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Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Referat møte i Brukerutvalget 12. mai 2021 
Sted: Digitalt, Whereby. Lenke sendes ut i forkant av møtet.  

Tid: 11:00 til 16:00. Formøte for Brukerutvalgets medlemmer 11:00 til 12:00. 

 
Deltagere:       Tilstede  Forfall 

Paul Daljord – leder  FFO  X  

Gunn Strand Hutchinson – nestleder SAFO X  

Ole Andre Korneliussen Mental Helse X  

Carl Eliassen MARBORG X  

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen X  

Mai-Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X  

Linn Christin Sørtorp   RIO X  

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell Samisk representant X  

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet  X  

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør  X  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Stian Molvik Rådgiver psykisk helse- og rusklinikken X  

Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef Sak 050/2021  

Trude Kristin Kristensen  Samhandlingssjef Sak 051/2021  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 052/2021  

Petter Øien Seksjonsleder seksjon for forskning Sak 053/054/2021  

Otto Larsen Avdelingsleder Senter for drift- og eiendom Sak 055/2021  

Astrid Dalhaug Avdelingsleder kreft og lindrende behandling  Sak 056/2021  

Trond Solem Seksjonsleder Seksjon for pasientreiser Sak 060/2021  

Saksliste 

048/2021 

049/2021 

050/2021 

051/2021 

052/2021 

053/2021 

054/2021 

055/2021 

056/2021 

057/2021 

058/2021 

059/2021 

060/2021 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat møte 15. april 2021 

Status Covid-19 

Orientering om arbeidet med Helsefellesskap 

Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset 

Forsknings- og innovasjonsrapport 2020 
Oppnevninger 

Plan for utvikling av Rønvik - Arealutviklingsplan 

Senskader kreft  

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Referatsaker/Eventuelt 
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Saksnr.  Saksfremstilling 

 

048/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

049/2021 Godkjenning av referat møte 15. april 2021 

 

Vedtak:  

Referatet fra møte 15. april 2021 godkjennes.  

050/2021 

 

 

Status Covid-19 

 

Fagsjef Tonje Elisabeth Hansen orientering om arbeidet med Covid-19.  

 

• Nåsituasjonen  

• Vaksinasjon 

 

Spørsmål: 

- Situasjonen for barn og unge psykiatri/ventetid 

- Vaksinering og vaksinestrategi 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget takker for orienteringen.  

 

051/2021 Orientering om arbeidet med Helsefellesskap 

 

Samhandlingssjef Trude Kristin Kristensen orienterte om arbeidet med 

Helsefellesskap ved Nordlandssykehuset.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for en spennende og god orientering. 

Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 er å opprette 

19 helsefellesskap. Disse skal bestå av helseforetak og kommunene i 

opptaksområdet. Representanter fra helseforetak, tilhørende 

kommuner, fastleger og brukere vil møtes for å planlegge og utvikle 

tjenestene sammen. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med 

flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres. 
 

Ordforklaringer: 

• KSU: Kliniske samarbeidsutvalg 

• OSO: Overordnet samarbeidsorgan (OSO), som er et 

samarbeidsorgan for Nordlandssykehuset HF og kommunene i 

Nordlandssykehusets opptaksområde. 
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2. Brukerutvalget ser frem til å bidra inn mot, og følge med på hvordan 

dette arbeidet vil bli videre.  

3. Presentasjonen sendes Brukerutvalgets medlemmer.  

 

052/2021 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset 

Økonomisjef Marit Barosen ga en muntlig orientering av virksomhetsrapporten for 

april 2021.  

 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten for april 2021 til orientering.  

 

053/2021 Forsknings- og innovasjonsrapport Nordlandssykehuset 2020 

 

Seksjonsleder for forskning, Petter Øien, presenterte Nordlandssykehusets 

Forsknings- og innovasjonsrapport for 2020.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. Brukerutvalgets medlemmer får forsknings- og innovasjonsrapporten 

tilsendt når den blir trykket opp.   

 

054/2021 Oppnevninger  

 

Seksjonsleder for forskning, Petter Øien, deltok på bolkene som omhandlet 

innovasjonsprosjekter.  
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Kontaktperson? 

