSSYSTEM 

Helseforetaksmodellen legger til grunn at de regionale helseforetakene har et helhetlig 
ansvar for investeringer og drift i helseforetakene. Helse Vest RHF har fullmakt til å 
beslutte igangsetting og gjennomføring av investeringsprosjekter innen sitt 
ansvarsområde.  

Beslutning om investeringsprosjekter må skje med bakgrunn i generelle styringskrav 
som følger av helseforetaksloven, regnskapsloven, vedtekter, foretaksprotokoll, 
oppdragsdokument, samt ut fra en konkret vurdering og prioritering av 
enkeltprosjekter.  

Helse Vest RHF har ansvar for at investeringsprosjekter som besluttes er forankret i 
overordnede mål og planer, har et finansielt grunnlag og at fremtidige kostnader som 
følge av investeringen kan håndteres innenfor påregnelige rammer. Det innebærer også 
ansvar for å sikre nødvendig kvalitet på planlegging og gjennomføring av 
investeringsprosjekter.  
  
Helseforetakene må lære av hverandre og nyttiggjøre seg den erfaringen og 
kompetansen som ligger i de regionale helseforetakene sitt felleseide selskap 
Sykehusbygg HF. Helseforetakene skal bruke Sykehusbygg HF i alle byggeprosjekt med 
en kostnadsramme over 500 mill. kr.    
  
For alle investeringer med en forventet prosjektkostnad over 500 mill. kr skal det 
gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KSK), og Helse Vest RHF skal 
bekrefte i eget beslutningspunkt at det er gjennomført tilfredsstillende 
kvalitetssikringstiltak før oppstart av forprosjekt.  
  
For store prosjekter med en forventet prosjektkostnad over 500 mill. kr skal også 
konseptrapporten og KSK-rapporten, sammen med vurderingen fra Helse Vest RHF, 
legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet som en del av styringsdialogen.  
  
Midler til investeringer ligger som en del av basisbevilgningen. For prosjekter med en 
forventet kostnad på over 500 mill. kr kan Stortinget bevilge likviditet i form av lån.  

2. FORMÅL MED PROSEDYREN  

Formålet med prosedyren er å: 
 

 sikre et best mulig beslutningsunderlag for investeringsprosjekter 

 sikre god gjennomføring av investeringsprosjekter innen de rammer som er satt 
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 regulere ansvarsforholdet mellom Helse Vest og helseforetakene i forbindelse 
med beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter 

   
Prosedyren skal bl.a. bidra til:   
 

 at investeringsprosjekter støtter opp under overordnede mål og planer og blir 
vurdert som beste løsning på en konkret problemstilling 

 en god planprosess og et godt beslutningsunderlag i de ulike fasene i planlegging 
av investeringsprosjekt 

 at prosjekter er bærekraftige og kan gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk 
ramme og gi forventet effekt på driften  

 at det blir gjort tilstrekkelig beregning av finansiell bærekraft for 
investeringsprosjekter isolert og samlet for foretaket over tid 

 at prosjekter gjennomføres innenfor de rammer og fullmakter som er gitt  

  
Prosedyren gjelder for alle prosjekter uavhengig av finansieringskilde og større 
kontraktsbindinger i form av OPS avtaler, finansiell leasing eller lignende.   

3. FORANKRING I UTVIKLINGSPLANEN  

Det er viktig at investeringsprosjekter har forankring i overordnede mål og planer for 
virksomheten. Alle helseforetak som driver pasientbehandling, har en utviklingsplan. 
Utviklingsplanen skal vise hvordan et helseforetak vil utvikle virksomheten for å møte 
fremtidig behov for tjenester. 
 
Utviklingsplanen skal peke på ønsket utviklingsretning og hvilke tiltak som er 
nødvendig for å møte fremtidens utfordringer. Utviklingsplanen rulleres hvert 4. år. 
Viktige innsatsfaktorer i en utviklingsplan er organisering, ledelse, samhandling, 
oppgavedeling, kompetanse, teknologi, utstyr og bygg. 
 
Et bygningsmessig investeringsprosjekt kan være et av flere tiltak i utviklingsplanen for 
å møte fremtidig behov for tjenester. Et bygningsmessig tiltak kan være viktig for å øke 
tilgjengelig areal for virksomheten men ikke minst sikre virksomheten mer funksjonelle 
arealer som muliggjør mer effektiv tjenesteyting. 
 
Som underlag for utviklingsplanen er det viktig at helseforetakene har løpende oversikt 
over status på bygningsmassen, både teknisk og funksjonelt. Foretaket skal ha dette 
nedfelt i en plan som også viser hvordan bygningsmassen/tomteområdet kan utvikles 
for å møte utfordringer og behov for tjenester.  
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4. FINANSIERING OG BUDSJETTERING  

4.1 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN  
Økonomisk langtidsplan (ØLP) er en 5-årig budsjettplan som rulleres hvert år. Alle 
investeringsplanene til helseforetakene skal synliggjøres i ØLP. Helseforetak med planer 
om store investeringsprosjekt skal som del av ØLP, utarbeide en planperiode på 
minimum 10 år for å synliggjøre de økonomiske og finansielle konsekvensene av 
investeringene. 
  
Helseforetakene må i ØLP nærmere redegjøre for grunnlaget for planlagte investeringer. 
I den årlige rulleringen tar foretakene opp endringer i egne investeringsplaner samt 
endringer i forutsetningene og føringer fra styret og eier.   
  
ØLP skal også vise hvordan helseforetaket kan håndtere investeringene innenfor den 
ressursrammen helseforetaket er forventet å ha i perioden. I tillegg skal det vise 
hvordan prosjektene er tenkt finansiert.  
  
Helseforetakene skal i ØLP gi en nærmere omtale av de store investeringsprosjektene. 
Punkter som skal vektlegges er:  
  

 formål og bakgrunn for investeringsprosjektene  

 hvilke prioriteringer ligger til grunn for investeringsprosjektene  

 hvordan vil investeringsprosjektene påvirke drift, bemanning, finansiering osv.  

 hvilke type endringer som følger av investeringen, inkludert driftskonsekvenser 

  
Nærmere beskrivelse av ØLP, inkludert prosess, forutsetninger og føringer, ligger i Helse 
Vest sin økonomihåndbok.  
 
I figur 1 under er sammenhengen mellom overordnede nasjonale føringer, 
utviklingsplan og ØLP, samt de viktigste innsatsfaktorene grafisk fremstilt. 
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Figur 1 Oversikt over sammenheng mellom overordnede nasjonale føringer, utviklingsplan og økonomisk langtidsplan og de 
viktigste innsatsfaktorene. 
 

4.2 ÅRSBUDSJETT  
Midler til investeringer er en del av basisbevilgningen. Helseforetakene må styre og 
prioritere investeringer innenfor den likviditet de klarer å skape gjennom driften.   
  
For investeringsprosjekt med kostnad over 500 mill. kr kan Helse Vest RHF søke om lån 
fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er gitt anledning til å lånefinansiere inntil 70 
% av investeringen med nedbetalingstid på inntil 35 år. Det er Stortinget som vedtar lån 
til det enkelte prosjektet, og lånetildelingen blir gjort i statsbudsjettet.  
   
Nærmere beskrivelse av den årlige budsjettprosessen ligger i Økonomihåndboka.   
 

5. FASER OG BESLUTNINGSPUNKTER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 

5.1 TIDLIGFASEPLANLEGGING 
Et mulig byggeprosjekt, forankret i utviklingsplanen, må gjennom flere planfaser før det 
eventuelt blir besluttet gjennomført eller realisert.  

 

 
Figur 2 Oversikt over de ulike fasene til et investeringsprosjekt 

 
Det er her noen viktige sammenhenger som må særlig påaktes.  
 

 De tidlige fasene legger grunnlag og premissene for de etterfølgende fasene.  
 Innflytelse og påvirkningsmulighet er størst i de innledende fasene.  
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 Endringer/omprogrammering i byggefasen vil normalt pådra prosjektet 
ekstra kostnader.  

 Erfaring viser at utilfredsstillende resultat ofte kan tilbakeføres til for lite 
vektlegging av de første fasene.  

