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Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF  
- medlemmer og varamedlemmer 
 
Cecilie Daae 
Saksbehandlere/ledere, jf. sakslisten 
 
 
Vår ref.:              Saksbehandler:  Dato: 
              Tina Eitran  1.6.2022  

 
    

Møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. juni 2022 – innkalling  

Vi viser til tidligere avtalt møteplan. I samråd med lederen for det Regionale brukerutvalget 
innkalles det herved til møte i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF 
 

onsdag, den 8. juni 2022– fra kl. 08.30 
i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø  

med mulighet for digital deltakelse. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på tlf. 915 79 793 eller pr. e-post til 
tina.eitran@helse-nord.no. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Tina Eitran 
Spesialrådgiver 
 
 
 
Kopi:  Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord 
  Leder for brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord 
  Brukerorganisasjonene i Nord-Norge 
  Pasientombudene i Nord-Norge 
 
 

 
 
 
 

mailto:postmottak@helse-nord.no
http://www.helse-nord.no/


 

 

 

Møtedato: 8. juni 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
  Tina Eitran  1.6.2022  

 

RBU-sak 49-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til 
å vedta følgende saksliste for møtet, den 8. juni 2022: 
 

Sak 49-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 50-2022 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 13. mai 2022  
Side 2 

Sak 51-2022 Helseatlas for kroniske sykdommer – nevrologiske 
tilstander 

Side 10 

Sak 52-2022 Pasient- og brukerombudene i Nord-Norge – årsmelding 
2021 

Side 12 

Sak 53-2022 Møteplan 2023 – Regionalt brukerutvalg   
Sak 54-2022 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale 

brukerutvalg 2022-2024 
Side 13 

Sak 55-2022 Orienteringssaker Side 15 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig   
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig   
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig   
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 
Side 17 

 5. Helsefellesskap i Nord-Norge – status - muntlig Side 19 
Sak 56-2022 Referatsaker Side 20 
 1. Helgesamling ungdomsrådet Nordlandssykehuset 22. 

april 2022 – referat 
  

 2. Ungdomsrådet Universitetssykehuset Nord-Norge 25. 
april 2022 - referat 

  

 3. Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 18. mai 2022 - 
referat 

  

Sak 57-2022 Eventuelt Side 47 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 1. juni 2022 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Møtedato: 8. juni 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
  Tina Eitran  1.6.2022  

 

RBU-sak 50-2022 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 13. mai 2022 

 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 13. mai 2022 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 1. juni 2022 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
 
 
 
Vedlegg;  Protokoll fra møte i det regionale brukerutvalget 13. mai 2022 
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Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 75 51 29 00                               Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16 postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

 
 

Protokoll 

 
 
   
 
 

Vår ref.:     
 

Referent.: 
Tina Eitran 

Dato: 
13.5.2022 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 13. mai 2022 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø / Teams 
Neste møte: 8. juni 2022 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunnhild Berglen  nestleder  FFO 
Arne Vassbotn  medlem  Pensjonistforbundet 
Ester Marie Fjellheim  medlem  Sametinget 
Kitt Anne Jorid Hansen  medlem  RIO 
Marit Sørdal medlem - deltok pr Teams SAFO 
Nikolai Raabye Haugen  medlem – deltok pr Teams Unge funksjonshemmede 
Ole-Marius Minde Johnsen  medlem  Mental helse 
Ernly Edvard Eriksen medlem FFO 
Elen Valborg Voulab  møtende vara  FFO 
Leif Birger Mækinen møtende vara  FFO 
   
Cecilie Daae administrerende direktør – deltok 

under behandling av sak 46-2022/3 
Helse Nord RHF 

Tina Eitran spesialrådgiver Helse Nord RHF 
Nina Brå rådgiver Helse Nord RHF 
Kari Bøckmann seniorrådgiver Helse Nord RHF 
Jan-Petter Monsen regnskapssjef – deltok under 

behandling av sak 39-2022 
Helse Nord RHF 

Lars Alvar Mickelsen seksjonsleder eiendom – deltok 
under behandling av sak 41-2022 og 
42-2022 

Helse Nord RHF 

Jon Tomas Finnsson avdelingsdirektør helsefag – deltok 
under behandling av sak 44-2022 og 
48-2022 

Helse Nord RHF 

 
Forfall 

 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Åse Senning  medlem  FFO 
Morten Markussen medlem Kreftforeningen  
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RBU-sak 37-2022  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 37-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 38-2022 Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 7. 

april 2022 
Sak 39-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkludert rullering av 

investeringsplan 
Sak 40-2022 Felleseide helseforetak - brukermedvirkning 
Sak 41-2022 Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021 
Sak 42-2022 Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes i investeringer i 

bygg og medisinsk-teknisk utstyr 
Sak 43-2022 Regionalt kompetansenettverk for samiske spesialisthelsetjenester 

– oppnevning av representanter 
Sak 44-2022 Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester - 

oppfølging 
Sak 45-2022 Pasientsikkerhetskonferanse i Helse Nord – oppnevning av 

representant til programkomité 
Sak 46-2022 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen– muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
Sak 47-2022 Referatsaker 
 1. Møte i Nordlandssykehusets ungdomsråd 31. mars 2022 – 

referat  
 2. Møte i Finnmarkssykehusets ungdomsråd 4. april 2022 - referat  
 3. Møte i Nordlandssykehusets brukerutvalg 20. april 2022 – 

referat  
 4. Møte i Helgelandssykehusets brukerutvalg 20. april 2022 – 

protokoll  
 5. Helgesamling i Nordlandssykehusets ungdomsråd 22.-24. april 

2022 – referat  
 6. Nordlandssykehusets ungdomsråd – årsmelding 2021  
 7. Pasient- og brukerombudet i Nordland – årsmelding 2021 
 8. Pasient- og brukerombudet – nasjonal årsmelding 2021 
 9. Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor 

Hammerfest – årsmelding 2021 
 10. Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor 

Tromsø – årsmelding 2021 
Sak 48-2022 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
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RBU-sak 38-2022  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 7. april 2022 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 7. april 2022 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 39-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkludert 
rullering av investeringsplan  

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om prosesser i rullering av Økonomisk 

langtidsplan 2023-2026, inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030, til 
orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg understreker viktigheten av at brukerutvalgene har 
grunnleggende kunnskap om de overordnede økonomiske rammene og prosessene, 
for å få en forståelse for mulighetsrommet i foretaksgruppen. 

 
3. Regionalt brukerutvalg ber om at man styrker psykisk helsevern og TSB i rullering 

av økonomisk langtidsplan 2023-2026. 
 

 

RBU-sak 40-2022 Felleseide helseforetak - brukermedvirkning 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter anbefalingen om en gjennomgang 

av brukermedvirkning i de felleseide helseforetakene. 
 

2. Regionalt brukerutvalg forutsetter at brukermedvirkning i de felleseide 
helseforetakene er i tråd med vedtatte Felles retningslinjer for brukermedvirkning på 
systemnivå i helseforetak. 

 
3. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oversender eget brev med punkter på hva 

som bør inngå i saksgrunnlaget til AD-møtet. 
 
 

RBU-sak 41-2022 Spesialisthelsetjenestens rapport for 
samfunnsansvar 2021 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF synes det arbeides godt innenfor området 

og tar Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021 til orientering. 
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RBU-sak 42-2022 Riksrevisjonens undersøkelse av 
helseforetakenes i investeringer i bygg og 
medisinsk-teknisk utstyr 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes i 

investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr til orientering 
 
 

RBU-sak 43-2022 Regionalt kompetansenettverk for samiske 
spesialisthelsetjenester – oppnevning av 
representanter 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg oppnevner Ester Marie Fjellheim som medlem av regionalt 

kompetansenettverk for samiske spesialisthelsetjenester.  
 

2. Det oppnevnes en ungdomsrepresentant i samråd med ungdomsrådene i regionen. 
 
 

RBU-sak 44-2022 Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske 
helsetjenester - oppfølging 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av 

Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg mener at i det videre arbeidet bør rettes særlig 
oppmerksomhet på pasienter som blir avvist flere ganger flere steder. 

 
 

RBU-sak 45-2022 Pasientsikkerhetskonferanse i Helse Nord – 
oppnevning av representant til programkomité 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Gunnhild Berglen til 

programkomite for Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse. 
 