Innovativ rekruttering og 

stabilisering av helsepersonell - 

helsefellesskap som 

samhandlingsarena. Link til 

prosjektsøknad: 

https://forskningsmidler.ihelse.net/n

b-

no/Soknader/Soknad/Visning/3012

3/2b70a0c8  

 

Paul Daljord Ikke behov, sitter i 

Brukerutvalget 

RescueDoppler - en ny 

ultralydmetode for forbedret utfall 

av gjenoppliving etter hjertestans 

Link til prosjektsøknad: 

http://forskningsmidler.ihelse.net/n

b-

no/Soknader/Soknad/Index/30107/5

0d709e0   

 

Karl Aagnes Mai-Helen Walsnes 

• Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av 

Nordlandssykehuset. 

• Link til side med ordforklaringer: https://nordlandssykehuset.no/om-

oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn  
 

 

https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30123/2b70a0c8
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30123/2b70a0c8
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30123/2b70a0c8
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30123/2b70a0c8
http://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Index/30107/50d709e0
http://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Index/30107/50d709e0
http://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Index/30107/50d709e0
http://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Index/30107/50d709e0
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn
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Etablering av arena for 

substitusjonsbehandling for 

opioidavhengige i Bodø, link til 

prosjektsøknad: 

http://forskningsmidler.ihelse.net/n

b-

no/Soknader/Soknad/Index/30122/7

c2b368d  

Brukerrepresentanter ønskes 

utnevnt av Brukerutvalget (én fra 

Brukerutvalget og én fra RIO) 

Linn Christin Sørtorp, 

RIO 

 

Carl Eliassen, 

MARBORG 

 

Ikke behov, sitter i 

Brukerutvalget 

Tidlig integrasjon av palliativ 

behandling av barn og unge i 

Nordland, link til prosjektsøknad: 

https://forskningsmidler.ihelse.net/n

b-

no/Soknader/Soknad/Visning/3013

1/19bd8c18    

Heidi Øyvann Gunn Strand 

Hutchinson 

Avansert smertebehandling med 

metadon - Innovativ behandling av 

pasienter med kroniske smerter, 

lenke til prosjektsøknad, link til 

prosjektsøknad:  

https://forskningsmidler.ihelse.net/n

b-

no/Soknader/Soknad/Visning/3011

9/42c551f1 

Grete Hatlen Hansen  Carl Eliassen 

Self-sustaining speculum (SSS) and 

prefilled induction catheter (PIC) - 

Dette innovasjonsprosjektet 

innebærer utvikling av nytt og 

forbedret utstyr til bruk ved 

induksjon av fødsel. Prosjektet 

innebærer patentering, utvikling av 

prototype og utprøving av denne. 

Målet er å forenkle innleggelsen av 

ballongkatetret og dermed øke 

sannsynligheten for en vellykket 

induksjon og en bedre 

fødselsopplevelse for gravide, link 

til prosjektsøknad:  
https://forskningsmidler.ihelse.net/n

b-

no/Soknader/Soknad/Visning/3014

1/7c323e36  

Line Mathilde Karlsen Gunn Strand 

Hutchinson 

Video directly observed theapy 

(VDOT) – bruk av videosamtale i 

behandling av tuberkolose -

pasienter i Nordland, link til 

forskningsprosjektet:  

https://forskningsmidler.ihelse.net/n

b-

Medhane Mezgebe 

Tsegay 

Ivar Martin Nordgård 

http://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Index/30122/7c2b368d
http://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Index/30122/7c2b368d
http://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Index/30122/7c2b368d
http://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Index/30122/7c2b368d
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30131/19bd8c18
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30131/19bd8c18
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30131/19bd8c18
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30131/19bd8c18
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30119/42c551f1
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30119/42c551f1
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30119/42c551f1
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30119/42c551f1
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30141/7c323e36
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30141/7c323e36
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30141/7c323e36
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30141/7c323e36
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30148/1f822eaf
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30148/1f822eaf
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no/Soknader/Soknad/Visning/3014

8/1f822eaf  

Representanter til arbeidsgruppe for 

å følge opp strategien 

spesialisthelsetjenester til den 

samiske befolkning 

Brukerutvalget: Ole-

Henrik Bjørkmo Lifjell  

Ungdomsrådet: Susanne 

Regine Inga 

Ikke behov, sitter i 

Brukerutvalget 

«Hva er viktig for deg dagen?» 