 Prosjektet må kunne avsluttes i alle faser før gjennomføringsfasen.  
 

Tidligfasen omhandler de tre fasene som i figur 3 nedenfor er markert innenfor stiplet 
linje – prosjektinnramming, konseptfase og forprosjekt. De gule sirklene i figuren 
symboliserer beslutningspunktene. 
 

 
Figur 3 Oversikt over tidligfasen i et investeringsprosjekt 

 
Det er utarbeidet en egen veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekt (sist revidert 
sept./okt. 2017). Veilederen forvaltes av Sykehusbygg HF. 
 
Formålet med veilederen er å bidra til en felles, effektiv og målrettet planprosess for 
byggeprosjekter i spesialisthelsetjenesten. Veilederen beskriver hvordan tidligfasen i 
byggeprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. Veilederen gir på et overordnet 
nivå retningslinjer for hva som bør inngå i de ulike fasene, hvilke analyser som bør 
gjennomføres, hvilke beslutningsdokumenter som skal utarbeides og hva som besluttes 
ved de enkelte beslutningspunktene. 
 
Helseforetakene skal legge veilederen til grunn for planlegging av mulige 
investeringsprosjekter. Veilederen setter relativt omfattende krav til analyse og 
dokumentasjon i de ulike fasene i planleggingen. For mindre prosjekt må bruken av 
veilederen tilpasses prosjektets egenart og forventet omfang og kompleksitet. Under gis 
det en kort presentasjon av innholdet i de tre fasene. 
 
PROSJEKTINNRAMMING  
Med utgangspunkt i tiltak eller problemstillinger i utviklingsplanen tas det stilling til om 
det skal igangsettes planlegging av et byggeprosjekt hvor tidligfaseveilederen kommer 
til anvendelse.   
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Prosjektet må da innrammes ved at det lages et styringsdokument som på overordnet 
nivå beskriver hvordan tidligfasen skal gjennomføres. Innhold må defineres, 
avgrensninger gjøres og rammer og leveranser avklares med bakgrunn i 
utviklingsplanen. Hvor mye utredning som her må gjøres vil være avhengig av hvor 
konkret utviklingsplanen er på mulige løsninger. 
  
Det må avklares hvilke alternativer som er aktuelle. De må være:  
 

 relevante (gir svar på utviklingsretningen som er beskrevet i utviklingsplanen)  

 gjennomførbare (kan gjennomføres finansielt, samfunnsmessig og teknisk) 

 levedyktige (kan bæres økonomisk)  

 

KONSEPTFASEN  
Formålet med konseptfasen er å fremskaffe et faglig godt grunnlag for å velge alternativ 
(konsept). Det forutsetter en utfyllende innholdsmessig beskrivelse av den aktuelle 
virksomheten. Det må vises hvordan helseforetakets behov kan løses gjennom å 
identifisere, utvikle og utrede alternative konsepter (muligheter) i form av fysiske 
løsninger. 
 
I første del av konseptfasen gjøres en slik alternativutredning. Alternativene utredes slik 
at de er reelt sammenlignbare.  
 
I neste omgang gjøres det et valg av alternativ basert på de krav og mål som er satt for 
prosjektet. Dette alternativet utdypes i form av detaljerte skisser med tilhørende 
kalkyler og utredninger. 
 
Alle investeringsprosjekter over 50 mill. kr skal gjennomgå en slik konseptfase.   
  
For prosjekter med forventet kostnad på over 500 mill. kr skal det gjennomføres en 
ekstern kvalitetssikring (KSK) av det valg som gjøres i konseptfasen.  
 
I en slik ekstern kvalitetssikring skal det vurderes om de utredninger som er gjort er 
tilfredsstillende og om det valgte alternativet er det som best svarer ut de mål og krav 
som prosjektet skal oppfylle. 
  

FORPROSJEKTFASE  
På grunnlag av konseptrapporten og KSK-rapporten blir det besluttet om forprosjekt 
skal gjennomføres for det valgte alternativet.    
  
Mål med forprosjektfasen er å bearbeide det valgte konseptet slik at endelig beslutning 
om iverksettelse kan tas. Forprosjektet må bli gjenstand for detaljprosjektering hvor 
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utforming av bygningsmessige løsninger konkretiseres som underlag for 
byggeprosessen.  
 
Konseptet må detaljeres, innhold og løsninger kontrolleres, kalkyler kvalitetssikres og 
usikkerhetsanalyser oppdateres. Detaljprosjekteringen vil bidra til ytterligere 
kvalitetssikring av prosjektet. 
 
Forprosjektrapporten skal gi grunnlag for å:   
 

 godkjenne eventuelle endringer i konseptrapporten og konsekvenser av disse  

 beslutte gjennomføring av investeringsprosjektet i HF/RHF  

 velge entrepriseform  

 
Her vil valg av entrepriseform ha betydning for grad av detaljering i forprosjektfasen og 
dermed grunnlaget for anbudsinnbydelse og konkurransegrunnlag. 
  
Alle investeringsprosjekter er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser og 
helseforetakene må i alle faser av prosjektet sjekke at de enkelte leveranser er i tråd 
med gjeldende regelverk.   

5.2 GJENNOMFØRINGSFASE    
Forprosjektet danner grunnlag for beslutning av gjennomføring av det valgte 
investeringsprosjektet/utbyggingsprosjektet. Beslutningen om gjennomføring gjøres i 
samsvar med ansvarsfordeling mellom Helse Vest RHF og helseforetakene, jfr. pkt. 7. 
 
Dersom investeringsprosjektet besluttes gjennomført har helseforetaket ansvar for 
gjennomføring av utbyggingen. Det betyr utarbeidelse av anskaffelsesdokumenter, 
utlysning og kontraktsinngåelse og styring og organisering av selve byggeprosessen 
innenfor de rammer som er satt for prosjektet. 
 
Helseforetakene må ha kompetanse på ulike entrepriseformer, anskaffelser og 
kontraktsinngåelse, eventuelt kjøpe dette. Helseforetakene må i neste omgang også ha 
kompetanse på styring og organisering av byggeprosesser, eventuelt kjøpe denne. Krav 
til økonomistyring og hvilke fullmakter som gjelder under gjennomføring av et 
investeringsprosjekt i et helseforetak er nærmere omtalt i pkt. 8. 

5.3 EVALUERING AV SYKEHUSBYGGPROSJEKTER   
Alle større ombygginger og tilbygg, rehabilitering og nye sykehusbyggprosjekter skal 
som hovedregel evalueres.  
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De regionale helseforetakene fikk i 2018 i oppdrag å utarbeide et grunnlag for 
evaluering av utbyggingsprosjekter. Det er på denne bakgrunn utarbeidet en egen 
veileder for evaluering av sykehusbyggprosjekter1. Veilederen er inndelt i 7 trinn: 

 
1. Hva skal evalueres 
2. Hvordan skal evalueringen gjennomføres 
3. Hvem skal evaluere 
4. Hvilke metoder og data skal benyttes 
5. Analyse av data 
6. Rapportering og dokumentasjon av evalueringsresultatene 
7. Kunnskapsdeling og læring 

  

Hvert trinn har utfyllende spørsmål og forslag til innhold og omfang. 
 
Formålet med veilederen er å bidra til systematisk evaluering av sykehusbyggprosjekter 
med læring og kunnskapsdeling som mål.  
 
Veilederen kan nyttes både til å evaluere om: 
 

 et byggeprosjekt er gjennomført i samsvar med de rammer og forutsetninger som 
lå til grunn og 

 om bygget som tiltak har ønsket effekt på driften i tråd med mål som ble satt for 
prosjektet 

 
Det er viktig at evalueringsarbeidet starter parallelt med tidligfaseplanleggingen. Det vil 
bl.a. kunne gi større oppmerksomhet på målene og forventede gevinster for 
utbyggingsprosjektet. Er disse tilstrekkelig presise, konkrete, entydige og målbare? 
 
Helse Vest har ansvar for å bidra til gjensidig læring mellom helseforetakene.  
 

