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Brukerutvalget sak 074-2021  

Referatsaker/Eventuelt 
 

 

Vedlegg (t): 

 

Vedlegg 8 Møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset Protokoll 21.05.2021 

Vedlegg 9 Protokoll møte i Regionalt Brukerutvalg 12.05.2021 

Vedlegg 10 Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 20.05.2021 

Vedlegg 11 Protokoll styremøte Nordlandssykehuset 22. april 2021 

Vedlegg 12 Protokoll Brukerutvalgsmøte Sykehusapotek Nord 8. februar 2021 

Vedlegg 13 Invitasjon til brukerundersøkelse på nettsider for kurs og opplæring pasienter og 

pårørende 

Innstilling til vedtak: 
Brukerutvalget tar møtereferatene/protokollene til orientering 

Bakgrunn: 

 
Møtereferat: 

• Møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset Protokoll 21.05.2021 

• Protokoll Regionalt Brukerutvalg 12. mai 2021 

• Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 20. mai 2021  

• Protokoll styremøte Nordlandssykehuset 22. april 2021 

• Protokoll Brukerutvalgsmøte Sykehusapotek Nord 8. februar 2021 

 

Eventuelt:  

• Invitasjon til deltakelse brukerundersøkelse på nettsider, fra lærings- og mestringssenteret 

Fagnettverk Nord, webgruppen.   

  

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 08.06.2021 

Møtedato: 15.06.2021 

Vår ref:  2021/87 

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/lering-og-mestring-fagnettverk
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/lering-og-mestring-fagnettverk


 

 

 
 

 

Protokoll 
 
 
Møte:  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  Fredag 21. mai 2021, kl. 10.30 – 14.30 
Møtested:  Digitalt møte. Skype-lenke er sendt ut via Outlook.  
  Oppkobling fra kl. 10.00. 
 
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 Sundseth Vara Samisk befolkning X  

     

     

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir   x 

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  X  

Tove Lill Falstad Sekretariat  X  

Sidsel Forbergskog Ass. enhetsdirektør  X  

Silje Paulsen Rådgiver  X  

Eva Mari Sørdal Rådgiver  X  

 
 

Saksliste 
Sak 22 - 2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 23 - 2021 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 19. mars 2021 
Sak 24 -2021  Orienteringssaker 
Sak 25 - 2021   Referatsaker 
Sak 26 - 2021   Innspill fra brukerutvalget på tomteutredning for nytt sykehus i Sandenssjøen 
og omeg 
Sak 27 - 2021  Oppnevning av brukerrepresentanter til Helsefellesskap Helgeland 
Sak 28 - 2021  Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester 
Sak 29 - 2021 Status desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland 



 

 

Sak 30 - 2021   Resultat av ForBedringsundersøkelsen 2021 Hsyk 
Sak 31 - 2021 Spesialisthelsetjenester til samisk befolkning 
Sak 32 – 2021 Brukerrepresentasjon i prosjekt, råd og utvalg – brukerutvalgets felles ansvar 
Sak 33 - 2021 Enkelt meldesystem for pasienter og pårørende 
Sak 34 - 2021 Ungdomsrepresentanter/ungdomsråd i Helgelandssykehuset 
Sak 35 - 2021 Invitasjon til brukermedvirkning i styringsgruppen for prosjekt 

Forbedringsarbeid 2021  
Sak 36 - 2021  Invitasjon til brukermedvirkning i arbeid med utforming av tiltaksplan for 

spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning. 
Sak 37 – 2021 Innspill fra RIO ang. representasjon i brukerutvalget – endring i mandat? 
Sak 38 – 2021 Eventuelt  
--------------------------------- 
 
Sak 22 - 2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 
 
Sak 23 - 2021 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 19. mars 2021 
Vedtak: Protokoll ble godkjent 
 
Sak 24 -2021  Orienteringssaker 

• Informasjon fra BU-leder – muntlig 
a. Brev til BU - Invitasjon til deltakelse i undersøkelse på nett i september 2021 

fra Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord 
b. Orientering om pårørendekonferansen i september – alle aktive medlemmer i 

brukerutvalget kan melde seg på. Helgelandssykehuset dekker 
konferanseutgiftene.  

c. Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt fall ved medisinsk sengepost er 
Anne Lise Brygfjeld 
 

• Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 
a. Einar Moen informerer om arbeidet i arbeidsgruppe samhandling og hans 

innspill til Faglig strategisk utviklingsplan på vegne av brukerutvalget. Alle bes 
komme med innspill. Det ønskes å løfte fram et hovedbudskap spesielt, type 
sitat/tekstboks i dokumentet. 
 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering  
1. Brukerutvalget ønsker å delta i undersøkelsen på nett ang. informasjon på 

nettsider om lærings- og mestringskurs i september 2021. Sekretariat sender 
en epost med påminning om deltakelse i undersøkelsen i slutten av august til 
alle medlemmer. 

2. Alle medlemmer i brukerutvalget som er interessert i pårørendekonferansen 
melder seg på selv. Det betales møtegodtgjørelse for de 
brukerutvalgsmedlemmer skal delta. Pårørendekonferansen er en konferanse 
der slik godtgjørelse kan betales for et utvalg av deltakere fordi 
Helgelandssykehuset oppfordrer brukerutvalgsmedlemmene om å delta. 

3. Brukerutvalget ber om å få utkast til tekst om samhandling til faglig strategisk 
utviklingsplan tilsendt sammen med protokollen fra dette møtet. Innspill 
sendes til samhandlingssjefen. 



 

 

 
 
Sak 25 - 2021   Referatsaker 

a. Referat fra Brukerutvalgsmøte i Nordlandssykehuset 15. april 2021 
b. Protokoll fra RBU-møte 15. april 2021 
c. Protokoll fra RBU-møte 11. mars 2021 
d. Protokoll OSO-møte 11. mars 2021 
e. Presentasjon fra pasient- og brukerombudet i Nordland 

 
Vedtak: Referat tas til orientering. 
 
 
Sak 26 - 2021   Innspill fra brukerutvalget på tomteutredning for nytt sykehus i 
Sandenssjøen og omegn 
Gjennomgang av saken og dialog i utvalget. 
 
Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar rapporten fra Sweco «Tomteutredning for nytt sykehus i 
Sandnessjøen og omegn» til orientering 

2. Brukerutvalget bemerker at uansett valg av de 22 tomtene vil det medføre 
betydelig lengre reisevei til sykehus for befolkningen på indre Helgeland 
(eksempelvis Susendal og Fiplingdal)  

 
 
 
Sak 27 - 2021  Oppnevning av brukerrepresentanter til Helsefellesskap Helgeland 
 
Vedtak:  

Brukerutvalg i Helgelandssykehuset HF påtar seg ansvaret med å rekruttere 
representanter til de fire ulike nivåene i Helsefellesskap Helgeland:  
 
Partnerskapsmøtet  
Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentant i partnerskapsmøtet for perioden  
september 2021 til september 2023:  
1. Leder av BU - Anne Lise Brygfjeld 
2.Vara – nestleder av BU Per Hansen 
 
Strategisk samarbeidsutvalg  
Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentant i strategisk samarbeidsutvalg for 
perioden september 2021 til september 2023:  
1. Nestleder av BU – Per Hansen 
2.Vara – forslag på varamedlem Grete Bang 
 
Faglig samarbeidsutvalg  
Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentant i faglig samarbeidsutvalg for 
perioden september 2021 til september 2023:  
1. Medlem av BU - forslag på varamedlem Grete Bang 
2.Vara – leder av BU Anne Lise Brygfjeld 

  



 

 

Brukerutvalget mener det bør være en fast representasjon i Helsefellesskapet 
fordelt mellom leder, nestleder og ett medlem/vara i BU som representerer 
på de tre ulike nivåene. Disse tre er vara for hverandre på de andre nivåene. 
Da er det tre faste personer som velges inn i Helsefelleskap Helgeland.  
På det fjerde nivået meldes øvrige brukerrepresentanter inn fra 
brukerutvalget og andre utvalg/organisasjoner ved behov. 