2. Regionalt brukerutvalg ønsker at det skal kunne trekkes inn andre 

brukerrepresentanter ved behov til brukerpanel for programkomiteen for Helse 
Nord pasientsikkerhetskonferanse. 
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RBU-sak 46-2022  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Møte med Sametinget og Sámi klinihkka, Karasjok, om Utviklingsplan 2038 - 
20.-23. april 2022 

- Gjennomgang sakene til Beslutningsforum for nye metoder - 22. april 2022. 
- Møte i Beslutningsforum for nye metoder - 25. april 2022. 
- Styringsgruppe-utredning av nasjonalservice miljø for nasjonale tjenester m.m. - 

25. april 2022 
- Styringsgruppe Tarmscreeningprogrammet – 25. april 2022. 
- Tematime for styret i Helse Nord RHF – 26. april 2022. 
- Styremøte i Helse Nord RHF – 27. april 2022. 
- Heldags fagmøte i Beslutningsforum – 29. april 2022. 
- Geriatriseminar Karasjok. 3.-4. mai 2022 
- AU-møte - 6. mai 2022. 
- Styringsgruppe-utredning av nasjonalservice miljø for nasjonale tjenester m.m. 

– 12. mai 2022 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunnhild Berglen 
• Pasientreisers brukerutvalg - 25. april 2022 
• Styremøte Pasientreiser HF - 29. april 2022 
• Interregional styringsgruppe MKA - 12. mai 2022 

- RBU-medlem Kitt Anne Jorid Hansen 
• Legemiddelstrategi i Helse Nord, referansegruppe - 25 april 2022   

- RBU-medlem Ester Marie Fjellheim 
• Interregional arbeidsgruppe for samiske spesialisthelsetjenester 25. april 2022 
• Geriatriseminar Karasjok. 3.-4. mai 2022 

- RBU-medlem Ole-Marius Minde Johnsen 
• Møte i regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk – 21. april 

2022 
• Formøte vurderingskomitè for innovasjonsmidler 2022 Helse Nord RHF – 3. mai 

2022 
• Arbeidsmøte Brukerkonferansen 2022 – 9. mai 2022 

- RBU-medlem Arne Vassbotn 
• KI radiologi – 25. april 2022 
• Arbeidsgruppe smittevern - 26. april 2022 
• Kurs samisk geriatri Karasjok - 3.-4. mai 2022 
• Seminar persontilpasset medisin Tromsø – 5. mai 2022 
• Strategi intensivmedisin - 6. mai 2022 

- RBU-medlem Elen Vuolab 
• Geriatriseminar Karasjok. 3.-4. mai 2022 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen 
- Omstillingsplaner i helseforetakene i Helse Nord  
- Brukermedvirkning i felleseide helseforetak 
- De nasjonale utredningene som helsepersonellskommisjonen 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
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Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 47-2022  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Møte i Nordlandssykehusets ungdomsråd 31. mars 2022 – referat  
2. Møte i Finnmarkssykehusets ungdomsråd 4. april 2022 - referat  
3. Møte i Nordlandssykehusets brukerutvalg 20. april 2022 – referat  
4. Møte i Helgelandssykehusets brukerutvalg 20. april 2022 – protokoll  
5. Helgesamling i Nordlandssykehusets ungdomsråd 22.-24. april 2022 – referat  
6. Nordlandssykehusets ungdomsråd – årsmelding 2021  
7. Pasient- og brukerombudet i Nordland – årsmelding 2021 
8. Pasient- og brukerombudet – nasjonal årsmelding 2021 
9. Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor Hammerfest – årsmelding 

2021 
10. Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor Tromsø – årsmelding 2021 
 
Vedtak: 
 
1. Framlagte saker tas til orientering. 

 
2. Pasient- og brukerombudene i Nord-Norge inviteres inn til å orientere om 

Årsmeldingene for 2021 i et senere RBU-møte. 
 
 

RBU-sak 48-2022  Eventuelt 
 
A. Intensiv habilitering i Helse Nord – oppnevning til styringsgruppe 
 
Universitetssykehuset Nord Norge (HABU Tromsø) har siden januar 2022 ledet en 
prosjektgruppe bestående av representanter fra Habilitering for barn og unge ved 
Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og habiliteringen ved Helgelandssykehuset, 
to kommunerepresentanter og to brukerrepresentanter (0ppnevnt av RBU), i tillegg til 
representanter fra Habilitering for barn og unge UNN Tromsø.  
 
Prosjektgruppen er nå i sluttfasen av å ferdigstille et utkast, som svarer ut mandatet fra 
Helse Nord RHF og som skal legges frem for styringsgruppen.  
 
Det er ønskelig med en representant fra Regionalt brukerutvalg i styringsgruppen. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Gunnhild Berglen til å sitte i styringsgruppen for å 
utrede behov for- og organisering av intensiv habilitering i Helse Nord. 
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Bodø, den 13. mai 2022 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 13. mai 2022 – kl. 17.25 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon sentralbord: 75 51 29 00                               Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16, 6 et. postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

Møtedato: 8 juni 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
  Hanne Sigrun Byhring  1.6.2022  

 

RBU-sak 51–2022 Helseatlas for kroniske sykdommer - 
nevrologiske tilstander  

 

Formål: 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ønsker å orientere Regionalt 
brukerutvalg om nye resultater fra Helseatlas og diskutere med RBU hvordan vi kan 
samarbeide for å sikre at disse resultatene tas i bruk for å bedre tilbudet til pasientene. 
 

Bakgrunn/ Beslutningsgrunnlag 
I Norge er det et mål at hele befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester 
på tvers av geografi og sosiale grupper. Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne 
befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av 
hvilket sted pasientene behandles. For de regionale helseforetakene, som har et «sørge 
for»-ansvar knyttet til befolkningen i sin region, er det viktig å ha denne kunnskapen om 
helsetjenester for å kunne gi et likeverdig tilbud av god kvalitet til pasientene. Ut i fra et 
pasientperspektiv er det også viktig at de regionale helseforetakene faktisk benytter 
denne kunnskapen til å forbedre sine spesialisthelsetjenester.  

SKDE lanserte 29 april 2022 første del av Helseatlas for kroniske sykdommer. Analysene 
i del 1 av atlaset omhandler de fire nevrologiske sykdommene Epilepsi, Multippel 
sklerose, Migrene og Parkinsons sykdom.  

Konklusjon 
SKDE anser det som nyttig at RBU holdes informert om nye resultater fra 
Helseatlastjenesten. SKDE imøteser også gjerne innspill fra RBU på hvordan vi kan 
samarbeide for å sikre at disse resultatene tas i bruk for å bedre tilbudet til pasientene. 
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2 
 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord tar informasjonen om Helseatlas for kroniske 

sykdommer - nevrologiske tilstander til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til saken:  
a. ... 
b. ... 

 
 
Bodø, 1. juni 2022 
 
 
 
Cecilie Daae 
administrerende direktør 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon sentralbord: 75 51 29 00                               Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16, 6 et. postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

Møtedato: 8. juni 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
  Tina Eitran  1.6.2022  

 

RBU-sak 52–2022 Pasient- og brukerombudene i Nord-Norge 
– årsmelding 2021 

 
 
Formål: 
Orientering om årsmeldingene 2021 til Pasient- og brukerombudene i Nord-Norge. 
 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg takker for orienteringen og tar årsmeldingene fra pasient- og 

brukerombudene i Nord-Norge til etterretning. 
 
 
Bodø, 1. juni 2022 
 
 
 
Cecilie Daae 
administrerende direktør 
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Møtedato: 8. juni 2022 
Arkivnr.:       Saksbehandler:    Dato:  
    Tina Eitran    1.6.2022 

 

RBU-sak 53-2022  Møteplan 2023 – Regionalt brukerutvalg  

 
Formål 
Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for 2023 for RBU, basert på 
møteplan for styret i Helse Nord RHF1 vedtatt i styremøte 25. mai 2022.  
 
Forslag til møteplan for 2023:  
 

Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
RBU -møter 
(12-14 dg før 
styremøter)  

 
262 

  
15 

 
12 

Teams 

 
25 

 
(143) 

   
14 

 
19 

Teams 

 

15 
(Tromsø) 

 

Styremøter 
Helse Nord 
RHF 
Vedtatt i 
styremøte 25. mai 
2022 

 84 
23 

295 26 31 21  30 21 25 29 20 

Styreseminar 
RHF styrene  
Vedtatt i 
styremøte 25. mai 
2022 

  29-30  
(Tromsø) 

      25-26 
(Bodø) 

  

 
Møtene til Regionalt brukerutvalg legges som hovedregel 12-14 dager før styremøtene. 
Tilpasningen til styrets møteplan sikrer reell medvirkning ved at RBU får kan diskutere 
og gi innspill i aktuelle saker i forkant av styrebehandling. RBUs vedtak refereres i 
tilsvarende styresak.  
 