6. KRAV TIL BESLUTNINGSUNDERLAG OG STYRING 

Et investeringsprosjekt innbefatter ulike analyser og stiller krav til dokumentasjon, 
styring og kvalitetssikring. Dette fremgår som krav og beslutningspunkter i 
tidligfaseveilederen. Helse Vest vil likevel særskilt fremholde noen hovedpunkter.  
 

 
 
1 https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Veileder-Evaluering-sykehusbyggprosjekter.pdf  

https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Veileder-Evaluering-sykehusbyggprosjekter.pdf
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6.1 FORANKRING I OVERORDNEDE MÅL OG PLANER  
Prosjektene skal være forankret i overordnede mål, gjeldende oppgave- og 
funksjonsfordeling både lokalt, regionalt og nasjonalt.   
 
For det enkelte helseforetak er utviklingsplanen den sentrale forankringen. 
 
Investeringsprosjekter som har konsekvenser for samhandling, kapasitet og 
pasientstrømmer og oppgave- og funksjonsfordeling i regionen skal vurderes i en 
regional plansammenheng, jfr. regional utviklingsplan.   

6.2 ALTERNATIVVURDERINGER  
I henhold til tidligfaseveilederen skal flere alternativer utredes, inkludert 0-alternativet, 
til samme nivå slik at de er reelt sammenlignbare. Nullalternativet representerer en 
videreføring av dagens drift og eksisterende byggløsninger med ordinært vedlikehold og 
nødvendige utskiftninger. Det blir en referanse for utbyggingsalternativene. Gode 
alternativvurderinger vil styrke tilliten til at det beste alternativet blir valgt.   

Det er en viss fare for at valg av alternativ indirekte gjøres for tidlig i prosessen og at 
andre alternativer inkludert 0-alternativet ikke utredes tilstrekkelig. Det kan noen 
ganger være god grunn til dette fordi andre alternativer ikke fremstår som realistiske 
eller er åpenbart mindre attraktive. Det er likevel viktig å fremholde at gode 
alternativvurderinger vil styrke tilliten til at det beste alternativet blir valgt.  

Når det gjelder 0-alternativet vil dette ofte ha kortere levetid enn andre alternativer. 
Nullalternativet vil slik sett ofte være et rent utsettelsesalternativ i påvente av en 
beslutning om en større investering. Hvis 0-alternativet med mindre kostnader kan 
opprettholdes over lenger tid vil det være et reelt referansealternativ.  

6.3 KONSEPTUELL/BYGNINGSMESSIG FLEKSIBILITET   
Et normalt vedlikeholdt bygg vil ha en lang levetid. Medisinsk praksis og drift vil 
imidlertid endre seg i byggets levetid. Bygget vil således kunne tape funksjonalitet i 
forhold til de oppgaver som skal ivaretas i bygget.  

Det må derfor være et sentralt moment i planleggingen å også vurdere tilrettelegging for 
en viss bygningsmessig fleksibilitet slik at bygget kan romme en utvikling av driften, nye 
funksjoner osv. og eventuelt ombygges til nye krav i fremtiden uten omfattende 
kostnader.  

6.4 USIKKERHET/AVSETNING FOR UFORUTSETTE KOSTNADER   
I de tidlige fasene av et prosjekt vil det være stor grad av usikkerhet knyttet til 
kostnadene. Kostnadsoverslag vil være basert på antagelser med ulikt presisjonsnivå, 
normtall og ulike estimater. Forutsetninger og usikkerhet knyttet til 
kostnadsoverslagene må fremgå av usikkerhetsanalysen.  
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Når anbud er antatt og kontrakter inngått skal kostnadsrammen for prosjektet være 
fastlagt. Det vil imidlertid kunne påløpe uforutsette kostnader som må møtes på to 
måter:  

 Det må i prosjektet være utarbeidet en oversikt over mulige kostnadsreduserende 
tiltak.  

 Det må foretas en avsetning i byggebudsjettet for uforutsette forhold.  

Uforutsette kostnader kan påløpe som følge av at andre og bedre løsninger 
fremkommer, nye myndighetskrav som må oppfylles og endringer i priser i markedet 
for bygg.   

For å ta høyde for denne type endringer må det i hvert prosjekt foretas en avsetning for 
uforutsette kostnader. Størrelsen på avsetningen må dimensjoneres slik at den 
sammenholdt med mulige kostnadsreduserende tiltak, er tilstrekkelig til at 
prosjektbudsjettet kan utgjøre et reelt styringsinstrument. Usikkerhetsavsetningen skal 
ikke brukes til programutvidelser.  

6.5 ØKONOMISK BÆREEVNE   
Målet for et større investeringsprosjekt er å legge til rette for bedre pasientbehandling 
og mer effektiv drift. Helseforetaket må som del av planleggingen: 

 dokumentere hvilke effekter et mulig investeringsprosjekt har på framtidige 
driftskostnader, 

 dokumentere hvilke gevinster investeringsprosjektet forventes å gi, 
 dokumentere hvordan gevinster og effekter planlegges tatt ut, 
 vise at det har finansiell evne og likviditet til å dekke investeringskostnaden og 
 vise foretakets evne til å bære framtidige driftskostnader 

Helseforetaket må vise at de har evne til å bære prosjektet, både driftsøkonomisk og 
likviditetsmessig over byggets levetid og vise hvordan det inngår i helseforetakets 
samlede økonomi og investeringsplaner.   

Vurdering av lønnsomhet bør utføres med investeringsanalyser basert på nåverdi. Det 
er en forutsetning at denne gir et positivt bidrag til virksomheten. Alternativt skal det 
synliggjøres hvordan helseforetaket dekker inn negativ nåverdi med kontantstrøm fra 
andre deler av virksomheten. Risikoen i prosjektene vurderes kritisk og analysen skal ta 
hensyn til dette i form av diskonteringsrente og tilstrekkelig risikomargin.  

Hvordan planlagte gevinster og effekter skal tas ut bør konkretiseres bl.a. i en 
organisasjonsutviklingsplan som viser hvordan driften må endres for å realisere mål og 
forventede gevinster. 
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Foretakets samlede økonomiske og finansielle bærekraft skal synliggjøres i form av en 
kontantstrømanalyse etter samme mal som ligger til grunn for økonomisk langtidsplan 
(jfr. mal i økonomihåndboka).   

6.6 EKSTERN KVALITETSSIKRING   
For store prosjekter med en forventet kostnad på over 500 mill. kr skal det 
gjennomføres ekstern kvalitetssikring. Grunnlaget vil være de utredninger som er 
gjennomført i konseptfasen med underliggende delutredninger.   

En slik kvalitetssikring vil være en viktig sjekk på hvorvidt det beste alternativet er 
valgt. Det må da sikres at underlaget for en slik kvalitetssikring er godt. Det må være lett 
å se en klar sammenheng mellom tiltaket (investeringsprosjektet), mål og overordnede 
planer som ligger til grunn og forventet effekt av tiltaket. Vurderinger som er gjort og 
grunnlaget de hviler på må være åpent og lett tilgjengelig.  

6.7 PROSJEKTSTYRING OG STYRINGSMÅL  
Til styring av byggeprosjektet skal det anvendes anerkjent styringsverktøy som sikrer at 
prosjektet realiseres i tråd med forutsetningene, kostnadsramme, med god 
kostnadskontroll og fremdrift i tråd med plan. Krav til organisering og styring av 
prosjektet må sees i forhold til prosjektets størrelse og hvilken fase prosjektet befinner 
seg i. Det må likevel stilles tilstrekkelig kompetanse og prosjektpersonell til disposisjon 
for gjennomføring av prosjekter.   

Ved beslutning om et investeringsprosjekt skal det settes en ytre kostnadsramme med 
avsetning for usikkerhet og uforutsette kostnader som prosjektet skal realiseres 
innenfor. En slik kostnadsramme vil vanligvis være basert på en P85 kalkyle, dvs at det 
er 85 % sannsynlighet for at prosjektet lar seg realisere innen denne kostnadsrammen. 

Helseforetakene må ha ambisjoner om å realisere alle større prosjekt til en lavere 
kostnad. Det uttrykkes ved at det settes et styringsmål for prosjektet som er lavere enn 
kostnadsrammen, f.eks. tilsvarende en kalkyle på P50. 

