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Brukerutvalget sak 117-2021  
Referatsaker/Innspill til saker/Eventuelt 
 

 

Vedlegg (t): 
Vedlegg 6 Referat Helgesamling Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 24. til 26. september 
2021 
Vedlegg 7 Protokoll Brukerutvalgsmøte 22. oktober 2021 Helgelandssykehuset 
Vedlegg 8 Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset 24.09.2021 
Vedlegg 9 Møtereferat Brukerutvalget UNN 14.-15.09.2021 
Vedlegg 10 Revisjon av digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå – 

        Nordlandssykehuset HF 
Vedlegg 11 Revisjon av grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå – 
Ungdomsråd 

        Helse Nord 

 

Innstilling til vedtak: 
Brukerutvalget tar møtereferatene/protokollene til orientering. 
 

Bakgrunn: 
Referatsaker/Innspill til saker/Eventuelt 
 

1. Møtereferat: 
 

▪ Referat Helgesamling Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 24. til 26. september 
2021 

▪ Protokoll Brukerutvalgsmøte 22. oktober 2021 Helgelandssykehuset 
▪ Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset 24.09.2021 
▪ Møtereferat Brukerutvalget UNN 14.-15.09.2021 

 
2. Innspill til aktuelle saker fra Brukerutvalgets medlemmer: 

 
▪ Brukerutvalget ønsker en orientering om busstopp ved hovedinngangen 

 
3. Eventuelt: 

 
▪ Revisjon av digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå - 

Nordlandssykehuset HF – innsendt innen fristen 01.11.2021 

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 02.11.2021 

Møtedato: 10.11.2021 

Vår ref:  2021/87 
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▪ Revisjon av grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå - 
Ungdomsråd Helse Nord – innsendt innen fristen 01.11.2021 

 
 



 

 

Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

Referat helgesamling med Ungdomsrådet 24. til 26. september  
Sted: Scandic Bodø 

Tidspunkt: 18.00 fredag til 15.00 søndag 

Sakspapirer: Legges ut på nett, lenke her.   

 
Deltakere: Til stede  Meldt 

forfall 

Marie Dahlskjær  Leder X  

Lars-Herman Nordland  Nestleder X  

Sofie Jonette Berg   X 

Viktoria Linea Høybakk  X  

Sarah Gjerstad  X  

Danielle Johanna Hansen   X 

Bendik Laumann Vedal  X  

Susanne Regine Inga   X 

Mathias Klæboe  X  

Trine-Lise Antonsen  X  

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Sissel Eidhammer Saksbehandler/koordinator X  

Tone Johnsen Kontaktperson Medisinsk klinikk X  

Silje Hageengen Lundeng Kontaktperson Barneklinikken X  

Eva Remnes Avdelingsleder kirurgisk klinikk Sak 25/2021  

Beate Sørslett Medisinsk direktør Sak 26/2021  

Saksliste 

21/2021 

22/2021 

23/2021 

24/2021 

25/2021 

26/2021 

27/2021 

28/2021 

29/2021 

30/2021 

 

 
 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjenning av referat 20. mai 2021 

Oppdrag og gjennomført siden sist 

Innspill til Oppdragsdokumentet 2022 

Gode Overganger – nytt satsningsområde strategisk utviklingsplan 

Digital hjemmeoppfølging 

Gruppearbeid 

Møteplan Høst 2022 

Referatsaker/Eventuelt 

Besøk barneavdelingen og informasjon 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/helgesamling-ungdomsradet-september-2021?arrId=0
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Saksnr.  Saksfremstilling 

21/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

22/2021 Godkjenning av referat møte 20. mai 2021 

 

Vedtak:  

Referat fra møte 20. mai godkjennes. 

 

23/2021 Oppdrag og gjennomført siden sist 

 

Oppdrag og gjennomført siden sist Representant ungdomsrådet 

 

1. Arbeidsgruppe: Prosjekt om 

sykelig overvekt hos barn og 

unge.  

 

Sarah brukerrepresentant. 

 

Skjedd mye, team som jobber rundt 

barn og unge med sykelig overvekt. 

Pasientene følges opp på skolen av 

helsesykepleierne. Mye digitalt pga. 

covid. Ikke fokus på å gå ned i vekt, 

kun et delmål. Mange på venteliste.  

 

2. Arbeidsgruppe: Prosjekt om 

overganger, psykisk- helse og 

rusklinikken. Arbeid med 

brosjyre  

 

Danielle, Lars Herman og Kirsti  

 

Jobbet med brosjyre – ferdig utgave er 

straks klar.  

3. Arbeidsgruppe for å utvikle 

lærings- og mestringskurs for 

ungdom med revmatisk 

sykdom 

 

Marie 

 

Prosjektet er avsluttet, kurset ble 

gjennomført forrige mandag og 

tirsdag. For ungdom fra 16 til 25 år. 

Veldig bra kurs. Over 20 påmeldte, 9 

plasser. Brukerinnlegg. Planen er at 

kurs skal gjennomføres hvert halvår. 

Skal være en digital oppfølging i 

etterkant av kurset.  

 

4. Diagnoseuavhengig kurs for 

ungdom 

Nikolai og Marie 

 

Bakgrunnen er et ønske om et eget 

kurs for ungdom uavhengig av 

diagnose. Planen er at kurset skal 

gjennomføres februar 2022. Mye 
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diskusjon om aldersgrense for kurset. 

2-dagers kurs. Vanskeligheter med å 

finne noen til å bidra fra 

«voksendelen» av sykehuset. Neste 

møte i november.  

 

Innspill:  

- Annonser i Fastlegenytt.  

- Mye kompetanse innenfor 

voksenhabilitering. 

 

5. Arbeidsgruppe 

spesialisthelsetjenester samisk 

befolkning  

 

Susanne Regine 

 

Arbeidet godt i gang, lenke til artikkel 

om arbeidet: 

https://nordlandssykehuset.no/nyheter/

prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-

den-samiske-befolkning  

 

6. Innlegg fagdag 12. oktober 

psykisk helse, ungdom og 

utenforskap.  

 

Lenke til på melding for alle 

interesserte: 

https://kunnskap.nlsh.no/bodo/un

gdom-og-utenforskap  

 

Fagdagen er et samarbeid 

mellom Nordlandssykehuset, 

Nord universitet, Kirkens 

bymisjon, Voksne for barn, Sør-

Hålogaland bispedømmeråd og 

Student i nord 

 

Danielle 

 

 Her ønskes det innspill til 

spørsmål/tematikk til 

Helsesista sitt innlegg.  

 

Innspill fra Ungdomsrådet til 

Helsesista sitt innlegg:   

 

• Psykisk helse – mange flere 

som sliter med angst og 

depresjoner, her er det mange 

som faller fra. Når du først har 

falt ut er det vanskelig å 

komme tilbake, og folk slutter 

å invitere deg 

• Økende «Fear of missing out», 

man må være med på alt.  

• Ensomhet, sosial angst, 

seksualitet. 

• Åpenhet rundt psykisk helse er 

helt sentralt 

• Ungdom som faller utenfor 

knyttet til helse: Tøft å være 

borte fra skolen når du er syk. 

Vanskelig å komme tilbake når 

du først har falt utenfor.  

• Å bli fulgt opp tett av 

voksenpersoner rundt, f. eks få 

en tekstmelding fra lærer eller 

https://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning
https://kunnskap.nlsh.no/bodo/ungdom-og-utenforskap
https://kunnskap.nlsh.no/bodo/ungdom-og-utenforskap
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helsesykepleier, eller felles 

aktiviteter i klassen. 

• Særlig etter Corona har mange 

falt helt utenfor 

• Drikkepress generelt, og særlig 

i forbindelse med 

studieoppstart, kan føre til at 

man faller utenfor 

 

7. Onsdag 25. august kl. 14:45. 

Leger i spesialisering (LIS) 1: 

Ungdomsrådet (20 min): Hva er 

viktig for ungdom i møtet med 

sykehuset? 

 

Lars Herman 

 

Gikk kjempebra, engasjerte leger. 

8. Brukerpanel 

Helsedirektoratet, i prosjektet 

«Alvorlig sykt barn, - barn og 

unge med sammensatte behov» 

som har som oppgave å lage 

bedre tjenester for barn og unge 

 

Danielle ble valgt ut til å delta i dette. 

Gjennomført møte.   

9. Deltakelse arbeidsgruppe i 

forbindelse med rullering 

strategisk utviklingsplan, Gode 

overganger 

   

 

Marie  

 

Gjennomført flere møter. Egen bolk på 

helgesamlingen med prosjektleder Eva 

Remnes.  