2021, 9. juni. 

Stands selve dagen. 

Markering ved de fire 

lokasjoner, i tidsrommet 

08:30 til 10:30, 9. juni:  

1. Lofoten: Ivar Martin 

Nordgård og Ole Andre 

Korneliussen 

2. Vesterålen: Mai-

Helen Walsnes  

3. Rønvik: Rep. 

Ungdomsrådet  

4. Sentrum: Marie 

Dahlskjær, flere rep. 

Ungdomsrådet 

Ikke behov, sitter i 

Brukerutvalget 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av 

tabell.  

2. Administrasjonen og kontaktpersoner følger opp nyoppnevnte 

brukerrepresentanter, i henhold til Nordlandssykehusets rutine for 

oppfølging av brukerrepresentanter.  

 

055/2021 

 

 

 

 

 

Plan for utvikling av Rønvik - Arealutviklingsplan 

 

Orientering om arbeidet med utvikling av Rønvik (arealutviklingsplan), ved Otto 

Larsen, avdelingsleder Senter for drift- og eiendom. 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 

2. Brukerrepresentasjon skal ivaretas.  

3. Prosjektleder tar kontakt angående oppnevning av brukerrepresentanter via 

administrasjonen.  

 

056/2021 Senskader kreft  

 

 

Link til HelseNorge, senskader kreft:  

https://www.helsenorge.no/sykdom/kreft/kreft-og-seneffekter/ 

 

 

 

Avdelingsleder kreft og lindrende behandling, Astrid Dalhaug, ga en orientering 

om arbeidet med seneffekter kreft og tilbudet per nå. 

https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30148/1f822eaf
https://forskningsmidler.ihelse.net/nb-no/Soknader/Soknad/Visning/30148/1f822eaf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukermedvirkning%20i%20prosjekter%20og%20utvalg.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukermedvirkning%20i%20prosjekter%20og%20utvalg.pdf
https://www.helsenorge.no/sykdom/kreft/kreft-og-seneffekter/
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Vedtak:  

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. Brukerutvalgets medlemmer får presentasjonen tilsendt.  

 

057/2020 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 

 

Faste utvalg  

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Status 

1. Representant styret 

Nordlandssykeshuset 

Paul Daljord  

1. Representant Overordnet 

samarbeidsorgan (OSO) 

Paul Daljord  

2. Partnerskapsmøtet 

(Helsefellesskap) 

Paul Daljord,  

vara: Gunn Strand 

Hutchinson 

23. september, 

digitalt.  

3. Strategisk samarbeidsutvalg 

(Helsefellesskap) 

Gunn Strand 

Hutchinson,  

vara: Paul Daljord 

 

4. Klinisk Etisk Komite 

(KEK) 

Kitt-Anne Hansen, vara: 

Helge Jenssen 

 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

5. Driftsrådet til pasient- og 

pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  

vara: Viktor Torrisen 

 

6. Sykehusapotek Nord HF 

(SANO) 

Cicile Toresen, vara: 

Mai-Helen Walsnes 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Møte i februar.  

7. Forskningsutvalget NLSH Helge Jensen 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

 

  

 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Status 

8. Prosjekt SamStrømming: 

Samhandlingsprosjekt e-

Konsultasjon mellom Bodø 

kommune og 

Nordlandssykehuset 

Helge Jenssen 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 
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9. Kommunikasjon med 

pasienter som er lagt inn på 

akuttmottak med akutte 

brystsmerter 

Barbara Priesemann 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Prosjekt ikke startet.  

10. Medlem av styret i Flexible 

Assertive Community 

Treatment (FACT) Lofoten 

Ivar Martin Nordgård Deltatt på møte, 

referat sendt ut til 

Brukerutvalgets 

medlemmer.  

11. Styringsgruppen for Senter 

for psykoterapi og 

psykososial rehabilitering 

ved psykoser (SEPREP) 

Lo/Ve 

Ivar Martin Nordgård  

12. HelseIArbeid poliklinikken 

Sarah Isabel 

Corneliussen Dahl 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Vært stille en god 

stund. Skal gi 

tilbakemelding når 

det er noe å meddele 

i prosjektet. 