Møter i arbeidsutvalget 
Det planlegges faste møter i arbeidsutvalget (AU) i forkant av ordinære RBU møter. AU 
vil også kunne behandle saker som ikke kan utsettes til neste ordinære RBU-møte. 
Protokollen fra AU-møtet legges som referatsak i neste ordinære RBU-møte.  
 
  

                                                        
1 Styremøtene i Helse Nord RHF legges rundt siste onsdag hver måned, slik at virksomhetsrapporten fra 
forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.  
2 I tillegg holdes et ekstraordinært RBU-møte i januar i forbindelse med oppdragsdokumentet 2023, 
dersom man ikke får behanldet det i det ordinære møtet. 
3 Møtet settes tentativt og gjennomføres ved behov 
4 I det første av to styremøter i februar behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2023 til HF-ene og 
Budsjett 2023 – konsolidert.  
5 Årsregnskap og styrets beretning 2022. Årlig melding 2022 sendes administrativt til Helse- og 
omsorgsdepartementet innen 15. mars 2023, styrebehandling 29. mars 2023. 
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Felles møte med lederne av brukerutvalgene i underliggende HF 
Et felles møte med ledere av brukerutvalgene i underliggende HF avholdes i forbindelse 
med RBUs møte i november 2023. 
 
Møtested 
Det foreslås også for 2022 at de fleste RBU-møtene avvikles i Helse Nord RHFs lokaler i 
Bodø, slik at gjennomføringen av møtene med deltakelse fra RHF-administrasjonen 
effektiviseres. Med den erfaringen man har opparbeidet seg i 2020 og 2021 legges det 
opp til at noen RBU møter gjennomføres digitalt. November-møtet avholdes etter 
planen i Tromsø.  
 
Regionale styreseminarer 
Helse Nord planlegger i 2023 med to regionale styreseminarer, våren og høsten - i 
tilknytning til styremøtene i mars og oktober 2023. Leder og nestleder i brukerutvalget 
inviteres til å delta i styreseminarer i Helse Nord6.  
 
Regionalt styreseminar:  
• 29. - 30. mars 2023: Tromsø  
• 25. - 26. oktober 2023: Bodø 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplan for 2023 godkjennes som forelagt. 
 
 
Bodø, den 1. juni 2022 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg: 
- Styresak 74-2022 Møteplan 2023 – Styret i Helse Nord RHF – endelig vedtak 
 
Utrykte vedlegg oversendes ved forespørsel 

                                                        
6 Styresak 75-2006 Regionalt brukerutvalg – plan for brukermedvirkning og observatørordning til styret i 
Helse Nord RHF. Vedtakspunkt 2.  
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Møtedato: 8. juni 2022 
Arkivnr.:       Saksbehandler:    Dato:  
    Tina Eitran    1.6.2022 

 

RBU-sak 54-2022 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale 

brukerutvalg 2022-2024 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Det vises til styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mars 2014 og behandling av styresak 
30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016.  
 
Etter oppnevning av nytt Regionalt brukerutvalg skal det oppnevnes nytt arbeidsutvalg. 
Arbeidsutvalget har den siste perioden bestått av leder, nestleder, 
ungdomsrepresentant og ett medlem fra det Regionale brukerutvalg. Tidligere praksis 
om å oppnevne vararepresentant til arbeidsutvalget ble i Regionalt brukerutvalg endret 
til at man hadde fire representanter i arbeidsutvalget. 
 
Saken om oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalg legges nå frem til 
behandling etter oppnevning av nytt Regionalt brukerutvalg. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende representanter til arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i perioden 2022-2024: 
 
A. Medlemmer: 
 

1. NN 
2. NN 
3. NN 
4. NN 

 
 
Bodø, den 1. juni 2022 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Møtedato: 8. juni 2022 
Arkivnr.:       Saksbehandler:    Dato:  
     diverse     1.6.2022 

 

RBU-sak 56-2022 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Helsefellesskap i Nord-Norge – status - muntlig 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 1. juni 2022 
 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Møtedato: 8. juni 2022 
Deres ref:  Vår ref: Saksbehandler  Dato: 
  Tina Eitran/ 1.6.2022 

 

Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 

 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 22. juni 2022 

pr. Teams:  
 

STYRESAK ansv. 
Virksomhetsplan nr. 5-2022 EAH 
Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av 
investeringsplan 2023-2030  

EAH 

Årlig melding 2021  HIR 
Permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr  HIR 
Videreutvikling av eierstyringen i felleseide helseforetak HiR 
Felles målbilder og strategisk retning felleseide helseforetak HiR 
Omstillingsarbeidet i Helse Nord, fremdriftsplan, oppfølging av 
styresak 27-2022 og 57-2022/5 

HIR/EAH 

Felles retningslinjer for beregning av økonomisk bærekraft, 
oppfølging av sak 59-2022B 

EAH 

Kvalitetsstrategi for Helse Nord 2021-2025 HIR/EH 
Tertialrapport nr. 1-2022 HIR 
Felleseide HF – tertialrapport nr 1 HIR 
Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF – bygg – tertialrapport 2-
2022 

HIR/LAM 

Helgelandssykehuset – tarmkreftkirurgi – tilbakeføring  GT 
  

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 10. juni 2022 

 
2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 24. august 

2022 fysisk i Alta:  
 

STYRESAK ansv. 
Felles regionale retninglinjer for varsling av kritikkverdige forhold 
i Helse Nord, oppfølging av styresak 76-2021 

AME 

ForBedring 2022 Helse Nord - informasjon om resultater og ev. 
funn 

AME 

Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, oppfølging av styresak 64-2022 

JTF 

Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF – bygg – tertialrapport 2-
2022 

HiR/LAM 

Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF – bygg – tertialrapport 2-
2022 

HIR/LAM 
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Byggeprosjekter UNN HF – bygg – tertialrapport 2-2022 HIR/LAM 
Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord, oppfølging av sak 
172-2020/7 

HIR/FEI 

Oppfølging av internrevisjonsrapport 06/2019: Ventetid og svartid 
ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord - oppfølging av 
styresak 106-2020 og 56-2021 

HIR/EIH 

Endringer i styring og oppfølging av nasjonale tjenester i 
spesialisthelsetjenesten   

JTF 

Helhetlig informasjonssikkerhet - tertialrapportering HiR 
Nye sykehusbygg - erfaringer fra beredskapssituasjonen knyttet til 
koronapandemi, oppfølging av styresak 62-2020, sak A og sak C 

HiR/LAM 

Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11/20, behandling av 
personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av sak 156-2021 

JB/IMA 

Regional kreftplan – revisjon, oppfølging av styresak 127-2020 GT/RSP 
Koronakommisjonens rapport (O-sak) JB/GT 
KAK2 (felles styresak) HIR 
Strategi for Helse Nord RHF – status oppfølging HIR 
FRESK (Fremtidens systemer i klinikken) - tertialrapportering HiR 
Alvorlige hendelser i Helse Nord – overordnet oversikt (O-sak) GT 
Kvalitetsindikatorer til styring BV 
Styringssystem for informasjonssikkerhet, oppfølging av styresak 
135-2021 

JB/IMA 

Virksomhetsrapport nr. 6 og  7 HiR/EAH 
Lønnsjustering 2022 adm. direktør TE 
NOR EMT - rapport oppsummering av erfaringer  JB 
Oppfølging av internrevisjonsrapport 06/2021: Implementering av 
nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord, status 
handlingsplan, oppfølging av styresak 17-2022 

JTF 

Nye Helgelandssykehuset HIR 
 
 

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 12. august 2022 
b) Oversikt over aktuelle saker til dette styremøtet er foreløpig ikke gjennomgått 

med adm. direktør og derfor særdeles tentativ… 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon sentralbord: 75 51 29 00                               Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16, 6 et. postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

Møtedato: 8. juni 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
  Jon Tomas Finnsson  1.6.2022  

 

RBU-sak xx–2022/5  Helsefellesskap i Nord-Norge - status 
 

Bakgrunn: 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF etterspurte status for helsefellesskapene i 
Nord-Norge i sitt møte 7. april 2022.  
 