10. Fagråd Helse Nord Pasient- og 

pårørendeopplæring  

 

Marie 

 

Deltatt i møte, planlegges en 

konferanse i Helse Nord våren 2022.  

 

11. Hva er viktig for ungdom på 

sykehus? Innlegg for Leger i 

spesialisering, 07. oktober 2021, 

kl. 08:00 til 08:45 

 

 

Trine Lise og Lars Herman 

 

 

12. Arbeidsgruppe som skal se på 

etableringen av FACT Ung - 

FACT Ung er et tilbud for 

ungdom fra 13 til 24 år. Tanken 

bak aktivt oppsøkende 

behandlingsteam (ACT/FACT-

team) er at behandling flyttes ut 

av kontor og institusjon til 

brukerens hjem og nærmiljø). 

Det er ønskelig å ha med 

Danielle 
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ungdomsrepresentanter inn i 

prosjektet allerede fra start.  

 

13. Innspill til tema 

brukermedvirkning Strategisk 

Utviklingsplan  

 

Marie 

 

Skal være et møte med leder av 

Brukerutvalget for å se på tiltakene i 

Strategisk utviklingsplan knyttet til 

brukermedvirkning. Marie tar med seg 

innspillene fra forrige samling.  

 

14. Brukermedvirkning i prosjektet 

«Sosioøkonomisk status-, og 

økningen i psykiske 

helseproblemer og selvskading 

blant ungdom» 

 

Danielle  

Lars Herman 

 

Ikke vært møte enda.  

15. Forespørsel om oppnevning av 

representant til brukerpanel 

digitale pasient- og 

samhandlingstjenester (vedlegg 

2) 

- Det ønskes oppnevnt to 

representanter fra 

Nordlandssykehuset HF, 

fortrinnsvis en fra brukerutvalg 

og en fra ungdomsrådet. 

Deltakerne i brukerpanelet må ha 

erfaring som pasient eller 

pårørende i 

spesialisthelsetjenesten og bo i 

regionen. Det er ønske om et 

bredt sammensatt brukerpanel 

med hensyn til alder, geografi, 

Erfaringskompetanse og 

kulturbakgrunn. Kompetanse om 

samisk språk og kultur bør 

vektlegges ved oppnevning.   

 

- Brukerrepresentantene bør ha 

anledning til å bidra med inntil 

20 timer pr år.  

 

Viktoria 

 

 

 
 

16. Innlegg fagdag barn som 

pårørende 25. oktober, 

brukerperspektiv 

Viktoria og Trine Lise 
 

 

17. «Ung livsmestring»  Egen invitasjon, de som ønsker kan 

melde seg på. 
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bygger på det 

mestringsprogrammet vi utviklet 

sammen med unge (16 -25 år) i 

2015.  

Denne invitasjonen er til deg som 

er mellom 15 - 30 år og har 

langvarige utfordringer med egen 

helse eller funksjon 

Vi inviterer deg til digitale møter 

(4 eller 2, du velger) sammen 

med 2-3 nye deltakere og 2 av oss 

som har gjennomført programmet 

før. Hvert møte vil vare omtrent 2 

timer på kvelden, og vi starter i 

midten av oktober 

18. Innlegg Dialogmøtet 

Helsefellesskap 

Marie 

 

23. september, gikk veldig bra. Fokus 

på hva vi forventer av Helsefellesskap.  

 

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering. 

2. Ungdomsrådet gjør oppnevning og oppfølging i tråd med oversikten.  

 

24/2021 Innspill til Oppdragsdokumentet 2022 

 

Innledning ved Marie Dahlskjær. Diskusjon om hvilke tre innspill som 

Ungdomsrådet skal gi til Oppdragsdokumentet for 2022.    

 

Vedtak: 

Ungdomsrådet har følgende tre innspill til Oppdragsdokumentet for 2022: 

1) Ambulerende tjenester for ungdom må styrkes, særlig innenfor 

psykisk- helse og rus. Ønske om at Nordlandssykehuset etablerer et 

FACT-team for ungdom.  

2) Gjennomføre samlinger for landets Ungdomsråd annet hvert år, og 

årlige møter for lederne av ungdomsråd. 

3) Ansette personer med erfaring fra brukermedvirkning på systemnivå 

for å følge opp sykehusets arbeid med brukermedvirkning, med 

særlig fokus på oppfølging av Ungdomsråd. 
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25/2021 Gode Overganger – nytt satsningsområde strategisk utviklingsplan  

 

Gode overganger er et nytt satsningsområde i Strategisk utviklingsplan. Eva 

Remnes, prosjektleder, presenterte arbeidet som er gjort så langt, og tok imot 

innspill fra Ungdomsrådet.  

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet takker for presentasjonen.  

2. Ungdomsrådet er svært fornøyd med at gode overganger er et nytt 

satsingsområde og at prinsipper for gode overganger er lagt til grunn for 

arbeidet.  

3. Ungdomsrådet har følgende innspill: 

• Arbeid med ambulering og tverrfaglige team – fokus på helhetlige 

tjenester – dette jobbes det ikke godt nok med ved Nordlandssykehuset 

• Informasjon er helt sentralt: Veldig viktig at det blir gitt god informasjon 

før, etter og når man skal skrives ut. Sentralt med god nok tid. Det er 

ikke nok med kun muntlig innspill, det må også være noe skriftlig 

informasjon, dette bør være digitalt. Informasjon er ikke gitt før den er 

forstått.  

• Alle instanser bør sende digital informasjon og disse instansene må 

samsnakke med hverandre.  

• Viktig med alle overganger, f. eks også fra sykehus til sykehus.  

• Viktig at pårørende involveres i den grad vi ønsker, og forbered foreldre 

på hvordan ting vil endre seg med hva de har innsyn i når vi fyller 18.  

 

26/2021 Digital hjemmeoppfølging 

 

Digital hjemmeoppfølging: 

Informasjon om prosjekt og innspill til Beate Sørslett, medisinsk direktør,  

• Muligheten for digital tilbakemelding fra ungdom 

• SMS er en god måte å nå ungdom/kan man tenke egen APP? 

• Spørsmål ungdom 12 til 16 år – hvem har tilgang til hva – status i arbeidet 

 

I tillegg hadde Ungdomsrådet følgende spørsmål/saker til diskusjon. Noen saker 

utsettes til senere møte.  

• Pasienttilbakemeldinger – overordnet system for å gi tilbakemeldinger 

• Aldersgrense barneavdelingen bør være 18 år 

• Barne- og ungdomsklinikk - status 

• Barn og unge i psykiatrien – økt ventetid – Ungdomsrådet med i arbeid med 

endringsprosesser BUPA – ambulerende team  

• Lange ventetider barnehabiliteringen  

• Må jobbes med overgangen – men positive til prosjektet Gode overganger. 

Få inn rutiner i alle aktuelle overganger 

• Sosionomtjenesten må styrkes 

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet takker for en spennende presentasjon.  

3.         Ungdomsrådet leverer skriftlig uttalelser om følgende saker: 

• Aldergrense Barneklinikken 18 år 
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• Ettermiddagspoliklinikk for ungdom 

27/2021 Gruppearbeid 

 

Fellesoppgave 1: Rekruttering av nye medlemmer 

 

Hvorfor er jeg med i Ungdomsrådet? Til bruk i rekrutteringsarbeid og 

nettside.  

 

• Jeg er med fordi jeg ønsker at det skal bli et større og bedre fokus på de 

pårørende til den som er syk. 

• Med for å bruke mine erfaringer til noe positivt sånn at opplevelsene for 

ungdom på sykehus blir best mulig 

• Jeg er med fordi jeg vil bruke min erfaring for å hjelpe barn og unge som er 

pårørende og som går gjennom det samme eller lignende situasjon  

• Jeg er med for å rope høyt for de unge som ikke tør eller kan.  

• Jeg er med fordi vi får mulighet til å komme med kreative og ungdommelige 

svar   

• Jeg er med for å ha en stemme som når ut til helsepersonell  

• Fint å være med i et fellesskap rundt samme sak for ungdom  

• Å kunne hjelpe barn og unge sånn at de slipper å gå gjennom de dårlige 

erfaringene som de selv har hatt  

• Lære av faglige/utdannede folk og lære mer av andre om sykdom for å få 

mer kunnskap fra de andre i Ungdomsrådet 

• Å bidra til at barn og unge får bedre behandling gjennom vårt arbeid  

• Jeg er med for å sette fokus på at ungdom er en egen pasientgruppe  

• Jeg er med fordi vi blir tatt seriøst i Ungdomsrådet, og at vi faktisk blir hørt 

på  

 

Innspill til rekruttering  

• Unge rekrutterer unge   

• Viktig at man er synlig på sosiale medier og på nett 

• Viktig å spørre direkte, og gjerne fysisk – f. eks via skolene  

• Viktig at det kommer inn et par under 18  

• For å få tak i ungdommene må man være der de er og fortelle dem om 

Ungdomsrådet  

• Mental Helse Ungdom bør forespørres 

• Ungdommens fylkesråd – invitere dem til å spille inn noen navn 

 

Gruppearbeid 2: Gjennomgang av nettsiden til ungdom, lenke her 

 

Siden til Ungdomsrådet 

• Bedre oversikt på lenkene som er, mer avstand/mellomrom, de står litt tett 

nå.  