 
Sak 28 - 2021  Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester 
Samarbeid med UiT og 17 kommuner på Helgeland. Rana og Alstahaug kommune er 
oppnevnt i prosjektgruppa. Fokus på kompetansebehovet helsepersonell har for digitale 
helsetjenester. Det skal være ei fleksibel løsning i masterprogrammet slik at flest mulig har 
muligheten til å ta utdanningen. Masterprogrammet tar høyde for å bli et nasjonalt ledende 
tilbud for kompetanseheving innen digitale helsetjenester.  
 
Vedtak:  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og takker for at 

Helgelandssykehuset satser på dette området.  
 

Brukerutvalget registrerer at helsetjenesten er inne i en stor revolusjon mht. 
digital utvikling. Brukerutvalget ser fram til at et kompetanseløft innen digitale 
helsetjenester iverksettes på Helgeland. 

 
 
Sak 29 - 2021 Status desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland 

Silje Paulsen informerte om gode søkertall til utdanningen, og mange positive resultater i 
prosjektet. Sterkt fokus på samhandling mellom mange aktører har gitt et veldig bra resultat. 
Utdanningen har egen Helgelandsprofil med tydelig distriktsprofil. Presentasjon vedlegges 
protokollen.  
 
Vedtak:  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og gir all honnør til prosjektet 

for et godt arbeid og godt resultat.  
 
 
Sak 30 - 2021   Resultat av ForBedringsundersøkelsen 2021 Helgelandssykehus HF 
Gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen med spesielt fokus på sikkerhetsklima og 
teamarbeidsklima. Det er ansatte som er spurt. Jevnt over gode resultat.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
 
Sak 31 - 2021 Spesialisthelsetjenester til samisk befolkning 
Presenteres av Sidsel Forbergskog og Tone Amundsen. Samiske helsetjenester løftes i Helse 
Nord nå. Helse Nord har fått i oppdrag å utvikle spesialisthelsetjenester for samisk 
befolkning. Det er utviklet en nasjonal strategi. Målet er å utvikle et likeverdig tilbud til den 
samiske befolkningen. Helgelandssykehuset har nedsatt ei arbeidsgruppe som ledes av Sidsel 
Forbergskog. Det er sendt ut invitasjoner til ansatte i Helgelandssykehuset for å få med godt 
ressurspersoner i arbeidet. Arbeidsgruppen skal jobbe med å utvikle tiltak og det bes om 
innspill fra brukerutvalget til hvilke tiltak som bør iverksettes.  
Det er blant annet laget en undervisningsbolk om kulturforståelse som gjennomføres i 
Helgelandssykehuset. Det jobbes regionalt med å styrke tolketjenesten for sørsamisk.  



 

 

 
Vedtak:  Brukerutvalget tar informasjonen om spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkning til orientering.  
 
 
Sak 32 – 2021 Brukerrepresentasjon i prosjekt, råd og utvalg – brukerutvalgets felles 

ansvar 
Vedtak:  

1. Brukerutvalget imøteser økt etterspørsel etter brukermedvirkere i prosjekt, 
råd og utvalg. Det fordrer økt aktivitet i brukerutvalget for å rekruttere gode 
brukerrepresentanter.  

2. Ved oppnevning av brukerrepresentanter kan det sendes epost til hele 
utvalget med vararepresentanter for å få forslag på representanter før 
møtene. Da bes alle gi tilbakemelding og innspill til AU og sekretariat.  

3. Fysisk møte med brukerorganisasjonene planlegges gjennomført høst 2021, 
eventuelt vår 2022. 

 
 
Sak 33 - 2021 Enkelt meldesystem for pasienter og pårørende 
Brukerutvalget mener det er for vanskelig for pasienter og pårørende om å melde inn avvik 
eller andre hendelser til Helgelandssykehuset slik det er i dag. 

 
Vedtak: Brukerutvalget ber Helgelandssykehuset om å utvikle et enkelt meldesystem for 

pasienter og pårørende. Det må kunne brukes av alle brukere ved alle avdelinger 
og poliklinikker.  

 
 
Sak 34 - 2021 Ungdomsrepresentanter/ungdomsråd i Helgelandssykehuset 
Brukerutvalget mener det er beklagelig at Helgelandssykehuset ikke har et eget ungdomsråd 
eller ungdomsrepresentanter i brukerutvalget. 
 