Helse Nord RHF vil orientere muntlig om saken i møtet. 
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Møtedato: 8. juni 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
  Tina Eitran  1.6.2022  

 

RBU-sak 56-2022 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Helgesamling ungdomsrådet Nordlandssykehuset 22. april 2022 – referat 
2. Ungdomsrådet Universitetssykehuset Nord-Norge 25. april 2022 - referat 
3. Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 18. mai 2022 - referat 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 1. juni 2022 
 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

 

Referat helgesamling Ungdomsrådet 
Nordlandssykehuset 

Sted: Scandic Havet  

Tidspunkt: 22. april kl. 16.00 til 24. april kl. 15.00 

Sakspapirer: Legges ut på nett, lenke her. 
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Deltagere: Tilstede  Meldt    
forfall 

Danielle Johanna Hansen Leder X  

Olav Wiik Moland Nestleder X  

Susanne Regine Inga Samisk representant  X  

Linea Vold   X  

Lea Hasse  X  

Trine Lise Antonsen   X 

Karoline Steffensen  X  

Mari-Sofie Nordland  X  

Lina Ramberg Aas  Fredag 
22. april 

 

Nikolai Heldahl  X  

Vinjar Meosli  X  

Håvard Moland  X  

    

For Nordlandssykehuset    

Sissel Eidhammer Saksbehandler/koordinator   

Kirsti Jørgensen Kontaktperson Psykisk helse- og rusklinikken X  

Marianne Sivertsen Kontaktperson Psykisk helse- og rusklinikken  X 

Tone Johnsen Kontaktperson Medisinsk klinikk  X 

Silje Hageengen Lundeng Kontaktperson Barneklinikken Deltar 
lørdag 

 

Jørgen Edvindsen Barneklinikken Sak 
10/2022 

 

Siri Tau Ursin Administrerende direktør Sak 
13/2022 

 

Saksliste: 
 

07/2022 
08/2022 
09/2022 
10/2022 
11/2022 
12/2022 
13/2022 
14/2022 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av referat møte 31. mars 
Gruppearbeid 
Presentasjon av HIPPO 
Oppdrag 
Gruppearbeid 
Innspill til direktør 
Eventuelt 
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Saksnummer  Sak 
 
 

07/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

08/2022 Godkjenning av referat møte 31. mars  
 
Vedtak:  
Referat fra møtet godkjennes.  
 

09/2022 Gruppearbeid 
 
Områder som ble jobbet med gjennom hele helga: 
 

1) Gjennomgang av tidligere hovedsaker 
2) 10 tiltak for å skape et godt sykehus for barn og ungdom 
3) Fokusområder for denne perioden 
4) Felles grupperegler 
5) Om meg og hvordan jeg liker å jobbe (egne ark) 

 
Gjennom helga jobbet Ungdomsrådet med hva som er viktig for barn og ungdom på 
sykehuset. Dette arbeidet resulterte i listen: 10 tiltak for å skape et godt sykehus for barn 
og ungdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10 tiltak for å skape et godt sykehus for barn og ungdom 
Hva mener vi er viktig for barn og ungdom på Nordlandssykehuset? 

 

1. Det må lages rutiner for gode overganger på alle relevante avdelinger.  
2. Aldersgrensen på barneavdelingen må økes til 18 år. 
3. Ventetiden for barn og unge i psykiatrien og barnehabilitering må ned. 
4. Det må opprettes en barne- og ungdomsklinikk.  
5. Vi må ha et brukervennlig tilbakemeldingssystem, og tjenester som tar 

tilbakemeldingene på alvor.   
6. Vi ønsker muligheten for å få timer på ettermiddagen, etter jobb og skole. 
7. Vi ønsker et ungdomsrom der ungdom kan oppholde seg når de er på sykehus.  
8. Kommunikasjonen med barn og ungdom må bli bedre – vi må møtes der vi er. 
9. Samarbeidet mellom dere må bli bedre, internt i sykehuset og mellom 

skole/kommune/sykehus, og koordinatorsystemet må funke.  
10. Tilbudet til skeive og transpersoner må bli bedre, og de må bli møtt på en 

respektfull måte. 
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Fokusområder for denne perioden: 
 
1. Kommunikasjonen med ungdom må bli bedre  

• Hør på oss, vi vet selv best hva som plager oss  

• Forklar diagnosen sånn at vi forstår  

• Les journalen før vi kommer  

• Ikke snakk over hodene våre, forklar med vanlige ord 

• Vi trenger informasjon i etterkant om det som har skjedd, og mulige 
ettervirkninger  

• Ikke bare snakk med oss om sykdom, snakk også om positive ting 
 
2. Samarbeideidet rundt oss er viktig  

• Kommunikasjon mellom avdelingene må bli bedre, de må snakke sammen sånn at 
vi slipper å være bindeleddet 

• Vi må slippe å bruke tid på å sette inn legen/behandler i sykdomshistorien 

• Kommunikasjonen mellom arne- og ungdomspsykiatrien og skolen vært bedre. 

• Samarbeidet mellom somatikken og psykiatrien er kjempeviktig man må, se hele 
mennesket.  

 
3. Helsetjenester til skeive og transpersoner 

• Hvordan man behandler transpersoner og respekt for denne gruppen 

• Får tilbakemeldinger om situasjoner der man ikke blir møtt på en god måte 
 
4. Stabilitet i behandlingen  

• Det er veldig mye utskiftning av personell, og det er veldig vanskelig å skulle bygge 
opp relasjonen på nytt.   

• Overgangen mellom ulike leger/psykologer, vi må hele tiden må fortelle alt på nytt  
 
5. Mer ungdomsvennlig behandling 

• Ofte et problem når du er på sykehus at du ikke vet hvordan ting funker. Når du er 
på voksenavdelingen som 14-åring er det viktig at du får informasjon om at du har 
et valg om å være på barne- eller voksenavdeling. 

• Mer kunnskap og informasjon om tjenester og mulig behandling, særlig behandling 
andre steder i landet. 

• Ikke sett diagnoser før man er sikker på at det er rett diagnose og ikke send oss 
hjem for tidlig 

• Aldri gi viktig informasjon over telefon, det må være kort tid mellom innkalling og 
time på dårlige beskjeder og gi oss svar på undersøkelser og prøver selv om det 
ikke er noe galt.  

• At man må kunne dra til BUP uten foreldre. Du får ikke alltid sagt like mye når de er 
der.  

• Flere timer på en dag i stedet for på flere dager 

• Gi beskjed om timene – får ikke beskjed om at vi har time og derfor møter vi ikke 
opp til timen 

• Gi tid til de som ikke krever tid, de som roper høyest får mest oppmerksomhet 
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• Når man får en kompleks diagnose, mye blir glemt, og man har rett til koordinator 
for personer med langvarige og komplekse behov. Dette får vi ikke beskjed om  

 
6. Pårørende  

• Ta vare på de som er pårørende, også søsken. Veldig viktig at pårørende søsken 
følges opp, ofte foreldrene som får best mest informasjon (legespråk) 

• Muligheten til å involvere pårørende, også de som ikke er i familien, for eksempel 
venner, kjæreste. 

 
Arbeid vi ønsker å jobbe særskilt med/arbeidsgrupper, utvalg: 

• Holdningsarbeid: Å bli sett på som et helt menneske  

• Pårørende: Mari-Sofie, Susanne og Trine Lise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: 
Arbeidsutvalget lager et forslag til hvordan det skal jobbes med de ulike sakene. 
 

10/2022 Presentasjon av HIPPO 
 
 
Presentasjon av HIPPO, ved Jørgen Edvinsen, Barneklinikken. 
 
Vedtak: 
1. Ungdomsrådet takker for en kjempefin presentasjon. 
2. Ungdomsrådet er svært fornøyd med hvordan det jobbes med HIPPO på 
Nordlandssykehuset.  
 

12/2022 Oppdrag  
 

Oppdrag og gjennomført siden sist  Representant 
ungdomsrådet 
 

1. Arbeidsgruppe: Prosjekt om sykelig overvekt hos barn 
og unge.  
 

Sarah  

2. Arbeidsgruppe som skal se på etableringen av FACT Ung 
–FACT Ung er et tilbud for ungdom fra 13 til 24 år.  

Danielle 

Grupperegler for Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 
 

1. Ha respekt for hverandre og ta hensyn til at alle har forskjellige behov  
2. Ikke avbryt hverandre  
3. Vær positiv til innspillene og tankene folk har  
4. Still forberedt til oppdrag og møter 
5. Ta sosialt ansvar og inkluder alle 
6. Vi deler ikke videre det vi forteller hverandre 
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 Deltatt på to 
møter, 
prosjektsøknad 
skal sendes inn 
 

3. Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester  Viktoria 
 

4. Prosjektgruppe kurs brukermedvirkning Viktoria 
Planlegges et nytt 
kurs høsten 2022 
 

5. Konferanse om samhandling/samarbeid  
Når? 09. juni 
Hvor? Fru Haugans hotell Mosjøen 
 
De ønsker å høre:  
Hva er viktig for deg som pasient? 
Hva forventer vi av helsevesenet i framtiden?  