• Endre generelt på lay-out – flytte nyhetssiden til toppen av hele siden, sånn 

at den kommer øverst – flytt den øverst 

• Sakspapirene kan komme nederst 

• Kommende møter kan være litt mindre – kan også være på siden  

https://nordlandssykehuset.no/om-oss/ungdomsradet/ungdom-i-sykehuset
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• Dele enda flere nyhetssaker om hva vi gjør  

• Instagramkonto – ligger som en link – fremhev – kanskje med logo til 

Instagram: Kan ha et ikon med Instagram «Følg oss» 

• Få inn tips-knapp Ungdomsrådet 

• Få inn et punkt: «Hva er vi mest opptatt av» - bruk tidligere plakat – du må 

klikke deg inn:  

• Legge inn en video ved siden av som forteller hvem vi er – få videoene 

lenger opp på sidene – mer synlig   

 

Siden «Ungdom i sykehus», lenke her 

• Få inn en side med «Ordforklaringer vanskelige ord» som man ofte møter på 

sykehuset, her kan man bare trykke på ordet eller holde musa over sånn, 

eksempel: ta utgangspunkt i felleskatalogen, lenke her.  

• Eget punkt for pårørende med informasjon til pårørende 

• Før – under – etter behandling: Må det legges opp slik? Kan det formuleres 

på en annen måte? Kan man kalle det: 

 

➢ Før du skal på sykehus 

➢ Mens du er på sykehus 

➢ Etter at du har vært på sykehus 

 

Gruppe 3: SJEKKLISTE FOR UNGDOMSMEDVIRKNING I PROSJEKTER 

Liste utarbeidet som gis til prosjektledere der ungdom involveres i prosjekter.  

 

1. Les våre 10 råd for reell medvirkning før dere sender en henvendelse til oss 

2. Spør oss om å delta i god nok tid i forkant, vi vil gjerne ha forespørselen 

minst en uke i forkant av første møte  

3. Spør oss om når det passer for oss, sånn at vi kan få muligheten til å kunne 

tilpasse vår timeplan.    

4. Snakk med oss i forkant og i etterkant av møtet, og gi informasjon om hva 

møtet skal handle om  

5. Spør oss direkte hva vi tenker under i møtet i relevante saker, det kan være 

vanskelig for oss å ta ordet  

6. Spør oss i forkant om det er noe vi trenger at det tilrettelegges med (tolk, ha 

noe nedskrevet, pauser, osv.) 

7. Send oss alltid referat og innkalling slik at vi kan være godt forberedt 

8. Vurder når i prosjektet det er behov for oss, det er ikke alt vi trenger å være 

med på  

9. Sikre at vi har tilstrekkelig med informasjon og send gjerne en påminnelse 

på SMS om møter/møteinnkalling  

10. Sikre at vi har god informasjon om hva vår rolle er.    

 

https://nordlandssykehuset.no/om-oss/ungdomsradet/ungdom-i-sykehuset
https://www.felleskatalogen.no/medisin/ventol%20ine-glaxosmithkline-565092
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsr%C3%A5det/Reell%20brukermedvirkning%20-%2010%20tips%20fra%20Ungdomsr%C3%A5det.pdf
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28/2021 Møteplan Høst 2021 

Vedtak: 

Ungdomsrådet tar møtedatoene til orientering.  

 

29/2021 Referatsaker/Eventuelt 

 

Referatsaker: 

• Referat møte i Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 02. juni 2021 

• Referat møte i Ungdomsrådet UNN 28. mai 2021 

 

Eventuelt:  

• Systemet for pasienttilbakemeldinger: Checkware – ønsker å få dette 

presentert på senere møte i Ungdomsrådet.  

 

Vedtak: 

Ungdomsrådet tar referatsakene til orientering.  

 

30/2021 Besøk og informasjon Barneklinikken 

 

Besøk på barneklinikken søndag 26.09.2021. Informasjon etter spørsmål fra 

Ungdomsrådet:  

 

1. HIPPO-prosjektet 

HIPPO er satt i bestilling, lang leveringstid. Målet er at HIPPO er på plass i løpet av 

høsten. Er bestilt i 3 størrelser. Midlertidig HIPPO er i bruk på barneklinikken.  

 

2. Barnepalliativt team 

Det er etablert et barnepalliativt team ved Nordlandssykehuset. Lenke til nyhetssak:  

 

3. Ungdomsrom barneklinikken 

Eget ungdomsrom på barneklinikken. Mange gode innspill, nå gjenstår innredning 

og innkjøp. Her er Ungdomsrådet involvert og alle fikk se rommet på besøket på 

barneavdelingen.   

 

4. Nettsiden rettet mot barn – sykehuset:  

Arbeid begynt, men en del gjenstår, lenke her.  

 

Vedtak:  

1. Ungdomsrådet takker for en veldig fin omvisning. 

2. Ungdomsrådet takker for informasjonen og er svært fornøyd med at HIPPO 

nå tas i bruk. 

• 15. til 17. oktober – Helgesamling med alle Ungdomsrådene i 

Helse Nord, Hammerfest 

• 2. november, 15:30 til 19:30 Møte i Ungdomsrådet, Bodø 

• 2. desember, 15:30 til 19:30 Møte i Ungdomsrådet, Bodø 

https://nordlandssykehuset.no/nyheter/har-etablert-barnepalliativt-team-pa-nordlandssykehuset
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/barn-pa-sykehus
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3. Ungdomsrådet ser fram til videre samarbeid om ungdomsrom.  

 

Neste møte: Oppfølgingssaker Beate Sørslett, presentasjon sosionomtjenetsen og nettsiden 
 

 

Tilbakemeldinger om helga 

• Veldig bra med bedre tid til de enkelte saker  

• Flott med gruppearbeid – Alle har vært veldig delaktige  

• Fantastisk helg, veldig spennende  

• God å kunne ta seg god tid til alle sakene  

• Gruppeoppgavene på lørdag var kjempebra. Fine grupper, godt å sitte for oss selv og 

brainstorme, veldig gode diskusjoner  

• Begge presentasjonene var veldig bra, både Eva Remnes og Beate Sørslett, fikk med meg 

mye nytt, gode diskusjoner  

• Veksla mellom litt ulike aktiviteter  

• Mye interessante saker å ta med seg videre  

• Kjempebra besøk på Barneklinikken – det var utrolig fint å kunne se ungdomsrommet 

fysisk, veldig fint å få omvisning litt andre plasser også 

• Veldig fin helg, veldig fint med variasjon – gruppeoppgaver er veldig fint 

 

 

 

Siden Sist      
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Noen bilder fra samlingen  

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 



 

 

 
 

 

Protokoll 
 

Møte:  Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  22. oktober 2021 
Møtested: Skype for business 
 
Innkalt:  
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU X  

Per Hansen Nestleder FFO – Mental Helse X  

Tove Linder Aspen  Medlem Ivareta X  

Josefina Skerk Medlem Samisk befolkning  X 

Einar Moen Medlem Eldrerådet X  

Trine-Mari Aavitsland Medlem Kreftforeningen  X 

Nils Rishaug Medlem FFO -HLF  X 

Jan Sundset Vara Samisk befolkning X  

Ija Nilsen Vara RIO X  

Rigmor Røberg Vara Kreftforeningen X  

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir   X 

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  X  

Tove Lill Falstad Sekretariat  X  

Sigurd Finne  Kvalitetssjef   X 

Ninja Hansen Rådgiver  X  

Silje Paulsen Rådgiver   X 

Hanne Frøyshov Medisinsk direktør   X 

Merethe Myrvang Rådgiver  X  

Bergsvein Byrkjeland  Sykehusbygg X  

Herald Reiersen Forskningsleder  X  

     

 
 
Saksliste 
 
Sak 55 – 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 56 – 2021 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 24. september 
Sak 57 – 2021 Orienteringssaker 
Sak 58 – 2021 Referatsaker 
Sak 59 – 2021 Muntlig orientering fra ny medisinsk direktør 
Sak 60 – 2021 Kompetansehevingsprosjekt for Helgelandssykehuset 



 

 

Sak 62 – 2021 Nye Helgelandssykehuset 
Sak 63 – 2021 Revisjon av regionale retningslinjer for honorering av brukerrepresentanter 
Sak 64 – 2021 Status prosjekter/utvalg/forskning Helgelandssykehuset 
Sak 65 – 2021 Oppfølging av sak 33-2021 - Enkelt meldesystem for pasienter og pårørende 
Sak 66 – 2021 Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå 
Sak 67 – 2021 Eventuelt  
 
 
 

Protokoll 
 
 
Sak 55 - 2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:         Innkalling og saksliste godkjent. 
  