Vedtak:  

1. Brukerutvalget ber om at Helgelandssykehuset HF tar opp saken med etablering 
av ungdomsråd på nytt.  

2. Nytt brukerutvalg skal velges i 2022 til 2024. Brukerutvalget ber om at 
Helgelandssykehuset setter som mål å etablere og drifte et ungdomsråd i samme 
periode.  

3. Brukerutvalget ber om at det settes av tilstrekkelige midler øremerket for å drifte 
et sekretariat/koordinator for et ungdomsråd i tråd med nasjonale anbefalinger.  

 
 
Sak 35 - 2021 Invitasjon til brukermedvirkning i styringsgruppen for prosjekt 

Forbedringsarbeid 2021  
 
 
Vedtak: Brukerutvalget oppnevner Trine Mari Aavitsland som brukerrepresentant til 

styringsgruppen for prosjekt Forbedringsarbeid 2021.  
 
 



 

 

Sak 36 - 2021  Invitasjon til brukermedvirkning i arbeid med utforming av tiltaksplan for 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning. 

 
Vedtak: Brukerutvalget oppnevner Jan Sundset som brukerutvalgets representant til 

ressursgruppen for arbeid med utforming av tiltaksplan for 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning. 

 
 
Sak 37 – 2021 Innspill fra RIO ang. representasjon i brukerutvalget – endring i mandat? 
Sak fra RIO i forbindelse med oppnevning av brukerutvalg i 2020. 
 
Vedtak: Brukerutvalget ber om at sekretariat utarbeider en sak på dette til 

førstkommende brukerutvalgsmøte til høsten. 
 
 
Sak 38 – 2021 Eventuelt  
 
Notat: Regional harmonisering av honorering av brukerrepresentanter i Helse Nord.  
En prioritert liste med inntil fem innspill med begrunnelse bes sendt til Helse Nord RHF via 
postmottak. Innspillene skal benyttes i arbeidet med å lage et revidert utkast for nye 
retningslinjer. 
 
Vedtak:  Brukerutvalget sender inn følgende innspill til Helse Nord:  

1. Samme sats for alle brukerrepresentanter uavhengig av om oppdraget er 
på system- eller tjenestenivå. 

a. Begrunnelse: Alle brukerrepresentanter er likeverdige – alle 
representerer på vegne av egen erfaringskunnskap, og de 
representerer alle brukere i det arbeidet de er oppnevnt til. 

 
2. Møtegodtgjørelse er å foretrekke framfor timebetaling. Årlig godtgjørelse 

kan vurderes. 
a. Begrunnelse: Det må være et enkelt system å forvalte både for 

brukerrepresentantene selv og helseforetaket. 
 

3. Ungdomsrepresentanter må få samme satser for brukermedvirkning som 
øvrige brukerrepresentanter. 

a. Begrunnelse: Ungdommer er krevende å rekruttere, og de bidrar 
betraktelig med sin innsats. De må ha like vilkår for sin 
medvirkning som øvrige representanter. 

 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 24. september 2021 
Protokollen blir lagt fram som referatsak i kommende styremøte 
 
Kopi til:  

• Styret i Helgelandssykehuset 

• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

• Ledergruppen i Helgelandssykehuset 



 

 

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

 
 



 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:28 
2020/999-28 

Referent/tlf.: 
Kari Bøckmann, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø06.05.2021, 12.mai 2021 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 12. mai 2021 
Møtested: Teams 
Neste RBU - møte: 09. juni 2021  

Tilstede 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Laila Edvardsen nestleder FFO  
Nikolai Raabye Haugen medlem Unge funksjonshemmede 
Gunnhild Berglen medlem FFO  
Ester Marie Fjellheim medlem Samisk eldreråd  
Ole-Marius Minde Johnsen medlem Mental helse 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Barbro Holmstad medlem SAFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Kitt Anne Jorid Hansen medlem RIO 
Hege Johannessen varamedlem FFO - ME 
   