Koordinator følger 

opp.  

13. Risiko og sårbarhetsanalyse 

(ROS) av psykiatrisk 

kriseseng i medisinsk 

Lofoten 

Ole Andre Korneliussen

  

Deltatt i møte, ikke 

fått vedtak enda. 

Spørsmål rundt 

hvem som har 

ansvar kveld/helg.  

14. JF: Strategisk 

utviklingsplan 2018-2035 

Nordlandssykehuset, 

kronikeromsorg: Prosjekt 

med mål om å standardisere 

og gjennomgå 

behandlingsforløpene i 

samarbeid med 

kommunehelsetjenesten. 

Prosjekt satt på vent.  

15. Kurs brukermedvirkning  

 

Carl Eliassen 

 

Programmet er satt, 

kurset blir i 

november.  

 

  

Forskningsprosjekt Brukerrepresentant Status 

16. Implementering av digital 

symptomoppfølging for 

kreftpasienter som får 

behandling med 

Gunnar Olsen 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgård 
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immunterapi for å redusere 

alvorlige skader. 

17. «Telemedical evaluation of 

surgical patient. A pilot 

study evaluating safety, 

feasibility and financial 

implications». 

Jan Arntzen 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

 

18. KlinReg-prosjektet 

"Likeverdige helsetjenester 

- uansett hvor du bor?" 

Mai-Helen Walsnes  

19. Forskningsprosjekt: 

Identifying patients at risk: 

how well does existing 

clinical prediction tools 

identify patients in need of 

intesified care. 2020 - 2023 

Barbara Priesemann 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

 

Prosjekt ikke startet 

20. «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 

 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgård 

 

21. Multifamilieterapi i 

behandling av alvorlige 

spiseforstyrrelser hos unge, 

voksne kvinner 

Ragni Adelsten Stokland 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

 

22. Unge kvinner med alvorlige 

spiseforstyrrelser - foreldre 

og søskens erfaringer. 

Ragni Adelsten Stokland 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

 

23. Tannhelse, kosthold 

inflammasjon og 

biomarkører ved akutt 

intermittende porfyri 

Merete Johansen 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

24. Innovative Physioyherapy 

and Coordinatoen of Care 

for people with MS: A 

Randomized Controlled 

Trial and a Qualitative 

Study 

Tone Elvevoll og 

Marianne Elvik 

Kontaktperson: Ole 

Andre Korneliussen 

 

25. PhD prosjekt om måling av 

pasientskader som følge av 

kreftbehandling  

Gerd Karin Bjørhovd

  

Ivar Martin 

Nordgård har hatt 

kontakt med 

brukerrepresentant. 

Her jobber de 

allerede med å 

utforme søknad. 

Positivt at 
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brukerrepresentante

n er med tidlig. 

Hun blir kontaktet i 

juni av 

prosjektleder.  

26. Implementering av digital 

symptomoppfølging for 

kreftpasienter som får 

behandling med 

immunterapi for å redusere 

alvorlige skader - Kaiku 

Health. Videreføring av 

innovasjonsprosjekt 

Gunnar Olsen  Ivar Martin 

Nordgård 

27. Risikovurdering av en 

eventuell flytting av 

Barnehabiliteirng til nye 

lokaler utenfor sykehuset. 

Gunn Strand Hutchinson  

 

Annet:  

 

• Ole Henrik Bjørkmoli Fjell sitter i brukerrådet i Samisk nasjonal 

kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) og Forskning og 

utviklingsarbeid (FoU), SANKS.  

 

• Dialog i nærdemokrati: Mai.Helen, spørsmål: Hvordan kan Brukerutvalget 

bli med tilgjengelig for folk flest?   
 

Vedtak:  

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

058/2020 

 

 

 

 

 

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

• Grønt beredskap – vanlig drift med smitteverntiltak.  

• Innføring av DIPS Arena (Nytt journalsystem)  

 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

059/2021 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

Ungdomsrådets leder, Marie Dahlskjær orienterte om ungdomsrådets arbeid. 