For investeringsprosjekt hvor helseforetaket er prosjekteier og har fullt økonomisk 
ansvar som følge av styrevedtak, skal årlig prisjustering av den gjenstående delen av 
kostnadsrammen til prosjektet være oppad begrenset til prisjustering lik 
statsbudsjettets deflator.  

6.8 ORGANISASJONSUTVIKLING OG TEKNOLOGI 
Nye bygg skal understøtte den ønskede utviklingsretning som er beskrevet i 
utviklingsplanen. En framtidig endring i f.eks. organisering og ledelse, samhandling og 
oppgavefordeling, vil igjen ha konsekvenser for nye pasientforløp, arbeidsprosesser og 
organisasjonsformer, som igjen vil gi krav til byggene. 

Dette vil kreve at helseforetaket tidlig etablerer et organisasjonsutviklingsprosjekt som 
gis et helhetlig ansvar for å forberede driftsorganisasjonen på å ta det nye bygget i bruk. 
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Ideelt sett bør dette gjøres i forbindelse med prosjektinnrammingen og utarbeidelse av 
styringsdokument og mandat for konseptfasen.  

Verdiskaping er utbytte av den virksomhet som foregår i bygget. Virksomheten endres 
hurtigere og hurtigere i form av blant annet nye organisasjonsformer, arbeidsmetoder 
og IKT. I dette bildet blir tilpasningsdyktige bygninger stadig viktigere. Er de ikke 
tilpasningsdyktige, så blir også verdiskaping dårligere. 

Forutsetninger og avhengigheter knyttet til teknologi bør avklares i en tidlig fase. 

7. FULLMAKTSSTRUKTUR FOR BESLUTNING OM INVESTERINGSPROSJEKTER   

Det blir stilt høye krav til kvalitetssikring og prioritering av prosjektene i de ulike 
fasene. Helse Vest RHF vil ha et særlig ansvar for samordning og overordnet oppfølging 
av større investeringsprosjekter bl.a. gjennom å sikre:  

 at prosjektene inngår i overordnede planer og prioriteringer knyttet til oppgave- 
og funksjonsfordeling i regionen  

 at kostnadene kan forsvares ut fra prosjektets formål, forventede inntektsrammer 
og samlet gjeldsbelastning for helseforetaksgruppen  

Helse Vest RHF har også ansvar for oppfølging overfor Helse- og omsorgsdepartementet 
gjennom foreleggelse av større enkeltprosjekter.  

Styret i det enkelte helseforetak har ansvar for beslutning og gjennomføring av det 
enkelte prosjekt innenfor den fullmaktsstrukturen som er beskrevet under og i pkt. 8. 
Det skal i alle faser tas stilling til om prosjektet skal videreføres/gjennomføres, 
bearbeides eller avsluttes.  

Dersom prosjektet ligger innenfor de delegerte fullmaktene til helseforetakene, men har 
konsekvens for funksjons- og oppgavefordeling, har helseforetaket et eget ansvar for å 
melde prosjektet inn til Helse Vest RHF slik at samordning/vurdering regionalt kan 
sikres.  

For større prosjekter skal det etableres en styringsdialog mellom helseforetaket og 
Helse Vest RHF allerede i forbindelse med idèfasen.   
 
Fullmaktsstrukturen oppsummeres som følger:  

1) Prosjekt/kontrakter under 50 mill. kr  
Det enkelte HF har selv ansvar og myndighet til å beslutte gjennomføring av 
prosjekt.  
  

2) Prosjekt/kontrakter over 50 mill. kr  
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Prosjekt/kontrakter over 50 mill. kr skal forelegges styret til Helse Vest RHF 
til godkjenning etter gjennomført forprosjekt. Helseforetaket skal ta initiativ 
til å etablere styringsdialog mellom HF og RHF før oppstart av forprosjektet.   
  

3) Prosjekt/kontrakter over 100 mill. kr  
Prosjekt/kontrakter over 100 mill. kr skal fremlegges styret i Helse Vest RHF 
til godkjenning både etter gjennomført konseptfase og etter forprosjekt. 
Helseforetaket skal ta initiativ til å etablere styringsdialog mellom HF og RHF 
før oppstart av konseptfasen.   
  

4) Prosjekt/kontrakter over 500 mill. kr  
Prosjekt/kontrakter over 500 mill. kr skal fremlegges styret i Helse Vest RHF 
til godkjenning etter prosjektinnramming, konseptfase og forprosjekt. I 
tillegg skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KSK). 
Denne skal bekreftes gjennomført. Helseforetaket skal ta initiativ til å 
etablere styringsdialog mellom HF og RHF i forbindelse med 
prosjektinnramming.  
  
Helse Vest RHF skal forelegge prosjekter over 500 mill. kr for departementet 
etter gjennomført konseptfase og før forprosjekt.  

  
Alle lånefinansierte prosjekter skal behandles og godkjennes i henhold til føringer gitt 
fra Helse- og omsorgsdepartementet. Alle alternative finansieringsmåter som for 
eksempel OPS-avtaler, eller finansielle og operasjonell leieavtaler er å betrakte som 
lånefinansiering og skal godkjennes av styret i Helse Vest RHF.  

Helse Vest RHF har tillatelse til å inngå finansielle leieavtaler med en kontraktsverdi på 
opptil 100 mill. kr per avtale. Finansielle leieavtaler utover dette beløpet må godkjennes 
av foretaksmøtet. Dersom denne formen for finansiering skulle være aktuell, må 
helseforetaket søke Helse Vest RHF om lov til å inngå slik avtale. Finansiell leieavtale 
skal godkjennes av styret i Helse Vest RHF.    

8. FULLMAKTER, ØKONOMISTYRING OG RAPPORTERING I 
GJENNOMFØRINGSFASEN  

8.1 FULLMAKTSSTRUKTUR FOR GJENNOMFØRINGSFASEN 
Det enkelte helseforetak har ansvar for gjennomføring av investeringsprosjekt som er 
godkjent i tråd med fullmaktstrukturen i pkt. 7. Helseforetaket må ha nødvendig 
kompetanse eller hente inn dette, ha aktuelle styringsverktøy for prosjektgjennomføring 
og etablere en prosjektorganisasjon med ansvar og fullmakter som sikrer at prosjektet 
gjennomføres med god kostnadskontroll innenfor de rammene og styringsmål som er 
satt.  
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Det er i styresak 40/18 vedtatt følgende fullmakter knyttet til økonomistyringen: 

1. I gjennomføringsfasen av utbyggingsprosjekt skal alle kontraktar over NOK 300 
millionar leggjast fram for styret i helseføretaket for godkjenning før kontrakt blir 
signert.  

 
2. Styret i helseføretaka skal ved oppstart av gjennomføringsfasen for det enkelte 

prosjekt ta konkret stilling til om den overordna fullmaktsgrensa skal bli sett lågare 
enn NOK 300 millionar, og gjennom vedtak i det enkelte prosjekt fastsette endeleg 
fullmaktsgrense for administrerande direktør.  

 
3. Prosjektdirektør kan ikkje bli gitt fullmakt som overstig NOK 50 millionar.  
 
4. Ved oppstart av gjennomføringsfasen skal styret i helseføretaket ta konkret stilling 

til entreprise- og kontraktstrategi og få seg førelagt plan for løpande rapportering 
til styret. 

 
5. For det enkelte utbyggingsprosjekt må det avklarast med Helse Vest RHF kva 

undervegs rapportering og sluttrapportering det skal vera til eigar.  
  

Helseforetakene må dokumentere hvilke fullmakter som er gitt i hvert prosjekt og sikre 
at disse er i samsvar med punktene ovenfor. 

Helseforetakene må tilsvarende i store byggeprosjekt utarbeide og holde ved like 
skriftlige prosedyrer for de oppgavene og kontrollene som blir gjennomført for å 
vurdere og håndtere økonomisk usikkerhet. 

Usikkerhetsanalyser må nyttes underveis i gjennomføringen, eventuelt må det 
dokumenteres hvorfor dette ikke anses nødvendig. 