 
Sak 56 - 2021 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 24. september 
 
Vedtak:          Protokoll fra 24. september ble godkjent.  
 
 
Sak 57 -2021  Orienteringssaker 

• Informasjon fra BU-leder – muntlig 
 

1. Innspill til Oppdragsdokumentet 2022. 
2. Valg av brukerrepresentant til Samhandlingskonferansen. 
3. Ledermøte i Bodø med RBU i 9.-10. november. Leder og nestleder deltar. 
4. 27.- 28. oktober – Nettverkssamling i Gode Pasientforløp, leder deltar 
5. OSO - møte 14. oktober 2022, Referat sendes ut når det er godkjent 

 

•  Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 
1. Forskningskonferansen – 6.-7. oktober i Sandnessjøen, Utmerket konferanse. 

Informasjon ligger på Helgelandssykehusets nettsider på Forskning og 
innovasjon 
https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/forskningskonferansen-2021 

 
Vedtak:      Brukerutvalget tar informasjonen til orientering 

 
 
Sak 58 - 2021   Referatsaker 

• RBU-sak om Digital hjemmeoppfølging 

• Referat brukerutvalget Nordlandssykehuset 27. september 2021 

• Referat brukerutvalget UNN 14.-15. september 2021 
 
Vedtak:     Referatsaken tas til orientering 
 

 

https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/forskningskonferansen-2021


 

 

Sak 59 - 2021 Muntlig orientering fra ny medisinsk direktør 
Saken utgikk 
 
Vedtak: Brukerutvalget ønsker å invitere inn medisinsk direktør i neste 

brukerutvalgsmøte  
 
 
Sak 60 - 2021 Kompetansehevingsprosjekt for Helgelandssykehuset 
Saken utgikk 
 
Vedtak:            Brukerutvalget ønsker saken inn i neste møte 
 
 
Sak 61– 2021 Innspill til ny strategi og handlingsplan for forskning og innovasjon i 

Helgelandssykehuset 2022 – 2026 
Orientering om ny strategi og handlingsplan for forskning og innovasjon i 
Helgelandssykehuset ble gitt av forskningsleder Herald Reiersen. Nye spennende 
innsatspunkter ble presentert. Frist for å gi innspill er 15. november. 
 
 
Vedtak:  Saken tas til orientering. Brukerutvalget setter pris på at det påpekes at det er 

viktig at brukerrepresentantene tas tidlig inn i forskningsprosjektene, og at 
brukerrepresentanter oppfordres til å komme med ideer til nye 
forskningsprosjektet. 

 
Muntlige innspill i møtet: 

• Brukerutvalget påpeker behovet for mer forskning innen psykisk helse 
og rus.  

• Behandlingsstudier av personer med utviklingshemming og psykiske 
helseutfordringer er ønskelig. 

 
Sak 62 - 2021 Nye Helgelandssykehuset 
Presentasjon av Styringsdokument for konseptfasen steg 1 av Bergsvein Byrkjeland fra 
Sykehusbygg og Merethe Myrvang fra Helgelandssykehuset. Tre vedlegg var sendt ut med 
saken: Utkast til styringsdokument, Kommunikasjonsstrategi og Medvirkning i konseptfase 
Helgelandssykehuset. Brukerutvalget kom med muntlige innspill til prosjektet i møtet. 
 
Brukermedvirkning er planlagt i styringsgruppe, kontaktgruppe og funksjonsgrupper. 
Brukerutvalget har fått invitasjon til å oppnevne to representanter til kontaktgruppen, og 
egne representanter til alle funksjonsgrupper der brukerutvalget mener det er 
hensiktsmessig og formålstjenlig. 
 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering og takker for invitasjonen til 
medvirkning.   
1. Brukerutvalget velger Ija Nilsen og Anne Lise Brygfjeld inn i 

kontaktgruppen. 
2. Brukerutvalget ønsker mer tid til å velge hvilke funksjonsgrupper de 

mener de bør være representert i. Hvert medlem/vara sender innspill til 



 

 

sekretariat om valg av gruppe de ønsker å være brukerrepresentant i. 
Funksjonsgruppenes inndeling: se pkt. 3.7.3 i Medvirkning i konseptfasen. 

 
 
Sak  63 – 2021  Revisjon av regionale retningslinjer for honorering av brukerrepresentanter 
Helse Nord har invitert til innspill på revisjon av regionale retningslinjer for honorering av 
brukerrepresentanter. 
 
Vedtak:      Brukerutvalget i Helgelandssykehuset har følgende innspill til revisjonen av 

regionale retningslinjer for brukerhonorering: 

• Formuleringer om ønske om nøktern honoreringspraksis bør strykes fra 
retningslinjene 

• Det bør ikke åpnes for andre honoreringsordninger enn det som 
framkommer i retningslinjene. Lokale honorarordninger fører til 
forskjellsbehandling. 

• Ordlyd som omhandler at brukere kan kreve lavere honorar enn hva 
retningslinjene skisserer bør strykes. 

• Tapt arbeidsfortjeneste for å medvirke som brukerrepresentant må 
refunderes.  

• Deltakelse på konferanser bør honoreres med ordinær møtegodtgjørelse. 
Konferanser bidrar til viktig kompetanseheving for brukerrepresentanter. 

 
 
Sak 64 – 2021 Status prosjekter/utvalg/forskning Helgelandssykehuset 
En oversikt over brukermedvirkning i prosjekter, utvalg og forskningsprosjekter er sendt ut til 
brukerutvalget. Det er registrert aktivitet i de fleste grupper. De som er usikre er kontaktet, 
og tilbakemeldinger avventes fra kontaktpersoner.  
 
Vedtak:   Arbeidsutvalget jobber videre med planlegging av en samling for alle 

medlemmer og vararepresentanter som er oppnevnt i prosjekter, utvalg og 
forskning til en erfaringsgjennomgang hvor medlemmer kan dele informasjon 
om prosjekter, status og hvordan brukermedvirkning ivaretas. 

 
 
 
Sak 65 – 2021 Oppfølging av sak 33-2021 - Enkelt meldesystem for pasienter og pårørende 
Kvalitetsrådgiver Ninja Hansen orienterer om saken. Det pågår et nasjonalt arbeid med 
Digitale innbyggertjenester for å få til en tilbakemeldingskanal via HelseNorge som går 
direkte inn i Elements/arkivsystemet, det er en «sikker løsning». Den skal være tilgjengelig i 
første halvdel 2022. For at pasient/pårørende skal kunne melde «hva-som-helst» inn til oss 
anbefaler vi at de benytter DigiPost. Det er en sikker e-post løsning som alle innbyggere i 
Norge har. 
 
Brukerutvalget gir muntlige innspill til saker som man gjerne kunne meldt på en enkel måte 
til helseforetaket. 
 
 



 

 

Vedtak:  Brukerutvalget tar statusoppdatering til orientering. Brukerutvalget setter stor 
pris på at det er tatt tak i dette og vil gjerne ha tilbakemelding på et senere 
tidspunkt om status i saken.  

 
 
Sak 66 – 2021 Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå 
 
Vedtak:  Brukerutvalget går igjennom den digitale opplæringspakken på nytt. Det 

sendes forslag til innspill til sekretariat innen 30. oktober. 
 
 
Sak 67 - 2021 Eventuelt  
 
Bekymring for sykehustilbudet som skal bli i Mosjøen 
- Ønske om å ta det opp i førstkommende møte 
 
Etablering av ungdomsråd  
– orienteringssak i neste brukerutvalgsmøte 
 
Endring av dato for årets siste brukerutvalgsmøte 
- Dato endres fra 9. desember til 8. desember. Ønske om å møtes til middag på kvelden den 
7. desember. 
 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 8. desember 2021 
Protokollen blir lagt fram som referat sak i kommende styremøte 
 
Kopi til:  

• Styret i Helgelandssykehuset 

• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

• Ledergruppen i Helgelandssykehuset 

• Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og 
Helse Nord. 