 

• Skal ha møte 20. mai. Tema er gode overganger habilitering. Ønsker gjerne 

samarbeid med Gunn BU om hun har noen innspill. 

• Presentert 10 råd for god brukermedvirkning for alle i ledergruppen. Skal 

lage en sjekkliste for prosjektledere om god medvirkning av ungdom 

• Holdt to innlegg på psykisk- helse og rusklinikken om gode overganger. 

Laget rutine og brosjyre for overgang psykisk helse- og rusklinikken.  

• Kurs for ungdom med revmatisme høsten 2021. lærings- og 

mestringssenteret.   
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• Jobber med diagnoseuavhengig kurs for ungdom sammen med Lærings- og 

mestringssenteret.   

• Helgesamling september og fellessamling i Hammerfest i oktober. 

• Workshop i mai og juni som handler om innspill om ungdom når det 

gjelder Helsefellesskap.  

 

Vedtak: 

Brukerutvalget takker for orienteringen og berømmer Ungdomsrådets arbeid.  

 

060/2021 Referatsaker/Eventuelt 

 

Møtereferat: 

• Referat møte Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 07. april 2021  

• Plakat: Reell brukermedvirkning - 10 tips fra Ungdomsrådet 

• Protokoll Regionalt Brukerutvalg 15.04.2021 

• Protokoll styremøte NLSH 22. april 2021 

 

Eventuelt:  

 

• Sak knyttet til honorering Helse Nord, Brukerutvalget bes gi innspill. 

o Notat ang honorering til behanding i Helseforetakene 

o Regionalt Brukerutvalg (RBU) og Brukerutvalg (BU) felles 

prinsipper for dekning av utgifter 

 

• Status Busstrase hovedinngangen Nordlandssykehuset 

 

• Informasjon om nytt tilbud fra Pasientreiser om Pasientekspresser.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar møtereferatene/protokollene til orientering.  

 

2. Brukerutvalget har følgende innspill til sak om honorering: 

o Brukerutvalget anser det som positivt at det er de samme satsene 

for alle Brukerutvalgene i Helse Nord.  

o Det bør være like satser for Ungdomsrådene i Helse Nord. 

o Satsene for brukerrepresentanter på Lærings- og 

mestringssenteret bør ses på, og inngå i det samme reguleringen 

som honoreringen av Brukerutvalgene.  

o Det bør ses på honorering for forberedelsesarbeid for 

Brukerutvalgets medlemmer, utover leder og nestleder. 

 

3. Brukerutvalget har følgende innspill knyttet til saken om busstrase 

hovedinngangen Nordlandssykehuset: 

1) Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset ber Bodø kommune og 

Nordland Fylkeskommune gjøre politiske vedtak som pålegger 

administrasjonen å utarbeide løsning som sikrer at bussholdeplass 

for fjern- og nærbusser blir plassert nær hovedinngang til 

Nordlandssykehuset i Bodø. 
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2) Brukerutvalget ser positivt på at Pasientreiser som et supplement til 

drosje har satt opp minibuss som kjører Fauske til Bodø tre ganger 

per dag og søndre Meløy til Bodø morgenen med retur på slutten av 

dagen. Dette er for de som har drosjerekvisisjon. Dette tilbudet er 

imidlertid ikke slik at det utelukker behovet for bussholdeplass nær 

hovedinngang. Vi ber derfor politisk ledelse snarest om å ta tak i 

saken med tanke på å finne løsning. 

3) Ungsområdet stiller seg bak vedtaket og ønsker å delta på utslippet.  

4) Arbeidsutvalget følger opp hvor og hvordan henvendelsen skal 

sendes.  

 

4. Brukerutvalget tar informasjon om tilbudet med Pasientekspresser Salten til 

orientering.   

 

• Sykehusets arbeid med oppfølgingen av dette punktet i Oppdragsdokumentet for 

2021: Vurdere behov for økte ressurser for å sikre faglig kvalitet, kompetanse, 

likeverdige tjenestetilbud og samhandling i habiliteringstjenestene, i samsvar med 

Helsedirektoratets veileder. 

• Strategisk utviklingsplan 

• Etter forespørsel brukerutvalget: Kort presentasjon av arbeidet med CYP (enkel 

blodprøve)- testing.  