8.2 RAPPORTERING TIL STYRET I HELSEFORETAKENE 
Ved oppstart av gjennomføringsfasen skal styret i helseforetakene ta konkret stilling til 
entreprise- og kontraktsstrategi og få forelagt en plan for jevnlig rapportering til styret 
som minimum skal inneholde følgende, jf. styresak 040/18 «Fullmakter i 
byggeprosjekt»: 

 Kort status om arbeidet 
 Omtale av avvik og korrigerende tiltak ved eventuelle avvik i forhold til 

budsjett, fremdriftsplan eller kvalitet 
 Oppdatert sluttprognose for fasen og totalprosjektet 
 Spesielle problemer og tiltak 
 Brukermedvirkning, status og samarbeid 
 HMS 
 Informasjonsarbeid 
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 Hovedaktiviteter neste periode 

8.3 RAPPORTERING TIL HELSE VEST RHF 
For det enkelte investeringsprosjekt må det avklares omfang og format på underveis- og 
sluttrapportering til Helse Vest RHF.  

Alle investeringsprosjekter med en total kostnadsramme på over 500 mill. kr skal fra og 
med godkjent oppstart av gjennomføringsfase rapportere per tertial til Helse Vest RHF. 
Rapporteringen inngår i rapporteringsstrukturen for virksomhetsrapportering og er 
innarbeidet i den årlige rapporteringsplanen og malen for virksomhetsrapportering som 
årlig blir oppdatert og publisert i Helse Vest sin økonomihåndbok.  

Formålet med rapporteringen er å gjøre rede for status i byggeprosjektene i Helse Vest, 
med særlig fokus på risikoområder og eventuelle avvik og korrigerende tiltak. For å 
sikre en felles tilnærming til innholdet skal rapporteringen som et minimum inneholde 
følgende:  

 kort status om arbeidet 
 omtale av avvik og korrigerende tiltak ved eventuelle avvik i forhold til 

budsjett, fremdriftsplaner eller kvalitet 
 oppdatert sluttprognose for fasen og totalprosjektet 
 spesielle problem og tiltak  

Helse Vest RHF kan også på selvstendig grunnlag definere ytterligere innhold i 
rapporteringen ut ifra hva Helse Vest RHF vurderer som nødvendig i det enkelte 
prosjekt. 

 
 
 
 











 

 
 

STYRESAK  
  
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer   
FØRETAK: Helse Fonna HF  
 
DATO: 07.06.22  
SAKSHANDSAMAR: Aud Gunn Løklingholm  
SAKA GJELD: Årsplan for styret i Helse Fonna HF  
 
   
STYRESAK: 45/22  
  
STYREMØTE: 17.06.22  
1 vedlegg 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret i Helse Fonna HF vedtek årsplan for 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



ÅRSPLAN 2023 
FOR STYRET I HELSE FONNA HF 

1. kvartal 2023 
13.01.23 Haugesund 

 
Styremøte kl. 09 
Årleg melding  
Styrets eigenevaluering og 
evaluering av adm. dir. 
Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltninga av 
statlege selskap 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Eventuelt 
Skriv og meldingar 
Månadsrapport bygg 

15.02.23 Stavanger Eventuelt styremøte kl. 
1300  - 1700 
 

Styremiddag RHF-styret, HF-styra  
 

16.02.23 Stavanger Styreseminar RHF-styret 
og HF- styra 
 
Føretaksmøte 

 

2. kvartal 2023 
18.04.23 Haugesund 

 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte kl. 12 
Styringsdokument for 
Helse Fonna HF 2023 
Styret si årsmelding og 
årsrekneskap 
Forhandlingsfullmakt til 
lønnsoppgjeret 
Leiinga sin gjennomgang 
av internkontroll 
Leiinga sin gjennomgang 
av IKT tryggleik 
 
 
 
 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt  
Månadsrapport bygg 
 
 
Besøk av Helse Vest kl 16.00 
Synfaring og fellesmøte med styret i 
Helse Fonna HF 
Felles middag med styret i  
Helse Fonna HF 

25.05.23 Valen sjukehus 
 

Styremøte kl. 12 
Økonomisk langtidsplan 
Gjennomgang av styrande 
dokument 
 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt 
Månadsrapport bygg 

26.05.23 Rosendal 
 

Styreseminar kl 9-12  

23.06.23 Haugesund 
Hotel Maritim 
 
 
 

Styremøte kl. 09 
Rapportering på 
styringsdokumentet 
Årsmeldingar frå pasient 
og brukaromboda i 
Vestland, Rogaland og 
nasjonalt 
Årsplan for styret 2024   

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Diverse årsrapportar 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt 
Månadsrapport bygg 
 



Fellesmøte med 
brukarutvalet og 
ungdomsrådet 
 
 

3. kvartal 2023 
28.09.23 Haugesund 

 
Styremøte kl. 09 
Forskingsaktivitet Helse 
Fonna  
Årsrapport NPE-saker 
Nasjonale 
kvalitetsindikatorar 
 
 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt  
Månadsrapport bygg 

4. kvartal 2023 
04.10.23 Stavanger 

 
 
 
 

Styremiddag RHF-styret, HF-styra  
 
 

05.10.23 Stavanger Styreseminar RHF-styret 
og HF- styra 
 
 

 

26.10.23 Stord sjukehus Styremøte og 
styreseminar kl 09 
Sjukefråvær 
Evaluering av 
ferieavvikling 2023 
 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt  
Månadsrapport bygg 

24.11.23 Haugesund 
 

Styremøte kl. 09 
Budsjett og 
investeringsbudsjett 2024 
Evaluering av løn og vilkår 
til administrerande 
direktør 
 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt 
Månadsrapport bygg 

 
 



 

 
 

STYRESAK  
  
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer   
FØRETAK: Helse Fonna HF  
 
DATO: 07.06.2022  
SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim    
SAKA GJELD: Sjukefråvær    
   
STYRESAK: 46/22  
  
STYREMØTE: 17.06.22 
  
0 vedlegg 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret tar saka til orientering og ber administrerande direktør fortsatt arbeide for å redusere 
sjukefråveret i Helse Fonna HF 
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1.0 Bakgrunn for saka  

Administrerande direktør vil i saka orientere styret om utviklinga i sjukefråværet, i kva grad 
koronapandemien har påverka dette og kva tiltak som vert gjennomført for å førebyggje og redusere 
sjukefråværet. Styret får om hausten ei meir omfattande sak om sjukefråvær til orientering. Denne 
orienteringa er ei sak styret no har etterspurt og er noko meir avgrensa. 
 
2.0 Mål sjukefråvær - IA-arbeidet 

 
Helse Vest RHF har vedteke at styringsmålet for sjukemeldt fråvær i føretaksgruppa skal vera 4,5% 
eller lågare, medan styringsmålet for det samla sjukefråværet er sett til 5,5% eller lågare. 
 
Det er inngått IA-avtale for perioden 15.05.21 til 31. desember 2022, der følgjande hovudmål er 
formulert: 

• Sjukefråværet skal reduserast 
• Fråfallet frå arbeidslivet skal reduserast 
• Heve avgangsalder for sjukepleiar og helsefagarbeidar 

 
Det er etablert ei arbeidsgruppe med representantar frå arbeidsgivar, NAV arbeidslivssenter, 
tillitsvalde, verneombod og bedriftshelsetenesta. Arbeidsgruppa skal følgje opp mål og 
gjennomføringa av tiltak i IA avtalen. Det er retta særskilt fokus på å kartlegge einingar og grupper 
med høgt sjukefråvær og å kartlegge og følgjer opp enkeltsaker for sjukefråværsoppfølging. 
 
 
3.0 Utvikling i sjukefråvær  
Under følgjer statistikk som visar utviklinga av sjukefråværet over tid i Helse Fonna, også spesifisert 
på klinikknivå og samanlikna med føretaksgruppa samla. Det koronarelaterte sjukefråværet er vist for 
2021 og 2022, då det er i denne perioden fråvær knytt til korona har gjeve mest utslag.  
 