 



 

 

 
 

 

Protokoll 
 

Møte:  Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  24. september 2021 
Møtested: Samhandlingsavdelinga, Mosjøen 
 
Innkalt:  
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU x  

Per Hansen Nestleder FFO – Mental Helse x  

Tove Linder Aspen  Medlem Ivareta x  

Josefina Skerk Medlem Samisk befolkning  x 

Einar Moen Medlem Eldrerådet x  

Trine-Mari Aavitsland Medlem Kreftforeningen x  

Nils Rishaug Medlem FFO -HLF  x 

Jan Sundset   x (skype)  

Hilde Vik   x  

     

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir   x 

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  x  

Tove Lill Falstad Sekretariat   x 

Gry Fjellgaard Sekretariat  x  

Petter Christiansen Key Account 
Manager 

Admincontrol x (skype)  

Beate Aspdal Utviklingssjef  x (skype)  

Sigurd Finne  Kvalitetssjef   x 

Rune Holm Klinikksjef  x (skype)  

Ninja Hansen   x (skype)  

 
 
Saksliste 
 
Sak 42 - 2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 43 - 2021 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 21. mai og 
ekstraordinært brukerutvalgsmøte 10. juni 2021 
Sak 44 - 2021 Opplæring i bruk av Admincontrol  
Sak 45 -2021  Orienteringssaker 

• Informasjon fra BU-leder – muntlig 

• Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 



 

 

a. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg  

• Orientering fra sykehusledelsen - muntlig 
Sak 46 - 2021   Referatsaker 
Sak 47 – 2021 Oppfølgingssak Sak 34 - 2021: Ungdomsrepresentanter/ungdomsråd i 

Helgelandssykehuset 
Sak 48 – 2021 Oppfølgingssak Sak 37 – 2021: Innspill fra RIO ang. representasjon i 

brukerutvalget – endring i mandat? 
Sak 49 - 2021 Brukerutvalgets forventninger til Helsefellesskap Helgeland   
Sak 50 - 2021 Orientering om omorganisering av Helgelandssykehuset til klinisk 

gjennomgående organisering (KGO) 
Sak 51 - 2021 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020, utgitt av Folkehelseinstituttet 

(PasOpp) 
Sak 52 – 2021 Oppfølgingssak Sak 33 - 2021: Enkelt meldesystem for pasienter og pårørende 
Sak 53 - 2021 Orientering om situasjonen ved nevopsykologisk avdeling 

Sak 54 – 2021 Eventuelt  
 
 
 

Protokoll 
 
 
Sak 42 - 2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:         Innkalling og saksliste godkjent. 
  
 
Sak 43 - 2021 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 21. mai og 
ekstraordinært brukerutvalgsmøte 10. juni 2021 
Vedtak:          Protokoll ble godkjent.  
 
 
Sak 44 - 2021 Opplæring i bruk av Admincontrol v/Petter Christiansen, Key Control 
manager, Admincontrol. 
Petter Christiansen demonstrerer pc-løsningen på skjerm og demonstrerer hvordan 
løsningen fungerer på laptop. Support er tilgjengelig hele døgnet. Brukerveiledninger finnes 
under «hjelpesenter» i Admincontrol og på YouTube.  
 
Vedtak:           Informasjon ble tatt til orientering. 
 
 
Sak 45 -2021  Orienteringssaker 

• Informasjon fra BU-leder – muntlig 
 

1. Helsefellesskap: Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen gir en 
statusoppdatering, informerer om ordningen med interkommunal 
samhandlingssjef og finansiering av ordningen. Partnerskapsmøte blir utsatt 
til mars-22. Ny politisk sak utarbeides og skal ut på høring. 

2. Gode pasientforløp: 3 møter er avholdt. Klinikere er vanskelig å få med. Det 
oppleves at lederforankring og rammer er uklare.                    



 

 

 
 

 
 

•  Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 
1. Styringsgruppa i Nye Helgelandssykehuset; to møter er avholdt. Det uttrykkes 

skuffelse at over brukermedvirkning og brukererfaring ikke har større plass i 
styringsgruppa og deres arbeidsform. Hulda Gunnlaugsdottir tar dette videre 
og løfter dette som sak i brukerutvalget.  

2. Hjertekurs arrangeres for første gang i Mosjøen 12.-13. oktober og 09.-10. 
nov 2021. Det ønskes tilsvarende tilbud til kreftsyke og andre 
sykdomsgrupper. 

3. Trine Aavitsland har plass i styringsgruppen for forbedringsarbeid i 
Helgelandssykehuset. To møter er avholdt.  

4. Status på «Forskningsprosjekt kolonrektalkreft på Helgeland» og «Prosjekt 
kateterisering av kvinner» etterlyses. Brukermedvirkning må være involvert i 
hele prosjektet der de er invitert. 
 

• Orientering fra sykehusledelsen – muntlig. Utgikk. Administrerende direktør hadde 
meldt fravær. 

 
Vedtak:      Brukerutvalget tar informasjonen til orientering 

1. Brukerutvalget ønsker at sykehusledelsen deltar i brukerutvalgsmøter, 
eventuelt at stedfortreder stiller. 

2. Brukerutvalget ønsker å innkall alle medlemmer og vararepresentanter til en 
erfaringsgjennomgang hvor medlemmer i ulike prosjekter kan dele 
informasjon om prosjekter, status og hvordan brukermedvirkning ivaretas. 

3. Brukerutvalget etterlyser status på kateteteriseringprosjekt/endetarm-
prosjektet. 

 
 
 
  
 
Sak 46 - 2021   Referatsaker 

a. BU-protokoll Sykehusapotek nord 08.02.21 
b. OSO-protokoll 27.05.21 
c. RBU-protokoll 09.06.21 
d. Møtereferat BU-UNN 09.06.21 
e. Ekstraordinært RBU-møte 28.06.21 
f. Møtereferat BU-NLSH 02.09.21 
g. RBU-protokoll 14.09.21  

 
Vedtak:     Referat tas til orientering 

1. Brukerutvalget har kommentar til f. Møtereferat BU-NLSH 02.09.21.  
Her er det satt på dagsord sak 083/2021: status prosjekter/utvalg/forskning 
Nordlandssykehuset. Brukerutvalget ønsker at tilsvarende utarbeides i 
Helgelandssykehuset. 

 



 

 

 
 
 
 
 
Sak 47 – 2021 Oppfølgingssak Sak 34 - 2021: Ungdomsrepresentanter/ungdomsråd i 

Helgelandssykehuset v/Gry Kristin Fjellgaard, rådgiver 
samhandlingsavdelingen Helgelandssykehuset HF 

 
Det informeres om status i arbeidet for etablering. Saken er oppe i sykehusledelsen med  
forslag til vedtak knyttet til forankring i ledelsen, utarbeiding av plan for å rekruttering av 
medlemmer, mandatbeskrivelse og tilførsel av en 60% stillingsressurs for ivaretakelse og 
drift av ungdomsråd 
 
Vedtak:      Brukerutvalget tar saken til orientering.  
                   1.  Brukerutvalget inviteres til å dele innspill til det videre arbeidet.  

 
 
 
 
 
 
Sak 48 – 2021 Oppfølgingssak Sak 37 – 2021: Innspill fra RIO ang. representasjon i 

brukerutvalget – endring i mandat? 
Mandat med endringsforslag presenteres, og endringer gjøres i møtet.  
 
Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar framlagt utkast til nytt mandat til orientering med de 
endringer som ble gjort i møtet. 

2. Brukerutvalget støtter forslag om å utvide brukerutvalget til 9 medlemmer fra 
mai 2022, inkludert leder av ungdomsrådet (når ungdomsråd etableres) 

 
 
 
 
 
Sak 49 - 2021 Brukerutvalgets forventninger til Helsefellesskap Helgeland 
Anne Lise Brygfjeld informerer om status. Partnerskapsmøtet er utsatt til mars -2022. 
 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar statusoppdatering til orientering 

1. Brukerutvalget forventer at etablering av Helsefellesskap fører til mer helhetlige 
og sammenhengende helsetjenester, at sykehus og kommuner har løpende 
kontakt gjennom forløpet og at hjemkomsten skal være planlagt.   

2. Brukerutvalget understreker at felles forståelse av sykdoms-, bosteds- og 
familiesituasjonen er nødvendig og at økonomien i ulike deler av helsevesenet 
ikke må stå i veien for gode pasientforløp.  