 
 
 
Olav 
Lea 
 
 
 

6. Innlegg på seminar om samvalg 

Når? 02. november 
Hvor? Hotell i Bodø  
De ønsker å høre: Hva er viktig for deg som pasient? 
Ungdomsperspektiv 

 
Olav 
Lea 

7. Innlegg for medisinstudenter: 

Når? Torsdag 28. april klokka 08.00 – 08.30  
Hvor? Nordlandssykehuset sentrum, Parkveien 95 
De ønsker å høre: Hva er viktig for ungdom på sykehus?  

 
Mari-Sofie  
Danielle 

8. Dialogkonferansen i Svolvær 

Hvor: Thon hotell Svolvær  
Når: 10. og 11. mai 
De ønsker å høre om:  

• Hva er viktig for ungdom i framtidens 
helsetjeneste? 

• Ønsker helst at vi skal delta på hele konferansen 
og delta i gruppearbeid 

 
 
Lina 
Danielle  
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9. Innlegg på opplæring for ansatte som jobber med barn 
som er pårørende. 
11. mai, kl. 14:30 - 14:45 

Mari-Sofie 
Trine-Lise 

10. KvIP står for Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk 
helsevern.  

KvIP er et nettverk av BUP akutte enheter som har som 
mål å sikre høy kvalitet i akuttbehandlingen i psykisk 
helsevern for barn og unge. Et viktig element i dette 
arbeidet er besøksteamet. Vi ønsker to ungdom til å 
delta på være digitale besøk den 03. mai (heldags).  

Olav  
 

11.  Et barnevennlig sykehus 

Det skal søkes midler om et prosjekt med tittel «et barnevennlig 
sykehus». Handler i stor grad om å sikre god informasjon til barn 
og ungdom og å hindre tvang, f. eks ved blodprøvetaking. Det er 
ønskelig med en brukerrepresentant inn i dette prosjektet.  

 
 
Linea 
Lea 

12.  Invitasjon til å komme til Regionalt senter for 
spiseforstyrrelser 

Spørsmål stilt i forkant: Vi ønsker skal på: Hvordan fungerer 
overgangen fra barn til voksen på vårt felt? Vi er jo regional også 
slik at det er også en måte å få høre om de har hørt noe fra de 
andre ungdomsrådene på UNN, Finnmarksykehuset og 
Helgelandssykehuset om vi får levert bra tilbud  

 
 
 
 
Danielle 
Mari-Sofie  

13. Nordland fylkeskommune har vedtatt en strategi mot 
ungt utenforskap og skal nå i gang med å utarbeide en 
handlingsplan for inkludering.  

I den forbindelse lurer jeg på om noen fra Ungdomsrådet ved 
Nordlandssykehuset ønsker å delta på et referansegruppemøte 
for delmål 4 i strategien som handler om at barn og unge voksne 
med funksjonsnedsettelser skal ha like muligheter til utdanning, 
arbeid og deltakelse. Referansegruppemøte er planlagt onsdag 
18. mai fra den 18. mai kl. 11.00 - 15.30 på Ramsalt hotell. 
(inkludert lunsj) på Ramsalt.   

 
 
 
 
 
 
Olav 
Mari-Sofie 
Linea 
 

14. Hva er viktig for deg dagen,  
09. juni.  

Denne dagen er det stands i Lofoten, Vesterålen, 
Nordlandssykehuset psykisk helse- og rusklinikken og i sentrum.  

Er det noen som ønsker å delta på dette? 

 
 
 
Mari-Sofie 
Danielle  
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15. Innspill til arbeidet med digitale tjenester for 
aldersgruppen 12-16 år, https://helse-nord.no/digitale-
pasienttjenester/barn-og-unge   

Dette gjelder både på vegne av tjenester, men ikke minst: 
tjenester for ungdommen selv. Norsk Helsenett som eier 
Helsenorge skal undersøke hvordan plattformen bør være for at 
ungdom enkelt kan finne fram til og bruke tjenestene der. I den 
forbindelse hadde det vært fint å møte Ungdomsrådet, gjerne på 
deres møte den 31. mai for å gi informasjon om prosjektet og 
høre hva dere mener er viktig.  

 
 
 
Arbeidsutvalget 
ser på denne 
henvendelsen 

16. Konferanse om samisk ungdomshelse, Tromsø 

Starter: 05. mai 2022 kl. 10.00 
Slutter: 06. mai 2022 kl. 12.30 
Mer informasjon her: 
https://uit.no/tavla/artikkel?p_document_id=767624  
Målgruppe: Samisk ungdom opptil 30 år. 
 
Reise og opphold dekkes av oppdragsgiver.  

Susanne  

17. Diagnoseuavhenging ungdomskurs 

2- dagers lærings- og mestringskurs for ungdom og unge voksne. 
Kurset er for ungdommer/unge voksne mellom 16- 25 år, med 
langvarige helseutfordringer. Helseutfordringene kan være både 
somatiske sykdom og psykisk helse og rus problematikk. 

Dato: 3. oktober 2022 til 4. oktober 2022 
 
Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om 
sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å 
velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, 
egne ressurser og endring av levevaner. Ved å delta på kurset vil 
du få styrket din helsekompetanse for å leve best mulig med 
sykdommen. 

Vi trenger:  
 
1) Påmeldinger 
 
2) Noen som 
ønsker å fronte 
budskapet for å få 
flere påmeldte i 
sosiale medier 
 

• Vinjar 

• Lea 

• Mari-Sofie 
 

 
Vedtak: 
Oppdrag utføres slik det fremkommer av tabell.  
 

13/2022 Innspill til direktør 
 
Siri Tau Ursin, administrerende direktør, deltok på søndagen og fikk presentert hva 
ungdomsrådet hadde jobbet med og deres hovedsaker.   
 
Vedtak: 
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1. Ungdomsrådet takker for at direktøren deltok for å høre deres innspill. 
2. Ungdomsrådet ser fram til det videre samarbeidet. 
 

14/2022 Eventuelt 
 

Ønske om å få et bilde av hvordan ungdomsrommet på barneavdelingen ser ut. 
 
Vedtak: 
Kontaktperson Silje tar bilder til neste møte. 
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MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: Mandag 25.04.22 

Møtested: Radisson Blue, Tromsø sentrum og Teams 
Tilstede: Medlemmer: Mathias Halvorsen leder, Johanne-Kristine Mortensen nestleder, 

Kamilla M. Sørensen, Kamilla Hammari Olsen, Marte Stene Sætrum, Regine 
Elvevold, Elise Nilssen-Broderstad, Marius Sundstrøm, Helena Andersen, 
Surajja Zeynalli 

 
Koordinator:   Mariann Sundstrøm, Marit Nordmo og Elisabeth Mia Warvik (referent)  
 
Forfall: Mia Berggren Nordahl 
  

 

Saksliste: 

UR 8/22      Godkjenning av referat fra 310122 

Etter en presentasjonsrunde ble referatet kort gjennomgått og godkjent. 

 

UR 9/22 Digitale løsninger 12-16 år på Helsenorge v/Tove Sørensen, Elin Margrethe 

Bruland Haug, Oddgeir Strømsnes og Trudi Rød  

Helsenorge består av en ikke-innlogget del og en innlogget del. Ungdom ønsker egen tilgang, lett 

overgang fra ungdom til voksen, behov for å kommunisere, bedre overgang fra enkle info tjenester, 

Helsetjenester for ungdom 12-16 høyt sikkerhetsnivå – krever foreldresamtykke pr henvisning. 

Krever og godkjenner fra behandler. Helsetjenester for ungdom og voksne fra 16 år. 

Informasjonssamfunnstjenester er helt privat. 

Hvem har tilganger nå og hva ønsker vi for framtiden for ungdom? Brukerflate prinsipper, 

autentisering, sammenheng i tjenestetilbud, juridisk grunnlag, må foreldrene være på Helsenorge for 

at barna skal kunne være på Helsenorge. Ungdomsrådet er bedt om å gi innspill til casen Silje 14 år 

med flere, fire ungdommer og to foreldre – svare på spørsmål, er disse relevant, noe som bør tas 

bort eller føyes til? Frist inntil to uker. 
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Tenke oss et par år fram i tid: 

Hvilke tre funksjoner/tjenester (eksisterende og nye) vil dere helst at skal være på plass to tilgjengelig 

for ungdom fra 12-16 år? Involvering senere av ungdomsrådet? Mail, brukerundersøkelser, 

involvering av flere interessenter. Planen videre er å få tilgang til foreldre først nå til høsten. Deretter 

ungdommene senhøstes. 

Observatør på sak var Michelle Hokland HN IKT. 