3.1 Sjukefråvær over tid 2017 - 2021 

 
Fig.1 samla sjukefråvær over tid (Kilde: NAV)  
 
(Tal henta frå rapportportalen Helse Vest mai 2022) 
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3.2 Samla sjukefråvær og sjukemeldt føretaksgruppe Helse Vest 2019 - 2022 

 
Fig.2: Samla sjukefråvær og sjukemeldt fråvær føretaksgruppa Helse Vest 2019 - 2022 
 
 
 
 
3.3 Sjukemeldt fråvær Helse Vest 2021 - 2022 

 
Fig.3 Samla sjukefråvær Helse Vest 2021 -april 2022 
 
 
  



 

4 
 

3.4 Utvikling sjukefråvær Helse Fonna 2019 – april 2022 

 
Fig.4  Utvikling  sjukefråvær Helse Fonna 2019 – april 2022 
 
3.5 Eigenmeldt sjukefråvær Helse Fonna 2019 – april 2022 

 
Fig.5  Eigenmeldt sjukefråvær Helse Fonna 2019 – april 2022 
 
3.6 Sjukemeldt fråvær Helse Fonna 2019 – april 2022 

 
Fig.6  Sjukemeldt fråvær Helse Fonna 2019 – april 2022 
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3.7 Korttidsfråvær Helse Fonna 2019 – april 2022 

 
Fig.7  Korttidsfråvær Helse Fonna 2019 – april 2022 (kort tid 1-16 dagar) 
 
3.8 Langtidsfråvær Helse Fonna 2019 – april 2022 

 
Fig.8  Langtidsfråvær Helse Fonna 2019 – april 2022 (lang tid >17dagar) 
 
3.9 Utvikling samla sjukefråvær sjukemeldt fråvær Helse Fonna 2021 - 2022 

 
Fig.9  Utvikling samla sjukefråvær og sjukemeldt fråvær Helse Fonna 2021 – 2022 
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3.10 Utvikling samla sjukefråvær 2021 – 2022 Helse Fonna, spesifisert for KORONA 

 
Fig.10  Utvikling samla sjukefråvær 2021 - 2022 Helse Fonna, spesifisert for KORONA 
 
3.11 Samla sjukefråværsdagsverk 2021 - 2022 Helse Fonna, spesifisert for KORONA 

 
Fig.11  Samla sjukefråværsdagsverk 2021 – 2022 Helse Fonna, spesifisert for KORONA 
 
 
3.12 Sjukefråvær klinikk/område 2019 – april 2022 

 
Fig.12 Klinikk for kirurgi Haugesund 2019 –april 2022 
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Fig.13 Klinikk for medisin Haugesund og Odda 2019 – april 2022 
 

 
Fig.14 Klinikk for psykisk helsevern og rus 2019 – april 2022 
 

 
Fig.15 Klinikk for medisinske tenester og beredskap 2019 - april 2022 
 
 

 
Fig.16 Klinikk for somatikk Stord 2019 – april 2022 
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Fig.17 Drift 2019 – april 2022 
 

 
Fig.18 Fag og forsking 2019 – april 2022 
 

 
Fig.19 HR 2019 – april 2022 
 

 
Fig.20 Økonomi 2019 – april 2022 
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4. IA og sjukefråvær – oppfølging og tilrettelegging 

Helse Fonna har særskilt fokus på systematisk førebygging og oppfølging av sjukefråvær gjennom tett 
dialog mellom leiar og medarbeidar. Leiarar rapporterer jamleg tall for sjukefråvær på alle leiarnivå. 
Det er i Personalhåndboka lagt til rette for lett tilgjengelege oppdaterte rutinar for oppfølging av 
sjukefråvær og tilrettelegging for medarbeidarar med redusert arbeidsevne.  
 
Stega i prosessen knytt til tilretteleggingsplikta er klart definerte og handlar også om samhandling på 
tvers av klinikkar for å finne gode løysingar. Det er tydelege krav til medarbeidar si plikt til aktiv 
medverknad. Vidare er tillitsvalde og verneombod involvert i prosessen. Det vert tidleg dokumentert 
målretta oppfølgingsplan for å gjere det enklare for medarbeidar å bli i jobben eller at medarbeidar 
raskare kjem tilbake i jobb. Planen vert utarbeida i samarbeid mellom leiar og arbeidstakar. Føremålet 
er å finne ut kva oppgåver medarbeidar kan utføre dersom det vert lagt til rette, relatert til 
aktivitetskrav ved 8 veker; kartlegging, avklaring og setje i verk nødvendig tiltak. I det praktiske 
arbeidet inneber dette at leiar og medarbeidar i tett samarbeid med HR ved Personal og organisasjon 
og HMS/Bedriftshelsetenesta kan finne hensiktsmessige tiltak  for å få medarbeidar raskt tilbake i 
jobb.  
 
For å støtte opp under måla i IA-avtalen, er det definert følgjande innsatsområde: 

• Betre arbeidsmiljøet 
• Innsats mot lange og/eller hyppig gjentakande sjukefråvær 

 
Som ein del av avtalen har partane etablert bransjeprogram IA sjukehus «Der skoen trykker. Sammen 
om et godt arbeidsmiljø». Denne avtalen er inngått mellom  «innsatsteam bransjeprogram IA sjukehus» 
(Spekter) og Helse Fonna. Helsa Fonna sikrar vidare opplæring av interne ressursar ved at rådgjevar i 
HR, BHT, tillitsvalt, verneombod og leiar  deltak saman med innsatsteam IA i bruken av verktøy «Der 
skoen trykker».  Det er frikjøp for rådgjevar i 20% st. til oppfølging av programmet. Formålet med 
bransjeprogrammet er å mobilisere partane på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i 
felles erkjente utfordingar. Bransjeprogrammet IA sjukehus tilbyr ein målretta, systematisk og 
langsiktig metodikk for å ta tak i utfordringsområda, skape eit betre arbeidsmiljø og redusere og 
førebyggje sjukefråvær. 
 
Helse Fonna har valt ut to avdelingar til prosjektet «Der skoen trykker» i samarbeid med tillitsvalte og 
verneombod. Leiar og prosjektdeltakar har jobba fram rapport og tiltak som avdelinga vidare skal 
følgje opp saman med tillitsvalt og verneombod. Det er svært gode tilbakemeldingar på bruk av 
verktøyet i prosjektet. Det er planlagt vidare deltaking for andre einingar i «Der skoen trykker» i 2022, 
Det vil då bli vald ut einingar som har utfordringar med sjukefråvær og arbeidsmiljø.  
 
Prosjektet «Tett på tidlig», er del av bransjeprogrammet og er nytt i 2022. Prosjektet har fokus på 
medarbeidarar med langvarig og hyppige fråvær. Det er starta eit nasjonalt prosjekt som Helse Vest er 
del av. Arbeidsgruppe er i gang med å starte ein pilot.  Frå dette arbeidet skal føretaka hente erfaringar 
frå, til det vidare arbeidet med oppfølging av sjukefråvær.  
 
Føretaket skal hindre fråfall frå arbeidslivet og skal legge til rette for å rekruttera personar som av 
ulike grunnar har utfordringar med å komma inn i arbeidslivet (jfr. Styringsdokumentet 2022, 
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Inkludering og mangfald). Helse Fonna samarbeider tett med eksterne instansar for å målrette dette 
arbeidet:  
Avtale om IA- arbeid mellom Helse Fonna og NAV arbeidslivssenter Rogaland ut 2022.  
 

• Samarbeidsavtale med NAV om kandidatar til arbeidstrening og språktrening  
• Stord Somatikk deltek i prosjektet «Vi inkluderer Vestland», som er eit samarbeidsprosjekt 

mellom partane i arbeidslivet og NAV Vestland. Prosjektet har fokus på å gje kandidatar som 
over ein lengre periode har hatt opphald frå arbeidslivet eller droppa ut av skule arbeidstrening 
for å kunne søkje arbeid internt og eksternt 

• Helse Fonna har representantar i regional arbeidsgruppe i Helse Vest «Inkludering».  
Prosjektet  har fokus på å rekruttera kandidatar som av ulike årsakar som har nedsett 
funksjonsevne. Objektive vurderingar og kvalifikasjonsprinsippet gir grunnlag for tilsetting. 
Ulike tiltak er sett i verk. Tiltaka vert rapporttert ….. 