Cecilie Daae  administrerende direktør Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 
Hilde Normann konsulent Helse Nord RHF 
Kari Bøckmann seniorrådgiver Helse Nord RHF 
Espen Mælen Hauge rådgiver eieravdelingen Helse Nord RHF 
Mette Bakkeli prosjektdirektør, fagavdelingen Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen økonomidirektør, eieravdelingen Helse Nord RHF 
Janny Helene Aasen revisjonssjef Helse Nord RHF 
Finn Henry Hansen rådgiver Helse Nord RHF 
Bente Mietinen rådgiver Helse Nord RHF 

 

Forfall 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Karen Agnete Hagland medlem Kreftforeningen 

 

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


RBU-sak 45-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 45-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 46-2021 Godkjenning av protokoll 
Sak 47-2021 Oppnevning av representant til referansegruppe 

legemiddelstrategi 
Sak 48-2021 Evaluering av beredskapsarbeidet under covid-19-pandemien 
Sak 49-2021 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen- 

oppnevning av medlem til nasjonal arbeidsgruppe 
Sak 50-2021 Strategi for prehospitale tjenester - orienteringssak 
Sak 51-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av 

investeringsplan 
Sak 52-2021 Regionale retningslinjer for honorering av brukermedvirkning 
Sak 53-2021 Strategi for bruk av kunstig intelligens 
Sak 54-2021 Orienteringssaker  

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig  
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig  
4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte 

styresaker  
Sak 55-2021 Referatsaker 

1. Protokoll AU RBU 05. mai 2021  
2. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF 15. april 21 
3. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF 15. april 21 – 

presentasjon pasient og brukerombudet i Nordland 
4. Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 7. april 21  
5. Reell brukermedvirkning – 10 tips fra Ungdomsrådet. 

Nordlandssykehuset HF 
Sak 56-2021 Eventuelt 
  

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.  

 
RBU-sak 46-2021 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

15. april 2021 

Vedtak: 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget den 15. april godkjennes med endring 
som framkom i møtet. 

 
RBU-sak 47-2021 Oppnevning av representant til referansegruppe 

legemiddelstrategi. 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Kitt Anne Jorid Hansen og Arne Vassbotn til 
deltakelse i referansegruppen i forbindelse med utarbeidelse av Helse Nord RHFs 
legemiddelstrategi. 
 
 
 



RBU-sak 48-2021 Evaluering av beredskapsarbeidet under covid-19-pandemien 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om delrapport 1 og delrapport 2 knyttet 

til evalueringen av beredskapsarbeidet i Helse Nord til orientering. 
2. Regionalt brukerutvalg slutter seg til evalueringsgruppas plan for samarbeid om 

læringspunktene i delrapport 3. 
 
RBU-sak 49-2021 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen- 

oppnevning av medlem til interregional arbeidsgruppe 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Ester Marie Fjellheim til å sitte i den interregionale 
arbeidsgruppen – spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 

 
RBU-sak 50-2021  Strategi for prehospitale tjenester - orienteringssak 

Vedtak: 
Orienteringen om arbeidet med Strategisk plan for prehospitale tjenester i Helseregion 
Nord tas til orientering.  
 
RBU-sak 51-2021  Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av 

investeringsplan 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar informasjon om prosesser i rullering av Økonomisk 
langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029, til orientering. 
 
RBU-sak 52-2021  Regionale retningslinjer for honorering av 

brukermedvirkning 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar saken til orientering. 
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til arbeidet:  

a) Retningslinjene bør omtale også brukermedvirkning i forskning. 
b) Retningslinjene bør i større grad gjenspeile oppdragenes arbeidsmengde 

(forberedelser mv.). 
c) Dekning av nødvendig tilsyn til nærstående bør omtales. 
d) Forenkling av saksbehandling ved honorarkrav er ønskelig. 
e) Retningslinjene bør omtale avveininger opp mot trygdeytelser.  