3. Brukerutvalget ønsker en 5. prioritert pasientgruppe, mennesker med 
utviklingshemming, demens, afasi, i tillegg til de 4 pasientgrupper som beskrives 



 

 

som prioritert i Norsk helse- og sykehusplan. Selv om disse pasientene kommer 
inn under de 4 prioriterte gruppene mener vi at de må ha et ekstra fokus. Mange 
av disse pasientene kan ha kognitiv svikt og disse pasientene har ikke evne til å si 
fra selv, men er avhengig av et støtteapparat som involverer seg og som taler 
deres sak. Viktig med gode ledsagertjenester.  

 
 
  
 
Sak 50 - 2021 Orientering om omorganisering av Helgelandssykehuset til klinisk 

gjennomgående organisering (KGO) v/Beate Aspdal utviklingssjef 
organisasjonsavdelingen. 

 
Beate Aspdal går gjennom PowerPoint-presentasjon, «status klinikkstruktur». Denne legges 
som vedlegg XXXX. Endringene er knyttet til klinikker innenfor somatikk. Psykiatrisk helse og 
rus og prehospitale tjenester har gått gjennom slik omlegging.  
Det er gjort endringer i avdelingsnavn og stillingstitler slik at disse er tilpasset andre 
lokasjoner og foretak. 
Innspill fra BU: Ønsker at akuttmottak styrkes med kompetanse innenfor psykisk helse og 
bedre ivaretakelse av behovene til de aller svakeste.  
 
 
Vedtak:       Brukerutvalget tar saken til orientering 

1. Beate Aspdal videreformidler innspill/ønske om styrking av akuttmottak med 
kompetanse innenfor psykiatri, til klinikksjefer og medisinsk direktør 

2. Beate Aspdal kommer gjerne tilbake med mer informasjon 
 

 
Sak 51 - 2021 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020, utgitt av 

Folkehelseinstituttet (PasOpp) v/ rådgiver Ninja Hansen, 
Helgelandssykehuset HF. 

 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjøre fem årlige 
målinger blant somatiske døgnpasienter. Undersøkelsen måler pasienters erfaringer i 
forhold til flere indikatorer Helgelandssykehuset scorer bedre enn landsgjennomsnittet på 
hovedindikatorene. Internt i helgelandssykehuset kommer Sandnessjøen best ut. 
Resultatene fra undersøkelsen brukes i forbedringsarbeidet.  
 
 
 Vedtak:            Brukerutvalget tar saken til orientering 
 
Sak 52 – 2021 Oppfølgingssak Sak 33 - 2021: Enkelt meldesystem for pasienter og 

pårørende. 
Saken utgikk 
 
 
 
 



 

 

Sak 53 - 2021 Orientering om situasjonen ved nevopsykologisk avdeling v/ Rune Holm 
klinikksjef, psykiske helse og rus. 
Bakgrunn: Brukerutvalget ønsket en redegjørelse for det administrative vedtaket om at det 
var åpnet for ansettelse av nevropsykologisk personell andre steder enn i Mosjøen.  
Dette er en intern sak om organisering og har ingen konsekvens for pasienter. Man ser på 
mulighet og nytte av å ansette nevropsykolog i andre avdelinger (f.eks fysikalsk medisinsk 
avdeling, habilitering, psykisk helse og rus). Funksjonsfordelingen mellom sykehus skal ikke 
berøres. Pasienter som har forholdt seg til Mosjøen skal forholde seg slik også framover. 
 

Vedtak:                     Brukerutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
Sak 54 – 2021 Eventuelt  
Tarmkreftkirurgisaken v/ Anne Lise Brygfjeld 
Det foreslås å stille spørsmål i neste ukes styremøte om konsekvenser av usikkerheten 
omkring tarmkreftkirurgisaken og pasientsikkerhet knyttet til ventetid og pakkeforløp:   
Brukerutvalget forventer at fristene overholdes. Medlemmene kommer med innspill som 
Anne Lise Brygfjeld tar med inn i styremøtet. 
 
Vedtak:            Brukerutvalget støtter forslag om å stille spørsmål om tarmkreftkirurgi-    

saken i styremøtet den 30.09.21.  
                          Spørsmålene sendes til styremøtet inn i forkant og omfatter spørsmål som 

antall pasienter som står på venteliste (ikke prosenter) fristbrudd i og utenfor 
pakkeforløp, når er regional kreftplan forventes ferdigstilt mm. 

 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 21. oktober 2021 
Protokollen blir lagt fram som referat sak i kommende styremøte 
 
Kopi til:  

• Styret i Helgelandssykehuset 

• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

• Ledergruppen i Helgelandssykehuset 

• Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og 
Helse Nord. 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Tirsdag 14.09.2021 kl 11.00 – kl 16.10 

                Møtested:   Møterom D1-707 

 
   Møtedato:  Onsdag 15.09.2021    kl 10.15 – kl 12.15 
   Møtested:  Møterom Fyrhuset, Åsgård 
 

Tilstede:  Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø (nestleder), 
Hans-Johan Dahl, Nina Nedrejord, Terje Olsen, Merete Krohn, 
Merethe Saga Lønnum, Ulf J Bergstrøm, Ingolf Kvandahl, Mildrid 
Pedersen (forfall dag 1) 

 
Forfall:  Siv-Elin Reitan, Mildrid Pedersen(forfall dag 1)  
 
Fra adm.:  Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen 
  Administrasjonsulent Hilde A. Johannessen (referent) 
 
 
 

Saksliste 
 

 Dag 1: 
 BU-35/21         Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  
 

Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste. 
              
 
 BU-36/21        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 09.06.2021 

Referatet ble gjennomgått. 
 
Vedtak   Referatet ble godkjent. 
 
 
BU-37/21 Brukerrepresentant: Uttesting av applikasjon av 
                          medisin-teknisk utstyr i UNN 
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Ehelse og IKT-avdelingen ønsker en brukerrepresentant til prosjekt 
vedrørende uttesting av applikasjon av medisin-teknisk utstyr for mobil 
og nettbrett i UNN. Brukerrepresentant Terje Olsen har meldt seg. 
 

Vedtak: Brukerutvalget oppnevner Terje Olsen som brukerrepresentant i 
prosjektet. Administrasjonen formidler kontaktinformasjon. 

   
 
 BU-38/21 Forskningsutvalg i NOR-klinikken - brukerrepresentant 

 NOR-klinikken v/rådgiver Torill Davida Nilsen har henvendt seg til 
Brukerutvalget med ønske om en brukerrepresentant til klinikkens 
Forskningsutvalg.  Merete Krohn ble valgt. 
 

Vedtak: Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentant Merete Krohn til 
utvalget, og administrasjonen formidler kontaktinformasjon.  

 
 

 BU-39/21         Brukerperspektiv om videokonsultasjon 
Lars Erik Tunby presenterte systemet og pasientinformasjonen.  
Systemet heter Whereby. Det krever ikke nedlasting av programvare, 
og bestilling av time gjøres enkelt ved å gå inn på Helsenorge.no og 
trykke på knapp for bestilling av time. Lenke for bestilling av time 
finnes også i innkallingsbrevet og på SMS. Det er et tilbud til de 
pasientene som ønsker det. 
Lege og pasient vurderer sammen hva som er best i det enkelte tilfelle. 
 
Innspill fra Brukerutvalget: 
- Burde dette også vært på samisk? 
- Hva med de som er blinde? 
- Hva mener Ungdomsrådet om dette? 

 
Vedtak: Brukerutvalget er fornøyd med orienteringen og prosjektleder tar med 

innspillene tilbake til prosjektet. 
 
 

 BU-40/21         IT-opplæring av iPad 
 Saken ble utsatt. 

 
 Vedtak: Saken settes opp til neste møte i Brukerutvalget 02.11.2021. 
 
 
 BU-41/21         Diskusjon 

Brukerutvalges representanter kom med innspill til BAU om saker til 
Brukerutvalget: 
- Orientering om prioriteringskriterier innenfor de ulike fagområdene 
- Oppdatering på konsekvenser og ringvirkninger av covid-19 ved UNN 

(eks operasjoner, flytting av rehabiliteringsavdelingen) 
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- Hvordan er rehabiliteringstilbudet for pasientene ved UNN generelt, 
og nå under pandemien ? Hvordan tas etterslepet igjen? 

- Status intensivkapasiteten 
- Pårørende – oppfølging 
- Samhandling psykisk helse og rus og somatikk. Se og høre mer om 

disse planene. 
- Til direktøren: Lærings- og mestringssenteret: Hvordan drives det? 