• Deltek i samarbeidsprosjektet «Menn i Helse» mellom NAV, kommune, fylkeskommune, KS og 
Helsedirektoratet. Klinikk for Psykisk helsevern har ein deltakar med i prosjektet 

 
5.0 Tiltak og verkemiddel  

I det følgjande vil ein nemne kort generelle overordna tiltak som skal medverke til å førebyggje og 
redusere sjukefråvær. 
 
5.1 Opplæring 
Både HMS opplæring for verneombod og AMU-medlemmar, og HMS opplæring for leiarar er 
gjennomført i 2021. Sjukefråvær og sjukefråværssoppfølging er eige tema i denne opplæringa. 

Det er gjennomført førebyggande undervising i forflytning, vald og truslar, kjemikaliehandtering og 
kurs/arbeidsmiljøseminar på ulike tema innan arbeidsmiljø og HMS, som alle skal bidra til å førebygga 
sjukefråvær i einingane. I samband med pandemien har smittevern siste åra har hatt særleg fokus. 
Opplæring i bruk av utstyr og smittevernrutinar har vore sentralt.  

Helse Fonna tilbyr opplæring for nye leiarar vår og haust - introduksjonskurs. Sjukefråværsoppfølging 
og gjennomgang av rutinar knytt til sjukefråvær er ein del av undervisninga. Hausten 2022 og vår 
2023 er det i samarbeid med NAV arbeidslivssenter planlagt undervisning for leiar, tillitsvalde og 
verneombod i handtering av sjukefråvær. Føretaket gjennomfører leiarutviklingsprogram for 
funksjonsleiarar som bl.a. skal bidra til utvikling av den relasjonelle dimensjonen av leiarskapet. 
 

5.2 Bistand frå NAV Arbeidslivsenter 
NAV Arbeidslivsenter har ei aktiv rolle i IA-arbeidet. I den nye IA-avtalen spissar NAV 
Arbeidslivssenter no innsatsen mot utvalde verksemder som har over 6% sjukefråvær og stort 
potensiale til å redusere sjukefråværet. Helse Fonna er prioritert bedrift og det er laga 
samarbeidsavtale frå 15.05.2021 til 31.12.2022. Nye verkemiddel og tiltak i IA-avtalen skal vere 
målretta og treffsikre og bidra til i større grad å nå måla. Hovudmål i samarbeidsavtalen er å jobba 
med einingar som har sjukefråvær høgare enn måltall og heva gjennomsnittleg avgangsalder.  
 
Rådgjevar frå NAV Arbeidslivssenter bidrar på følgjande område: 

• Det systematiske arbeidet på individ og gruppenivå 
• Samtalepart i vanskelege enkeltsaker  
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• Informasjonsarbeid om tiltak og verkemiddel som NAV forvaltar 
• Kurs/opplæring  

 
5.3 Bedriftshelsetenesta/HMS  
Som ein del av det førebyggande arbeidet i Helse Fonna, har klinikk/avdeling på den eine sida og 
bedriftshelsetenesta på den andre eit årleg samarbeidsmøte. Dette er eit verkemiddel for å målrette 
tiltak og gje bistand til den enkelte avdeling i det systematiske HMS-arbeidet, førebyggjande 
sjukefråværsarbeid og helsefremjande arbeid.  

Bedriftshelsetenesta har prioritert arbeidet med koronavaksinasjon høgt i 2021 som eit viktig tiltak for 
å førebyggje smitte og slik redusere sjukefråværet knytt til pandemien. Under er oppdaterte tal for kor 
stor del av våre medarbeidarar i Helse Fonna som er vaksinert; 

 

Når det gjeld influensavaksine, arbeider Helse Fonna framleis mot WHO sitt mål om vaksinasjonsgrad 
på 75% blant helsepersonell.  

Sesonginfluensa frå 2018-2020 
 Tal 

vaksinedosar  
Tal «potensielt 
vaksinerbare» 
medarbeidarar  

Del vaksinerte medarbeidarar /      
 % vaksinasjonsdekning  

2018-2019 2.050 3215 64% 
2019-2020 2.300  3209 72% 
2020-2021 2.580  3298 78% 
2022-2022 2.871* 3386 84% 

*Tallet inkluderar influensavaksiner satt i kommunal regi. 

Helse Fonna tilbyr også andre relevante yrkesvaksiner for enkelte grupper medarbeidarar. 
Vaksinering vil i dei fleste tilfelle ha som formål å verna medarbeidaren sjølv mot å bli sjuk av 
smittsame sjukdomar som han/ho vert utsett for i arbeidet sitt. Eksempel på yrkesvaksiner Helse 
Fonna tilbyr er vaksiner mot er Hepatitt B, Hepatitt A og B i kombinasjon, kikhoste, stivkrampe, 
difteri og polio. 

BHT er involvert i sjukefråværssaker som går ut over arbeidsmiljøet. Her bidreg ein inn for å sjå på tiltak 
saman med leiarane og medarbeidarane. Det er hittil i 2022 gjennomført 31 slike samlingar med 
medarbeidarar og leiarar på ulike tema rundt psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø. BHT tilbyr 
og individuelle arbeidshelsesamtalar der førebygging av sjukefråvær er ein viktig del av samtalen.  
Hittil i år er det gjennomført 53 slike samtalar. Førebygging av sjukefråvær ved graviditet har og fokus, 
og BHT har hatt 19 trekantsamtalar til no i år. 
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Det er oppretta ein rutine for kollegastøtteordning for einingar som ønsker å nytta seg av dette. Målet 
er å sikre medarbeidarane omsorg, støtte og rettleiing etter spesielt belastande hendingar og for å 
førebygga lengre sjukefråvær som følgje av hendinga.  

BHT har også fokus på ergonomi og førebygging av muskel- og skjellettplager, som står for ein størst del 
av sjukefråværet i Norge. 

5.4 HMS-kartlegging – handlingsplanar  
Undersøkinga «ForBedring» er gjennomført i januar/februar 2022. Einingane og avdelingane arbeidar 
no, etter gitte fristar, med risikovurdering og handlingsplan for det komande året. Risikoreduserande 
og førebyggande sjukefråværsarbeid er del av etterarbeidet.  

5.5. Koronasituasjonen - psykososialt arbeidsmiljø Føretaket vil framover ha særleg merksemd på 
helse- og arbeidsmiljømessige konsekvensar av pandemien. Gjennom 2 år har no medarbeidaraner 
stått i eit tøft press både når det gjeld arbeidsbelastning, usikkerhet generelt og endringar på  reglar og 
retningslinjer for smittevern. Det har som resultat av dette vore auka førespurnad både frå leiarar og 
medarbeidarar på bistand rundt arbeidsmiljø, personalsaker, konfliktar og sjukefråvær. Dette forsøker 
Personal- og organisasjon og Bedriftshelsetenesta å imøtekomma og gi bistand til så langt det lar seg 
gjera. 
 
5.6 Livsfasepolitikk - seniorpolitikk  
Helse Fonna har ein seniorpolitikk samansett av konkrete tiltak som er tenlege i eit livsløpsperspektiv, 
og målsetjinga er at den i sum skal være så attraktiv at flest mogleg både ynskjer og evnar å halda fram 
i arbeidet. I arbeidet med arbeidstidsplanlegging er medarbeidarane involvert for i størst mogleg å 
kunne leggje til rette for medarbeidarane sine behov.   
 
6.0 Avslutning  
 
Klinikkar/område har fokus på sjukefråvær og sjukefråværsoppfølging, med klare mål om å redusere 
fråværet. Sjukefråvær er fast tema på alle rapporteringsmøte. 
Godt arbeidsmiljø er vesentleg for å skape motivasjon og utvikling, for å rekruttere og halde på 
kompetente medarbeidarar og for å førebyggje sjukefråvær. Arbeidet med å sikre helsefremjande 
arbeidsplassar gjennom systematisk og målretta HMS-arbeid må halde fram. Føretaket har fokus på 
psykososiale arbeidsmiljøfaktorar, gode arbeidsprosessar, arbeidstidsordningar, styrke 
medarbeidarane si oppleving av å meistre og sikre seg mot fysisk og psykisk skade. Det vert arbeidd 
målretta med å ivareta medarbeidarane sin tryggleik. Samarbeidsavtale mellom einingar og BHT skal i 
større grad bidra til å identifisere risiko, arbeide førebyggjande og styre risikoen gjennom aktive 
målretta tiltak.  
 