Innspill fra ungdomsrådet: Layouten er ok men obs at språket må være tilpasset ungdommer. God 

ide å ha ordforklaringstjeneste? Faguttrykk og vanskelig språk bør forklares på en ungdomsvennlig 

måte. Kategorisering i mapper? Det er mange valg å trykke på som gjør det krevende å finne fram. En 

side for ungdom som forklarer dette med innsyn og rettigheter, hvem kan man spørre osv. 

Veiledningstjeneste. Vurdere tilgjengelig chatfunksjon. 

 

UR 10/22 Dialogmøte med UNN styret 280422 

Johanne og Kamilla Mari fra ungdomsrådet stiller på dialogmøtet med styret denne uka. Der møter 

rådet bla direktøren og styreleder. Tema har vært drøftet på arbeidsutvalgsmøtet og det velges blant 

disse temaene: nasjonalt møte til høsten, innspillene til oppdragsdokumentet i år, overganger fra 

barn til voksenmedisin, se til referat fra Hammerfest mht hva direktørene lovet oss der, 10 råd for 

brukermedvirkning fra NLSH, digitalisering av tjenester – oppfølging fra forrige gang saken var oppe i 

rådet. 

Neste dialogmøte med styret er 29.29.22. 

 
UR 11/22 Informasjon om arbeidet md det nasjonale møtet i Tromsø for ledere, 

nestledere og koordinatorer i UR  

Vi planlegger et nasjonalt møte til høsten; torsdag 22. og fredag 23. september. Møtet vil bli delvis 

delt slik at ledere/nestledere har en del for seg og koordinatorer har en del for seg. Koordinatorene i 

NLSH, UNN og Finnmark jobber med å få rammene på plass. Ledere og nestledere i ungdomsrådene 

er involvert med å bestemme tema for dagene. Vi jobber med å lage god informasjon inkludert 

påmelding. Frist må settes i god tid før fellesferien.  

 

UR 12/22 Psykologstudenter informerer om masteroppgave – overgang fra barn til 

voksen 

Hanne Akseth Ulriksen og Sandra Alise Mathisen skal skrive master til høsten. De har inntrykk av at 

overganger i psykiatrien kan være krevende. De ønsker å få erfaringer fra de som har personlig 

erfaring – unge voksne fra 18 som enten er i ferd med å bli overført eller har erfaring er aktuelle 

kandidater. Undersøkelsen innebærer et intervju, lydopptak, opplysninger om pasient. Alt er 

anonymisert og ikke mulig å spore tilbake til ungdommene.  
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Spørsmål vil være: Behandlingen i BUP og hvordan den var ulik fra behandlingen i voksenpsykiatrien, 

relasjon til behandler, tanker om overgangen, hva fungerte bra, hva kunne vært annerledes. De 

trenger 12 til 15 respondenter som i utgangspunktet kan komme fra hele landet. 

 

UR 13/22 Eventuelt 

Seminar om samisk ungdomshelse i begynnelsen av mai: Alle rådene i nord har fått informasjon og 

Elise deltar over to dager. NLSH stiller også med sin samiske representant. Det er veldig gode 

foredragsholdere (seminaret ble utsatt til høsten pga få påmeldte). 

Engasjere ungdommer med funksjonshemminger i politisk arbeid: Saken er lagt på facebook. 
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Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

 

 

 
Referat møte i Brukerutvalget 18. mai 

Sted: Fysisk, Nordlandssykehuset sentrum parkveien 95 

Tid: 11:00 til 16:00.  
Lenke til sakspapirer: Her 
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Deltagere: Tilstede  Meldt    
forfall 

Paul Daljord – leder  FFO – Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon  
 

X  

Gunn Strand Hutchinson – 
nestleder 

SAFO – Samarbeidsforum av 
funksjonshemmedes organisasjoner 
 

X  

Ole André Korneliussen Mental Helse 
 

X  

 
Marie Dahlskjær 
 

 
FFO – Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon  
 

X  

Gunn Varberg Blandford Kreftforeningen 
 

X  

Wiggo Nilsen Nordland fylkes eldreråd 
 

X  

Linn Christin Sørtorp   RIO – Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon 
 

X  

Anna-Emilie Langås Vadnem Samisk representant 
 

 X 

Danielle Johanna Hansen  Ungdomsrådet  
 

 X 

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Siri Tau Ursin Administrerende direktør X  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Marit Barosen  Økonomisjef Sak 045/2022 og 
sak 046/2022 

 

Ida Bakke Spesialist i nevrologi / Rådgiver / PhD-
stipendiat 

Sak 047/2022  

Paul Amundsen Brukerrepresentant forskningsprosjekt Sak 047/2022  

Beate Karlsen Seksjonsleder seksjon for pasientsikkerhet Sak 048/2022  

Per-Ingve Norheim  Seniorrådgiver HR-stab Sak 049/2022  
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Saksliste: 
 

043/2022 
044/2022 
045/2022 
046/2022 
047/2022 
048/2022 
049/2022 
050/2022 
051/2022 
052/2022 
053/2022 
054/2022 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av referat møte 16. mars 
Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset 
Tertialrapport 1-2022 
Presentasjon forskningsprosjekt  
Årsrapport 2021 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 
Forbedring 2021 – Orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset  
Oppnevninger  
Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker  
Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 
Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker 
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Saksnr.  Saksfremstilling 
 

043/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

044/2022 
 
 

Godkjenning av referat møte 20. april 
 
Vedtak:  
Referatet fra møtet 20. april godkjennes.  

045/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset  
 

• Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av Nordlandssykehuset. 
• Lenke til side med ordforklaringer her.  

 
Presentasjon av virksomhetsrapporten for april 2022 ved økonomisjef Marit Barosen.   
 
Spørsmål rundt: 

• Tilbudet til pasientene 

• Habiliteringstilbudet til barn og ungdom  

• Psykisk helsevern voksne og barn  

• Liggetid TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) 

• E-konsultasjoner: Hvordan vurderes det hvem som skal få e-konsultasjon 

• Spørsmål om det finnes statistikk over fordelingen mellom andelen ansatte som 
jobber klinisk/ikke-klinisk  

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten til orientering.  
 

046/2022 Tertialrapport 1-2022 
 
Presentasjon av tertialrapport 1-2022 ved økonomisjef Marit Barosen.    
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar tertialrapporten til orientering.  
 

047/2022 Presentasjon forskningsprosjekt  
 
Presentasjon av forskningsprosjektet Prehospital minutes count during a stroke, ved Ida 
Bakke, spesialist i nevrologi/PhD-stipendiat og Paul Amundsen, brukerrepresentant i 
prosjektet.  
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Vedtak: 
1. Brukerutvalget takker for en interessant presentasjon.  
2. Brukerutvalget berømmer arbeidet som er gjort i forskningsprosjektet.  
 

048/2022 Årsrapport 2021 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 
 
Orientering ved Beate Karlsen, seksjonsleder seksjon for pasientsikkerhet og svar på 
spørsmålene som fremkom i møtet.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen.  
 

049/2022 Forbedring 2021 – Orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset 
 
Presentasjon ved Per-Ingve Norheim, seniorrådgiver HR-stab.  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  
2. Brukerutvalget ønsker en ny orientering for hvordan tiltakene blir fulgt opp.  

 

050/2022 Oppnevninger  
 

Prosjekt Brukerrepresentant Kontaktperson 

1. Alle pasienter 
får time til rett 
tid - 
Barneklinikken 
 

 
 

Brukerutvalgets 
representanter bes 
foreslå aktuell kandidat. 
Må være en forelder 
som har erfaring med 
barneklinikken/ventetid 

 
Koordinator sender  
henvendelse til 
Løvemammaene  

2. Tidlig 
integrasjon av 
palliativ 
behandling av 
barn og unge i 
Nordland 
(Prosjekt 22 i 
oversikten) 
 

Ønsker en til 
brukerrepresentant som 
har erfaring med:  
 
Overganger: Sykehus 
komme, gjerne med 
barn som har vært syk 
over lengre tid, 
nevrologisk, kronisk syk 
over år   
 

 
Tuva Nordal Skjerve,  
tuvaskjerve@hotmail.co
m  
 
Prosjektleder 
Nordlandssykehuset: 
Kirsti Neset 

3. Forbedringspros
jekt 
Dekolonisering 
av 
protesepasiente
r 

Ønsker: Pasient med 
artrose planlagt for 
proteseoperasjon 
 
Maks 5 møter, utprøving 
av prosedyren hjemme 

 
Forespurt klinikken om 
aktuelle kandidater. 
Avventer tilbakemelding  
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4. Brukerrepresent
ant til prosjekt: 
Prestetjenesten 
for fremtiden 
2022 

 

Arbeidsutvalgets forslag:  
Kitt Anne Jorid Hansen 
E-post: kitt-
anne.hansen@rio.no  
 

Må oppnevne 
kontaktperson  
 
Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson  

5. Brukerrepresent
asjon-deltakelse 
på sofaprat 
arrangement 26. 
september i 
Bodø.Rådhus 
(Folkeforum) fra 
kl. 19.00-20.30. 