 
RBU-sak 53-2021  Strategi for bruk av kunstig intelligens 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med å etablere en strategi 

for kunstig intelligens (KI) i Helse Nord til orientering.  
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til utkastet: 

a. Opplæring av helsepersonell i pasientkommunikasjon/medvirkning mht 
KI bør omtales. 



b. Ønske om at bruk av KI i forhold til de fire prioriterte pasientgruppene i 
NHSP beskrives i arbeidet.  

c. Åpne for pasientmeldte innovasjonsideer. 
d. Nytteverdien av brukermedvirkning bør omtales i kap 6.3. 
e. Lettforståelig informasjon om KI bør utarbeides. 

 

RBU-sak 54-2021 Orienteringssaker 

1. Informasjon fra RBU-leder - muntlig 
22.04.21: Gjennomgang av saken til Beslutningsforum for nye metoder. 
26.04.21: Styringsgruppemøte Tarmscreeningsprogrammet. 
26.04.21: Møte i Beslutningsforum for nye metoder. 
26.04.21: Teams-møte om Korona-viruset - info, samordning av tiltak i HN. 
27.04.21: Tema-time for styret i HN RHF. 
28.04.21: Styremøte i HN RHF. 
07.05.21: Nye Metoder – Prosjekt vurdering av medisinsk utstyr i Nye metoder. 
10.05.21: Teams-møte om Korona-viruset - info, samordning av tiltak i HN. 

 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig  

Ester Marie Fjellheim 
28.04.21: Regional arbeidsgruppe for helsetjenester til den samiske befolkninen 
06.05.21: Regional arbeidsgruppe for helsetjenester til den samiske befolkninen 
 
Leif Birger Mækinen 
22.04.21: Brukerutvalg Pasientreiser HF 
 
Laila Edvardsen 
18.03.21: Usam 
22.04.21: Styringsgruppen Dips Arena 
 
Kitt Anne Jorid Hansen 
26.04.21: Fremtidig organisering av spesialisthelsetjenester i fengsel 
 
Nikolai Raabye Haugen 
28.04.21 Brukerutvalgets time 
 
Arne Vassbotn  
26.04.21 Nytt kvalitetssystem 

 
Gunnhild Berglen  
22.04.21: Brukerutvalg Pasientreiser HF 
26.04.21: Fremtidig organisering av spesialisthelsetjenester i fengsel 
06.04.21: Arbeidsgruppe digitalt helseopplysningsskjema 

 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen  
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 



Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
RBU-sak 55-2021  Referatsaker  
Det ble referert fra følgende saker: 

1. Protokoll AU RBU 05. mai 2021  
2. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF 15. april 21 
3. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF 15. april 21 – presentasjon 

pasient og brukerombudet i Nordland 
4. Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 7. april 21  
5. Reell brukermedvirkning – 10 tips fra Ungdomsrådet. Nordlandssykehuset HF 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering 
 
 
RBU-sak 56-2021 EventueltRBU PROTOKOLL 12 MAI 
 
Ingen eventueltsaker.  
 
 
Bodø, den 12. mail 2021 
 
Godkjent av Knut Georg Hartviksen  
den 12 MAI 2021 – kl. 17.00 
 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder



 

 

Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

Referat møte med Ungdomsrådet 20. mai 2021 
Sted: Digitalt, Whereby  

Tidspunkt: 18:00 til 20:00 

Program: 

18:00 - 18:45 - Saker  

18:45 - 19:00 - Pause 

19:00 - 19:45 - Sak om habilitering 

19:45 - 20:00 - Tilbakemeldinger om møtet 

Sakspapirer: Ligger også 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  

Kirsti Jørgensen Kontaktperson Psykisk helse- og rus X  

Marianne Røbekk Sivertsen Kontaktperson Psykisk helse- og rus X  

Tone Johnsen Kontaktperson Hode- og bevegelsesklinikken X  

Monica Strand  Kontaktperson Barneklinikken  X 

Britt Karin Bakkefjell Enhetsleder seksjon for voksen habilitering Sak 19/2021  

Marcus Krogstad  Enhetsleder barnehabilitering Sak 19/2021  

Beate Johansen Barne- og voksenhabilitering Lofoten  X 

 

Saksliste 

16/2021 

17/2021 

18/2021 

19/2021 

20/2021 

 
 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjenning av referat 07. april 2021 

Oppdrag og gjennomført siden sist 

Overgang habilitering 

Referatsaker/Eventuelt 

  

  

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-ungdomsradet-20-mai-2021?arrId=0
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Saksnr.  Saksfremstilling 

16/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

17/2021 Godkjenning av referat møte 07. april 2021 

 

Vedtak:  

Referat fra møte 07. april 2021 godkjennes. 