Hvem får tilbud? Ifølge Oppdragsdokumentet skal dette evalueres 
- Selvmordsbildet 
- Seneffekter kreft 
- Hvordan jobbe for at BU-leder kan få stemmerett i styret 
- Ambulansetjenesten – litt rundt det 
- Hvordan motivere og beholde personell og de som utdanner seg 
- Hvordan organiserer kommunen helsetjenesten nå? SSU?  
- Blære- og tarmsykdommer – behov for kontaktperson for veiledning 

 
 Vedtak Innspillene tas med til neste møte i BAU. 
 
 

BU-42/21         Orienteringssaker 
BU-42/21-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 

(dette er siste oppdaterte liste fra siste BU-møte) 

 
 

 Aktivitet/Prosjekt Ansvarlig 2020-2022 Status/ merknader 

1 Styret ved UNN Kirsti Baardsen 
Paul Dahlø vara 

 

2 Kvalitetsutvalget i UNN Kirsti Baardsen 
Merethe S Lønnum vara 

 

3 Prostatasenteret ved UNN Hans Johan Dahl 
Ulf J Bergstrøm vara 

Utvalget i dvale i koronatiden. 

4 Strategisk Samarbeidsorgan - SSU 
( Tidligere OSO - Overordnet 
Samarbeidsorgan)  

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Endret navn i møte 22.4.2021 
(Partnerskapsmøtet)Paul 
referert I møtet 09.06.221 

5 Sykehusapotekets brukerutvalg Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Helse Midt ønsker samarbeid – 
fellesstrategi om 
utsalg,forsyningssikkerhet. 

6 Parkeringsutvalget Merete Krohn 
Mildrid Pedersen vara 

Møte 09.09.21 avlyst pga lite 
saker. Nytt møte 11.11.21. 
Merete vil sjekke opp om 
underskiltene for HC P er 
fjernet og korttidsparkering for 
HC er utvidet til 4 timer.   
  

7 Pasientsentrert helsetjenesteteam 
Samme som 35 

Merethe Saga Lønnum 
Ulf J Bergstrøm 
Marit Stemland vara  

Stormottakersatsingen. Adm. 
sjekker om det skjer noe. 
Ferdig?  Gro Berntsen. 

8 Nye UNN Narvik Styringsgruppe:  
Siv Elin Reitan 
Esben Haldorsen vara 

Opprettet en liten undergruppe 
av brukerrepresentanter 
Driftsleder i Narvik lager forslag 
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Prosjektgruppe: 
Anita Fjellfoss, Narvik 
Brukerrepresentanter: 
Esben Haldorsen 
Cathrin Carlyle 
Marit Myklevoll 

til koordinatorstilling. Gir 
tilbakemelding til BU. 
Orienteringsmøte om 
uteområder. 
 

9 Kvam utvalg Akuttmedisinsk klinikk Nina Nedrejord 
Terje Olsen vara 

Klinikksjef Jon Mathisen 
  

10 Kvam utvalg Diagnostisk klinikk Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng 
Vært møte.  
Prosjekt “Der skoen trykker”: 
-prioritering av vaksinering av 
personell 
-mangel på lokalisering 

11 Kvam utvalg Hjerte- og lungeklinikken Hans- Johan Dahl 
Mildrid Pedersen vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 

12 Kvam utvalg NOR klinikken Merete Krohn 
Merethe S Lønnum vara 

Fung.klinikksjef Karl Ivar 
Lorentzen (Klinikksjef Bjørn 
Yngvar Nordvåg i permisjon)  
Møte den 09.09.21: 
Bransjeprogram IA i sykehus 
«Der skoen trykker» - interesse 
for å delta i prosjektet, legges 
fram for ledergruppe, ansatte 
og KVAM-utvalg. Redusere 
sykefravær er positivt for alle, 
og god kvalitet for pasientene. 
Systematisk arbeid med 
nærvær krever tid, men det 
samme gjør høyt sykefravær.  
Brukerrepresentant mfl. møter 
på klinikksjefs kontor når 
KVAMU dagen gjennomføres 
digitalt den 21.10.21.   

13 Kvam utvalg Psykiatri- og rusklinikken Nina Benjaminsen 
Merethe S Lønnum vara 

Klinikksjef Eirik Stellander. 
Pasientvelferdsmidler.Kontakt 
med Nina og Merethe for 
oppfølging til BU.  

14 Kvam utvalg Operasjons- og 
intensivklinikken 

Merethe Saga Lønnum 
Nina Nedrejord vara 

Klinikksjef Eva- Hanne Hansen 
Ønsker å kutte faste besøkstider 
Meldesystem 
BU-representanten får 10 min i 
starten av hvert møte. 

15 Kvam utvalg Barne- og ungdomsklinikken Ungdomsrådet 
Nina Nedrejord  

Kst. klinikksjef Marianne 
Nordhov  
Vært på et møte. 

16 Kvam utvalg Kirurgi, - kreft og 
kvinnehelseklinikken 

Terje Olsen 
Ulf Jack Bergstrøm  vara 

Kst. klinikksjef Fredrik Sund. 
Kontaktperson Merete 
Andreassen. 
Møte snart.  

17 Kvam utvalg Medisinsk klinikk Mildrid Pedersen  
Siv-Elin Reitan vara 

Klinikksjef David Johansen 

18 Utvikling av sykepleiernes praksisstudier Nina Nedrejord Ingenting skjer. Adm.sjekker om 
den fortsatt eksisterer. Purres. 

19 Prosjekt arealplan UNN Harstad Arvid Eliseussen 
Ulf Jack Bergstrøm vara 

Kommunen har overtatt lead på 
prosessen. Nytt helsehus i 
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Harstad som skal bygges og 
dette er kommunalt 
hovedanliggende.  

20 Pasient-app saken HN FRESK Martin Andrè Moe 
fortsetter  

Martin finner ut om den er 
avsluttet eller ikke. 

21 Ungdomsrådet Kirsti Baardsen 
 

22 Frivillighetsrepresentant i 
Frivillighetsgruppen 

Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Avventer situasjonen. Nina vært 
i kontakt med Nina Moe-Nilssen. 
  

23 Helse I Arbeid Mildrid Pedersen 
Terje Olsen vara 

Ikke skjedd noe i 
arbeidsgruppen. Mildrid sjekker. 

24 Samhandlingsforum for somatikk i  
UNN Tromsø 
UNN Harstad 
UNN Narvik 
(endres til Faglig Samarbeidsutvalg?) 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Usikkert om disse blir videreført, 
men det er fortsatt møter.  

26 Etablering av robotassistert PCI Nina Nedrejord 
 

Har vært et møte. Stoppet pga 
korona. 

28 Klinisk etisk komite Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Møtene går sin gang. 

29 Ref.gruppe for behandlingshjelpemidler Martin Moe Diabeteshjelpemidler. Aktiv. 

30 Strategisk plan for utvikling av kliniske 
fagområder i NOR og K3K 

Kirsti Baardsen 
  Paul Dahlø vara 
  Terje Olsen  

Prøve på en fornuftig fordeling 
av de tre UNN-lokaliseringer -
hvor skal behandling plasseres. 
BU mener at  det må være 
samlet fagmiljø slik at 
kvaliteten for pasientene sikres.  
NOR er ganske ferdig med å 
utrede sitt, K3K er ikke ferdig. 
Skal presenteres samlet.  
Kirsti i arbeidsutvalget 
Terje i styringsgruppe NOR 
Paul i styringsgruppe K3K 
Manglende styring i 
styringsgruppene.  

32 Styringsgruppe for Nybygg psykisk helse- 
og rusbehandling i Tromsø - konseptfase 

Merethe Saga 
Lønnum 

Tor-Arne Hanssen.  
Over i ny fase – konseptfase. 
Vært heftig aktivitet.  

33 KSU - Fagråd for Akuttmedisinsk tjeneste Hans-Johan Dahl Vil sannsynligvis bli videreført 
som en SSU. 

34 KSU 1/2020 – Helhetlig gjennomgang av 
tjenesteavtale 2 

Merete Krohn Tema I SSU om avtalene skal 
revideres. Har ikke hørt noe. 

35 Stormottakersatsingen 
Samme som 7 

Ulf J Bergstrøm 
Merethe S Lønnum 

Ulf og Merethe deltatt på 
seminar – 
stormottakersatsingen “En vei 
inn”.  

36 Revisjon av UNNS overordnede strategi Merethe S Lønnum Vedtatt i styret i juni. 

37 Pingvin TV – kulturavdelingen Merethe S Lønnum Har ikke hørt noe fra de. 

40 Ressursgruppa for 
spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen 

Nina Nedrejord Jobbet mye, aktivt utvalg. 
Innstilling klar neste møte? 