6.  

Marie Dahlskjær  
 
 

 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av tabell. 
2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å oppnevne brukerrepresentant i de prosjektene 

som mangler.   
 

051/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant        Status 

1. Representant styret 
Nordlandssykehuset 

Paul Daljord Aktuelle styresaker: 
Forrige møte var 
digitalt, budsjettet 
eneste sak   

2. Strategisk 
samarbeidsutvalg 
Helsefellesskap 

Gunn Strand 
Hutchinson,  
vara: Leder av 
Ungdomsrådet, 
Danielle Johanna 
Hansen 

Første møte 09. mai 
2022. Danielle deltar. 
 
 
 

3. Klinisk Etisk Komite 
(KEK) 

Kitt-Anne Hansen 
kitt-
anne.hansen@rio.no 
vara: Helge Jenssen 
jenssen.helge@gmail
.com     

-Planlegger regional 
konferanse i juni 
-Nytt prosjekt for å se 
på tjenesten 
-Undervisning for 
leger i spesialisering 
-Ber om å få inn 
problemstillinger fra 
de ulike avdelingene 
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Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

4. Driftsrådet til pasient- 
og pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  
vara: Viktor Torrisen 

Skal være et møte i 02. 
juni  

 

5. Sykehusapotek Nord 
HF (SANO) 

Cicile Toresen 
Cicilie.Toresen@em1
nn.no  

 

Ingenting nytt å 
melde.  

Kontaktperson: Anna-
Emilie  

6. Forskningsutvalget 
Nordlandssykehuset 

Helge Jensen 
Jenssen.helge@gmai
l.com  

Ingenting nytt å 
melde. 

Kontaktperson: Paul 
Daljord 

7. Prosjekt 
SamStrømming: 
Samhandlingsprosjekt 
e-Konsultasjon mellom 
Bodø kommune og 
Nordlandssykehuset 

Helge Jenssen 
Jenssen.helge@gmai
l.com  

 

Ingenting nytt å 
melde.  

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

8. Medlem av styret i 
Flexible Assertive 
Community Treatment 
(FACT) Lofoten 

Ivar Martin Nordgård 
 
ivar.martin.nordgard
@lofotkraft.net  

 

Ingenting nytt siden 
sist. Planlegges et nytt 
møte.  

Kontaktperson: Ole 
Andre Korneliussen  

9. HelseIArbeid 
poliklinikken 

Sarah Isabel 
Corneliussen Dahl 
Sarah_isabel_87@ho
tmail.com 

 

Prosjektleder gir en 
skriftlig orientering i 
løpet av våren 2022 

Kontaktperson: Wiggo 
Nilsen 
 

10. Kurs 
brukermedvirkning 

Carl Eliassen 
Carl@marborg.no  

 

Blir kurs igjen til 
høsten 2022  
 

11. KlinReg-prosjektet 
"Likeverdige 
helsetjenester - uansett 
hvor du bor?" 

Mai-Helen Walsnes 
mai-
helen.walsnes@vkbb
.no  

Kontaktperson: Anna-
Emilie Langås Vadnem 

Vært i møte med 
forskningsleder. 
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Prosjektet avsluttes på 
senhøsten.  

12. «Prehospital minutes 
count during a stroke. 
Factors associated with 
prehospital delays with 
data from various 
regions in Norway and 
one region in 
Switzerland» 

Paul Amundsen 

paamundsen@hotm
ail.com 
 
 

Orientering fra 
prosjektleder Ida 
Bakke og 
brukerrepresentant, 
18. mai 2022. 

Prosjekt i 
avslutningsfasen.  

Kontaktperson: Wiggo 
Nilsen (orientering 
møte 18. mai) 

13. Multifamilieterapi i 
behandling av alvorlige 
spiseforstyrrelser hos 
unge, voksne kvinner 

Ragni Adelsten 
Stokland 
ragnias@gmail.com 
957 30 732 

 

Ingenting nytt å melde  
 
Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

14. Unge kvinner med 
alvorlige 
spiseforstyrrelser - 
foreldre og søskens 
erfaringer. 

Ragni Adelsten 
Stokland 
ragnias@gmail.com 
957 30 732 

 

Ingenting nytt å melde  
 
Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

Telefonnummer: 957 
30 732 

15. Tannhelse, kosthold 
inflammasjon og 
biomarkører ved akutt 
intermittende porfyri 

Merete Johansen 
Merejo2@outlook.c
om 

Ingenting nytt i 
prosjektet siden sist.   
 
Koordinator sjekker 
opp.   
 
Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 
 

16. Innovative 
Physioyherapy and 
Coordinatoen of Care 
for people with MS: A 
Randomized Controlled 
Trial and a Qualitative 
Study 

Tone Elvevoll 
toneelvevoll@hotma
il.com ) og Marianne 
Elvik 
marianne.elvik@gma
il.com 

 

Ikke noe nytt siden sist 
Prosjekt om fysisk 
trening med MS.  
 
Kontaktperson: Ole 
André Korneliussen 

17. PhD prosjekt om 
måling av 
pasientskader som 

Gerd Karin 
Bjørhovde  
gerd.bjorhovde@uit.

Doktorgradsprosjekt. 
Ingenting å 
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følge av 
kreftbehandling 

no  
 
 

rapportere, så vidt i 
gang.  

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

18. Etablering av arena for 
substitusjonsbehandlin
g for opioidavhengige i 
Bodø 
 

Styringsgruppen: 
Linn Christin Sørtorp  
Carl Eliassen 

Arbeidsgruppen: 
Espen Akerborg 
espenjo83@gmail.co
m 
Daniel Johansen  
danieltorbergsenjoh
ansen@gmail.com   

Møte neste uke  

Arbeid godt i gang. 
Utarbeides planer.  

Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

 

19. Tidlig integrasjon av 
palliativ behandling av 
barn og unge i 
Nordland 

 

Heidi Øyvann 
Heidi.oyvann@onlin
e.no/ 907 74 944  

Har hatt et møte, det 
var veldig bra, 
engasjerte  

Gunn Strand 
Hutchinson 

20. Avansert 
smertebehandling med 
metadon - Innovativ 
behandling av 
pasienter med kroniske 
smerter 

 

Grete Hatlen Hansen 
Tlf: 482 82 259 

Linn Sørtorp 

Brukerrepresentant 
svært fornøyd med 
prosjektet  
 

21. Self-sustaining 
speculum (SSS) and 
prefilled induction 
catheter (PIC) -utvikling 
av nytt og forbedret 
utstyr til bruk ved 
induksjon av fødsel.  
 

Line Mathilde 
Karlsen 
Line.mathilde.karlse
n@gmail.com / 482 
18 262 

Gunn Strand 
Hutchinson 

Ikke startet enda. 

 

22. Brukermedvirkning i 
prosjektet 
«Sosioøkonomisk 
status, og økningen i 
psykiske 
helseproblemer og 
selvskading blant 
ungdom» 

 
 

1. Gunn Nordland  
gunnor@vgs.nfk.
no  
Tlf: 958 66 525 
 

2. Helge Jenssen  
Jenssen.helge@g
mail.com  
Tlf: 957 99 639 

 

Kontaktperson: Ole 
André Korneliussen 
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 3. Danielle Johanna 
Hansen – 
Ungdomsrådet 
Nordlandssykehu
set 
E-post: 
daniellejhansen
@outlook.com   
Tlf: 476 06 686 
 

4. Lars Herman 
Nordland – 
larsnord98@hot
mail.com 
Tlf: 905 89 763 

 

23. Prosjektsøknad til 
forskningsrådet om 
videreutvikling av 
digital hjemme-
oppfølging. 
Representant fra 
Brukerutvalget til 
styringsgruppen. 
 

Ivar Martin Nordgård 
ivar.martin.nordgard
@lofotkraft.net  
 
 

 

Prosjektet er nettopp 
oversendt Norges 
forskningsråd, svar 
forventet august 2022 

Kontaktperson: Paul 
Daljord 

24. Nordlandssykehusets 
kunstutvalg 

Merete Hassel 
hassel.merete@gmai
l.com  
 

Ikke hatt møte enda, 
men arbeidet er i gang 
 
Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 
 
Ansvarlig 
Nordlandssykehuset: 
Randi Angelsen 
 
 

25. Brukerpanel digitale 
pasient- og 
samhandlingstjenester 

Linn Christin Sørtorp 
(Brukerutvalget) 
 
Viktoria Linnea 
Høybakk 
(Ungdomsrådet) 
 

Neste møte er den 30. 
mai.  