 

18/2021 Oppdrag og gjennomført siden sist 

 

Oppdrag og gjennomført siden sist Representant ungdomsrådet 

 

1. Presentasjon av de nye 10 rådene 

for god brukermedvirkning for 

ledergruppen, 11. mai. Videre 

arbeid med sjekkliste for 

prosjektledere.  

 

Marie og Danielle 

2. Arbeidsgruppe: Prosjekt om 

sykelig overvekt hos barn og 

unge.  

Sarah: Ikke noe nytt.  

3. Arbeidsgruppe: Prosjekt om 

overganger, psykisk- helse og 

rusklinikken. Arbeid med 

brosjyre.  

 

Danielle og Lars Herman 

Møte med Kirsti og Sissel, gjennomgått 

brosjyre, snart klar.  

4. Endringsprosesser Barne- og 

ungdomspsykiatrisk avdeling 

(BUPA) 

 

 

Danielle og Marie.  

 

Bekymret for konsekvensene av at: 

Ansatte ved teamene innenfor 

ambulering og familiebehandling 

omstilles til andre behandlingsenheter i 

BUPA (Barne- ungdoms og psykiatrisk 

avdeling).  

 

Deler av vårt innspill til prosessen:  

Vi i Ungdomsrådet ser på dette med en 

bekymring. For ungdom er det viktig at 

helsetjenestene er der vi er, og at det å 

få noen hjem er et tilbud ungdom kan 

få, når det er behov for det. Ungdom 

etterspør fleksibilitet. Dette strider mot 

Nasjonal helse- og sykehusplan og 

ungdoms behov om at tjenestene skal 

være der ungdom er.  
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Dette vil Ungdomsrådet følge opp.  

 

5. Foredrag lederkonferanse 

Barne- og ungdomspsykiatri 

(BUP). Digitalt. Temaet for 

konferansen er «Samarbeid om 

rett hjelp til rett tid på rett sted». 

Innspilling mai.   

 

Danielle, Lars Herman 

Digitalt 25.05.2021, forberedelsesmøte 

med Sissel.     

6. Foredrag 7 prinsipper for gode 

overganger for ledergruppen 

psykisk helse- og rusklinikken. 

21. april 12:15 til 13:15.  

 

Danielle og Lars Herman.  

Veldig godt tatt imot. Veldig fint møte.  

7. Foredrag internundervisning 

Regional enhet for psykoser. 

14.04.2021, kl. 14:00 til 15:00.  

 

 

 

Danielle og Lars Herman.  

Veldig artig og veldig engasjert 

personale. Utrykker at de gjerne vil 

jobbe mer med oss.  

8. Kurs brukermedvirkning 

Skal utvikle kurs for 

brukermedvirkere ved 

Nordlandssykehuset.  

 

Viktoria 

Ferdig og klart for å gjennomføre kurs 

høsten 2021.  

9. Arbeidsgruppe utvikle lærings- 

og mestringskurs for ungdom 

med revmatisk sykdom 

 

Marie 

Spilt inn promo-film som skal brukes i 

sosiale medier.   

 

10. Rundeborsmøte, psykisk helse - 

Et krafttak for psykisk helse – 

Hva kan Nordland 

Fylkeskommune, Regjeringen og 

kommunene gjøre. 

 

Danielle og Marie  

Gjennomført 5. mai. Sendt ut felles brev 

i etterkant.  

11. Diagnoseuavhengig kurs for 

ungdom 

 

Nikolai og Marie 

Vært med på ett møte i mai, skal ha nytt 

møte i juni. Veldig fint møte. Diskusjon 

av ulike problemstillinger.  