Gode og tydelege leiarar som bidreg til velfungerande arbeidsmiljø er ein nøkkelfaktor. Det handlar 
om å skape ein kultur på arbeidsstaden der alle er viktige og kan bidra til å oppnå felles mål. Skal vi få 
dette til, vert utvikling av leiarane vesentleg. Leiarar må vere gode relasjonsbyggjarar og kunne 
motivere sine medarbeidarar, samt vere gode på å kommunisere med og skape arbeidsglede, 
tydeleggjere målsetjingar og forventingar. Tett dialog mellom leiar og medarbeidar i arbeidet med 
oppfølging av sjukefråvær er ein av dei viktigaste suksessfaktorane for å få den sjukemeldte tilbake i 
arbeid.  
  



 

 
 
 

 

SKRIV OG 
MELDINGAR  
 

 
 

 
1. Årsplan for styret 2022 
2. Protokoll frå føretaksmøte 

01.06.2022 
 



ÅRSPLAN 2022 
FOR STYRET I HELSE FONNA HF 

1. kvartal 2022 
14.01.22 Haugesund 

 
Styremøte kl. 09 
Årleg melding  
Styrets eigenevaluering og 
evaluering av adm. dir. 
Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltninga av 
statlege selskap 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Eventuelt 
Skriv og meldingar 
Månadsrapport bygg 

23.03.22 Stavanger Eventuelt styremøte kl. 
1300  - 1700 

Styremiddag RHF-styret, HF-styra  
Kl. 1900 - 2200 

24.03.22 Stavanger Styreseminar RHF-styret 
og HF- styra 
 
Føretaksmøte 

 

2. kvartal 2022 
19. april Stord 

 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte kl. 12 
Styringsdokument for 
Helse Fonna HF 2022 
Styrets årsmelding og 
årsrekneskap 
Forhandlingsfullmakt til 
lønnsoppgjeret. 
 
 
 
 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt  
Månadsrapport bygg 
 
 
Besøk av Helse Vest kl 17.00 
Synfaring og fellesmøte med styret i 
Helse Fonna HF 
Felles middag med styret i  
Helse Fonna HF 

24.05.22 Odda sjukehus 
 

Styremøte kl. 12 
Leiinga sin gjennomgang 
Leiinga sin gjennomgang 
av IKT tryggleik 
Økonomisk langtidsplan 
Gjennomgang av styrande 
dokument 
Høyring – 
intektsfordelingsmodellen  
Valstyret i Helse Fonna - 
suppleringsval 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt 
Månadsrapport bygg 

25.05.22 Ullensvang Styreseminar kl 9-12  
17.06.22 Haugesund 

Hotel Maritim 
 
 
 

Styremøte kl. 09 
Rapportering på 
styringsdokumentet 
Årsmeldingar frå pasient 
og brukaromboda  
Årsplan for styret 2023   
Fellesmøte med 
brukarutvalet og 
ungdomsrådet 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Diverse årsrapportar 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt 
Månadsrapport bygg 



 
 

 

3. kvartal 2022 
28.09.22 Haugesund 

 
Styremøte kl. 09 
Forskingsaktivitet Helse 
Fonna  
Årsrapport NPE-saker 
Nasjonale 
kvalitetsindikatorar 
 
 
 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt  
Månadsrapport bygg 
 

4. kvartal 2022 
28.10.22 Stord sjukehus Styremøte og 

styreseminar kl 09 
Sjukefråvær 
Evaluering av 
ferieavvikling 2021 
 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt  
Månadsrapport bygg 

25.11.22 Haugesund 
 

Styremøte kl. 09 
Budsjett og 
investeringsbudsjett 2022 
Evaluering av løn og vilkår 
til administrerande 
direktør 
Oppnemning av Valstyre i 
Helse Fonna 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt 
Månadsrapport bygg 
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PROTOKOLL 

 
FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF 

 
 
Onsdag 1. juni 2022 kl. 13.30 blei det halde føretaksmøte i Helse Fonna HF. Møtet blei 
gjennomført digitalt. 
 
 
Saksliste: 
 

1. Føretaksmøtet blir konstituert 
2. Godkjenning av dagsorden 
3. Årleg melding 
4. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding  
5. Godkjenning av godtgjersle til revisor 

 
 
 
 
 
 
Frå Helse Vest RHF møtte: Agnes Landstad, styreleiar 
 
 
Frå styret møtte:  Anne Sissel Faugstad, styremedlem med fullmakt 
      
 
Frå administrasjonen møtte: Olav Klausen, administrerande direktør 
 
 
Også tilstades:    Inger Cathrine Bryne, administrerande direktør Helse Vest RHF 

Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 
 
 
 

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseføretakslova og riksrevisjonslova. 
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Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert 
 
Agnes Landstad, med fullmakt til å utøve eigarmyndigheit på vegne av Helse Vest RHF etter 
helseføretakslova § 16, ønskte velkommen og spurde om det var merknadar til innkallinga. 
 
Det var ingen merknadar til innkallinga. 
 
Anne Sissel Faugstad og Agnes Landstad blei valt til å underskrive protokollen. 
 
 
Føretaksmøtet vedtok:  
 

Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett. 
 
 
Sak 2 Dagsorden 
 
Møteleiar spurde om nokon hadde merknadar til den utsende dagsorden. Det var ingen 
merknadar til dagsorden. 
 
Føretaksmøtet vedtok: 
 

Dagsorden er godkjend.  
 
 
Sak 3 Årleg melding  
 
Føretaksmøtet skal etter vedtektene § 6 behandle årleg melding. 
 
Helse Fonna HF har utarbeidd årleg melding som blei behandla i styremøte 14. januar 2022, 
sak 06-22. 
 
I medhald av helseføretakslova § 34 skal Helse Vest RHF sende ei årleg melding til Helse- og 
omsorgsdepartementet kvart år. Helseføretaka skal sende ei tilsvarande årleg melding til 
Helse Vest RHF. I den årlege meldinga skal det rapporterast på alle krav i 
styringsdokumentet.  
 
Årleg melding er ei viktig kjelde til kunnskap om utviklinga i helseføretaket og skal vere 
tydeleg forankra i styringsdokumentet. Utarbeidinga av årleg melding er ein god moglegheit 
til å drøfte verksemda i ein heilskapleg samanheng og til å etablere ein felles ståstad for 
framtidig utvikling.  
 
Helse Vest RHF har gjennomgått den årlege meldinga frå helseføretaket og legg til grunn at 
både rapporteringa og plandelen er tilfredsstillande.     
 
Føretaksmøtet vedtok: 
 

Føretaksmøtet tek årleg melding frå Helse Fonna HF til etterretning. 
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Sak 4 Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 
 
Styret i Helse Fonna HF godkjente i styremøte 19. april 2022, sak 20-22, årsmelding og 
årsrekneskap for 2021.  
 
Årsrekneskap og årsmelding for 2021 er vidaresendt føretaksmøte for endeleg godkjenning. 
Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 43 andre ledd godkjenne årsrekneskap og 
årsmelding. 
 
Føretaksmøtet vedtok: 
 

Føretaksmøtet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2021. 
 
 
Sak 5 Godkjenning av godtgjersle til revisor 
 
Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 44 andre ledd godkjenne godtgjersle til revisor. 
 
Godtgjersle til revisor for revisjon etter lova er satt til kr. 420.000,-, jf. note 6 til rekneskapen.  
 
Føretaksmøtet vedtok: 

 
Føretaksmøtet godkjenner godtgjersle til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
_____________, den   ________    ____________, den _______ 
 
 
 
 
Anne Sissel Faugstad      Agnes Landstad
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