26. Forskningsprosjekt: 
Identifying patients at 
risk: how well does 
existing clinical 
prediction tools 

Mai-Helen Walsnes 
 mai-
helen.walsnes@vkbb
.no  

Arbeidet godt i gang, 
møte i slutten av mai 
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identify patients in 
need of intesified care. 
2020 – 2023 Prosjekt 
hvor dødsfall ved NLSH 
2018 og 2019 
gjennomgås og 
beskriver 
pasientpopulasjonen.  
 

 
 

Kontaktperson: Marie 
Dahlskjær  

 

27. Prosjekt: 
Kommunikasjon med 
pasienter som er lagt 
inn på akuttmottak 
med akutte 
brystsmerter. Prosjekt 
hvor man videofilmer 
kommunikasjonen 
mellom lege og pasient 
i akuttsituasjoner.  
 

Mai-Helen Walsnes 
 mai-
helen.walsnes@vkbb
.no  

 
 

Arbeidet godt i gang, 
møte i slutten av mai 

Kontaktperson: Marie 
Dahlskjær 

28. Oppnevning av 
brukerrepresentant til 
prosjekt Project 
summary SPeCT (Safer 
Personalised Cancer 
Treatment Follow-up 
Cancer) 
 

 
Elisabeth Baraa  
elisabeth.baraa@gm
ail.com   

 
Status: Søknad om 
prosjektmidler, 
forventet svar høst 
2022 

Kontaktperson: Gunn 
Nordland 

 

29. Prosjektet pilotering av 
sikkerhetsløsning for 
monitorering av 
inneliggende pasienter 
med akutte psykiske 
lidelser. Skal søkes 
innovasjonsmidler 
2022.   
 

Ole André  
Korneliussen 

Ikke sikkert de får 
midler, vi får 
tilbakemelding etter 
søknad innsendt  

Koordinator 
oversender kontakten 
til prosjektleder.  

30. Nordlandssykehusets 
parkeringsutvalg 
  
 

Gunnar Olsen  
gunnarolsen42@gm
ail.com 

Koordinator følger opp 

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

31. Innovasjonsprosjekt: 
Medisinsk 
avstandsoppfølging 
innen klinisk 
ernæringsbehandling i 
spesialist og 

Paul Daljord   • Forventet svar på 
søknad juni 2022 

• Paul skal få en 
orientering om 
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primærhelsetjenesten. 
Utvikle digital 
oppfølging av 
ernæringsbehandling 
for pasienter som 
skrives ut fra NLSH 
Stokmarknes. 

 

prosjektet i løpet 
av juni  

Ansvarlig 
Nordlandssykehuset: 
Elinor Carlsson  

32. Innovasjonsprosjekt: 
Hjemmebehandling 
med intravenøst 
antibiotika. I dag har vi 
flere pasientgrupper 
innlagt som får 
langvarig iv antibiotika 
på sykehus. Mange av 
disse er oppegående og 
kunne fint fått 
behandling hjemme 
hvis dette var mulig.   

 

Gunn Hutchinson • Forventet svar på 
søknad juni 2022 

• Ansvarlig 
Nordlandssykehus
et: Hans Erling 
Simonsen 

33. Etablering av rusakutt 
Psykisk helse og 
rusklinikken – 
Forprosess  

  

Carl Eliassen: 
carl@marborg.no  
 
 

Ikke noe nytt siden sist 

Kontaktperson: Linn 
Sørtorp 

34. Innovasjonsprosjekt: Et 
mer barnevennlig 
sykehus  

Marie Dahlskjær 
 
 

Forventet svar på 
søknad juni 2022.  

Ansvarlig 
Nordlandssykehuset, 
Kirsti Neset 

35. Innovasjonsprosjekt:  
Fiberoptic endoskopic 
Examination of 
Swallowing (FEES) - 
Implementering av 
innovativ metode 
innen dysfagi 

Mona Bahus  
Mobil: 988 36 221  
E-post: 
post@alsnorge.no  
*Står oppført som 
brukerrepresentant 
men bosatt på 
Østlandet. Om 
prosjektet får 
innvilget midler 
rekrutteres 
brukerrepresentant 
bosatt i Nordland.  
 
 
 

Forventet svar på 
søknad juni 2022.  

Ansvarlig 
Nordlandssykehuset: 
Bodil Berg-Hansen 
Rosenvinge 
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36. Hva er viktig for deg 
dagen Onsdag 9. juni 
2022 markeres «Hva er 
viktig for deg?»- dagen 
ved 
Nordlandssykehuset. 
Denne dagen 
oppfordres alle ansatte 
til å spørre pasienter og 
pårørende "Hva er 
viktig for deg?".   
 
 

• Psykisk 
helse- og 
rusklinikken 

Danielle Johanne  

• NLSH 
sentrum 

• Vesterålen 
Paul Daljord 
Mai-Helen Walsnes 

• Lofoten 
Ole Andre 
Korneliussen 
 

 

37. Forbedring av 
sekundærprofylakse 
ved hjerneslag – 
Gjennomgang av 
brosjyre, slagkort og 
utskrivelsesinfo 

 

Paul Amundsen,  
paamundsen@hotm
ail.com     

Kontaktpersonperson: 
Gunn Vaberg  
 
Gjelder: Gjennomgang 
av brosjyre (kortvarig 
prosjekt) 
 
Prosjektleder 
Nordlandsykehuset:  
Charlotte Eileen Mack 
 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

052/2022 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 
 

• Svar fra Brukerutvalget om spørsmålet: Hvorfor står stillingen som Barne- og 
ungdomspsykiater i CL-teamet CL-team vakant? (står for: Consultant Liason)  

• Generelt: Sliter med å rekruttere spesialister, konkurrerer med hverandre i nord 

• Orientering om arbeidet med oppfølging av budsjett 2020.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 

053/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 
 
Utgikk.   
 

054/2022 Referatsaker/Innspill til saker/Eventuelt 
 

1. Referatsaker 

• Helgesamling Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 22 til 24. april 2022 

• Protokoll møte i brukerutvalget Helgelandssykehuset 20. april 2022 
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       2.     Eventuelt  

• Innspill til ønsket tema for brukerkonferansen i Helse Nord, 21. -22. september. 
Svarfrist 1. juni 

• Dekning av utgifter ved skade/Forsikringsordninger for brukerrepresentanter 
ved Nordlandssykehuset HF  

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
2. Brukerutvalget har følgende innspill til tema til brukerkonferansen:  

• Oppfølging av kontaktlege-ordningen  

• Oppfølging av ordningen med koordinator for personer med sammensatte og 
langvarige behov  

• Ventetid innenfor enkelte områder; habilitering og psykisk helsevern: Hva kan 
gjøres?  

 

Oppfølgingssaker 
 
1. Busstrasé Nordlandssykehuset – henvendelse sendt fylkeskommunen 03.05.2022 
2. Oppfølging av kontaktlege-ordningen – spilles inn som tema på brukerkonferanse 

2022 
3. Koordinator for personer med sammensatte og langvarige behov – spilles inn som 

tema på brukerkonferanse 2022 
4. Frivillighet Nordlandssykehuset – kartlegging begynt  
5. Utskrivning/pasientreiser – henvendelse sendt til klinikkene  
6. Ventetid habilitering barn og unge  
7. Ventetid poliklinikker voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri – Hedda Soløy 

orienterer - 08. juni 
8. Presentasjon årsmelding pasient- og brukerombudet - 08. juni  
9. Regionale funksjoner med særfinansiering – informasjon om prosjekt ny orientering 

ved Tonje Hansen - 19. september 
10. Hvordan er rehabiliteringstilbudet ved Nordlandssykehuset. Hvilke tilbud har vi? 

Hvordan er situasjonen sammenlignet med andre helseforetak? 24. august 
11. Bodø Intensiv Eksponerings Terapi (B-IET) og VR-teknologi; innovasjons og 

utviklingsprosjekt - 08. juni 
12. Liggetid TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) – forespør klinikksjef psykisk 

helse- og rusklinikken 
13. Forbedring 2021 – Orientering om resultatet fra kartleggingen for 

Nordlandssykehuset, oppfølging, oktober 2022 
14. Vardesenteret – informasjon og besøk – settes opp på møte til høsten  
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Møtedato: 8. juni 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
  Tina Eitran  1.6.2022  

 

RBU-sak 57-2022 Eventuelt 
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