 
 

Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet 
følger opp der det er aktuelt. De enkelte representantene følger opp 
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sine prosjekt.  
 
 
 BU-43/21 Direktørens time 

Konst. viseadministrerende direktør Einar Bugge svarte ut følgende: 
- Pårørende: 

Barn/barnebarn som pårørende der foreldre/besteforeldre er syk 
(pasient). Finnes det rutiner for oppfølging av dette, eller er det 
opp til hver enkel klinikk å følge opp? 
Er det oppfølging av barn selv om forelder er friskmeldt? 
 
Det er gode regionale rutiner for oppfølging på dette området. Alle 
helseforetakene i Helse Nord har koordinatorer som leder arbeidet 
med barn som pårørende. I tillegg har alle avdelinger en 
klinikkbarneansvarlig/koordinator som er ansvarlig i sin avdeling. 
UNN har jobbet systematisk med dette over lang tid. 
Når pasienter blir frisk eller faller bort, er ansvaret til UNN over, og 
kommunen tar eventuelt over.  
 
Brukerutvalget etterspurte om det er gjort noe i forhold til den nye 
pårørendestrategien som kom fra Direktoratet i desember. 
Det er ikke gjort noe med dette på systemnivå.  

 
- Distrikttjenester – hvordan utvikles disse. Utviklingen stagnert i 

forhold til ny ambulering 
 

Barnelegene ved UNN ambulerer på skift regelmessig til Harstad og 
Narvik. I tillegg ambulererer også leger fra blant annet nyremedisin, 
øre-nese-hals og øyeavdelingen, mye grunnet utfordring med 
rekruttering av leger i Harstad og Narvik. Videokonsultasjoner er til 
god hjelp, og det arbeides med å utvikle dette.  
 
Andre tema: 
I juni ble Strategi for UNN 2021-2025 vedtatt. Implementering? 
Det er engasjert et firma for å lage gode og interessante 
presentasjonsmaler for å få den belyst på en lettere og interessant 
måte. Den blir lansert om ikke så lenge. 
 
Intensivkapasiteten ved UNN under pandemien: 
Dette er en av de viktigste læringer som er gjort, og vil følges opp 
og ikke bli glemt. Mangel på intensivsykepleiere er en utfordring. 
Da utdanningtilbudet ikke hjelper på kapasiteten, må en finne 
andre måter å løse dette på. Eksempelvis bruke assistenter, 
sykepleiere osv. der det lar seg gjøre. 

 

Vedtak: Videokonsultasjoner og nye tekniske muligheter. Brukerutvalget 
forventer at det settes større fokus på bruk av videokonsultasjoner. 
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Det må være en klar strategi for i støre grad å ta i bruk nye tekniske 
muligheter. Samtidig må desentraliserte tjenester utvikles. 

 
Brukerutvalget forventer av Helsefellesskapet har større fokus på 
muligheten for en tjeneste i kommunen hvor det kan avklares hvorvidt 
poliklinisk konsultasjon ved sykehus og derved lang og krevende reise 
er nødvendig. I denne tjenesten må også kunne inngå bistand til 
gjennomføring av en videokonsultasjon. 

 
 

 BU-44/21         Innspill til oppdrag i Oppdragsdokument 2022 
Brukerutvalget gjennomgikk aktuelle punkter i Oppdragsdokumentet 
for 2022 og kom med følgende innspill til Regionalt brukerutvalg: 

 
- Forskning i kommunehelsetjenesten 
- Forlengelse av psykiske satsinger, økt samhandling mellom 

helse/rus/somatikk som dokumenteres 
- Rekruttering og stabilisering av helsepersonell for å sikre kvalitet. 

         Måles på turnover.  
 

Vedtak: Administrasjonen formidler innspillene til Oppdragsdokumentet fra 
Brukerutvalget til Regionalt brukerutvalg.  

 
 

 BU-45/21        Referatsaker 
Følgende vedlegg fremlegges: 

 
                                       1.Referat fra møte i Sykehusapotek Nord, 08.02.2021 
   2.Referat fra møte i Ungdomsrådet, 21.05.2021 
   3. Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset 10.06.2021 
   4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 09.06. og 28.06.2021 
                                       5.Referat fra møter i Kvalitetsutvalget, 01.06.2021 

                                       6.Referat fra møter i BU Nordlandssykehuset, 15.04.og 12.05.2021 

   7. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, 30.08.2021 

 

 Vedtak              Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
  
 BU-46/21         Eventuelt 

1. Brukerrepresentant til SSU (Strategisk samarbeidsutvalg) 
Strategisk samarbeidsutvalg har behov for en representant til Faglig 
samarbeidsutvalg  (som erstatter KSU i tidligere OSO). Prosjektet jobber 
med utfordringer tilknyttet rekruttering og stabilisering av 
helsepersonell i Ofoten og Troms.  
 

 Vedtak: Informasjon om prosjektet sendes til Brukerutvalget. Ved interesse for å 
delta, gis tilbakemelding til administrasjonen v/Hilde A Johannessen. 
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 Dag 2: 
 BU-47/21 Dialogmøte – Brukerutvalget, Styret og Ungdomsrådet 

Styret, Brukerutvalget og Ungdomsrådet var tilfredse med 
dialogmøtet.  

 
 BU-48/21 Felles gjennomgåelse av Regionalt brukerutvalgs nettkurs for 
  Brukermedvirkning på systemnivå  

 Nestleder hadde en rask gjennomgang av nettkurset. Det legges opp til 
en bredere diskusjon rundt de ulike modulene i neste møte. 

 
 Vedtak: Representantene går gjennom kurset hver for seg, og saken settes opp 

til møte i Brukerutvalget 02.11.2021. 
 
 
 

               Kirsti Baardsen (sign.) Hilde A Johannessen(sign.) 

               leder sekretær 
 
 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 02.11.2021. 
 
Kopi til: 

- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 

- Sissel Eidhammer, Nordlandssykehuset 

- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 

- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 

- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 

- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 

- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 

- Klinisk etikkomite UNN v/Bård Forsdahl 

- Lærings- og mestringssenteret, UNN v/ Kristin Lernes 

- Kreftforeningen v/ Wenche P Kjølås 

- Ungdomsrådet UNN v/ Elisabeth Warvik 



Høring Revisjon av digital grunnopplæring 
for brukerrepresentanter på systemnivå - 
Nordlandssykehuset HF 
 
 
Generelt: Kursopplegget virker fremdeles godt strukturert og inneholder etter min oppfatning de 
områder som det er viktig at nye brukerrepresentanter setter seg inn i. Så er det sikkert behov for en 
grad av fornying på en del områder.  
 

• Brukerrepresentantene må forholde seg til mange og lange dokumenter. Da er det viktig at 
disse produseres i et språk som både unge og eldre kan forstå. 

• Under tema om spesialisthelsetjenestens oppgaver må en få inn oppdatert informasjon om 
de nye helsefellesskapene. 

• Kurset bør kanskje gå noe nærmere inn på utvikling av tjenester for særlig sårbare 
pasientgrupper, hvem disse er og hvordan brukerrepresentantene kan jobbe. 

• Kunnskapsutviklingen går raskt i sykehusene, og kurset bør se nærmere på både vedlikehold 
og oppdatering av brukerrepresentantenes kompetanse. 

• En bør se på om videosnuttene er tilstrekkelig «up to date», eller om noen av dem bør 
erstattes med nye. 

 
 
 
På vegne av Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF, 
Paul Daljord 
Leder 



Innspill til revisjon av digital 
grunnopplæring for brukerrepresentanter 
på systemnivå  
 

Innspill fra Ungdomsrådene Helse Nord 

• Det er veldig bra at det finnes et slikt kurs. Tar opp veldig mange aktuelle problemstillinger.  

• Det oppleves for omfattende for Ungdomsråd. Det bør være ulikt for 

Ungdomsråd/Brukerutvalg. Kan man ha et første punkt som er:  

Er du med i Ungdomsråd eller Brukerutvalg? Hvor man huker av. Deretter er kurset tilpasset 

Ungdomsrådsarbeid /Brukerutvalg 

• Noen vanskelige ord bør ha forklaring (f.eks. at du kan bevege musa over også kommer 

ordforklaring opp).  

• Positivt at det er film/animasjon/variasjon i metodikk og at dette kommer før spørsmålene 

• Veldig bra med refleksjonsoppgave 

• Fint med eksempler/bra at overgangsarbeid brukes  

• Gode bilder – god lay-out.  

 

 

På vegne av Ungdomsrådene i Helse Nord,  

 

Ungdomsrådet UNN 

Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 

Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 
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