 

12. Arbeidsgruppe 

spesialisthelsetjenester samisk 

befolkning  

 

Susanne Regine 

Gjennomført første møte 20.05.2021 

13. Innlegg fagdag 12. oktober 

psykisk helse  

 

Danielle 

14. Hva er viktig for deg?-dagen 

09. juni, kl. 08:30 – 10:30 

Stand selve dagen 

Innlegg sosiale medier 
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 Marie 

Lars-Herman 

Danielle  

 

15. KVIP (KvIP står for Kvalitet i 

Institusjonsbehandling i Psykisk 

helsevern) 04. mai 2021 

 

Marie deltok digitalt.  

Veldig spennende 

16. Fagråd Helse Nord pasient- og 

pårørendeopplæring  

 

Marie 

17. Fagråd Helse Nord Marie 

Jobbet med innkallingsbrev til 

operasjon.  

 

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

Leger i spesialisering (LIS) 1: 

Ungdomsrådet (20 min): Hva er 

viktig for ungdom i møtet med 

sykehuset? 

 

Trine-Lise og Lars-Herman  

 

Vedtak: 

Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering.  

 

19/2021 Overgang habilitering 

 

Ungdomsrådet besøk fra representanter fra både barne- og voksenhabilitering, hvor vi får 

diskusjon om hvordan det jobbes med overganger, og diskutere videre samarbeid.  

 

Marie innledet kort: Vi har jobbet mye med overganger: Revma, psykiatri og diabetes. 

Nå ønsker vi å jobbe med dette innenfor habilitering. Mye er jo likt, og noe er spesifikt for 

området. Vi har, som dere vet, laget 7 prinsipper for gode overganger. Disse er:  

 

1. Forberedelsene må begynne tidlig. 

2. Ungdom må få medvirke. 

3. Ungdommen og pårørende må ha god tilgang på informasjon og opplæring. 

4. Tjenestene må ta utgangspunkt i ungdommens behov og være fleksible. 

5. Helsepersonell må ha kunnskap om ungdoms behov. 

6. Det må være godt samarbeid mellom sykehus, kommune og skole. 

7. Å ta vare på pårørende er å ta vare på pasienten. 

 

Bendik: Mitt aller viktigste råd til dere: Begynn tidlig og ha mange møter i forkant når 

man skal over fra barn til voksen. Jeg hadde noen, men kunne hatt flere. 

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet takker for informasjonen.  

2. Arbeidsutvalget følger opp det videre arbeidet.  
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20/2021 Referatsaker/Eventuelt 

 

Referatsak: 

• Referat møte i Ungdomsrådet UNN 21.03.2021 

 

Eventuelt: 

• Spørsmål honorar – felles rutiner Helse Nord. Noen innspill som ble diskutert i 

møtet:  

- Delte meninger om honorar på helgesamling – eventuelt honorar de timene 

man jobber med saker? 

- Er det rett at man ikke får like satser som Brukerutvalget? 

- Positivt at man honoreres for forberedelsesarbeid 

- Spørsmål om eget budsjett – kan man risikere at veldig mange oppdrag går ut 

over f. eks mulighet til helgesamling? 

 

• Instagramkonto/egen Facebookkonto Ungdomsrådet? 

- Kort diskusjon – tas videre på neste møte/helgesamling 

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar referatsaken til orientering.  

2. Det settes av bedre tid til spørsmål om konto i ulike sosiale medier og diskusjon 

rundt innspill til honorar. 

 

Siden sist i bilder 
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Protokoll 

Styremøte torsdag 22. april 2021 
11.30-13.30 

 
Telefon-/videomøte (pga Covid 19-situasjonen) 

 

Tilstede 

 
 
Fra administrasjonen 

 
 
  

Odd Roger Enoksen Styreleder   

Trine Karlsen Nestleder   

Olav Farstad Styremedlem  

Børge Selstad Styremedlem  

Anna Kuoljok Styremedlem  

Anne Berit Sund Styremedlem  

Siw Moxness Styremedlem  

Karina Hjerde Styremedlem  

Merete Danielsen Styremedlem  

Johnny-Reiner Jensen  Styremedlem  

Benjamin Storm Styremedlem  

Paul Daljord Brukerutvalget  

Administrerende direktør Paul Martin Strand 
Fagsjef Tonje Hansen 
Administrasjonssjef Gro Ankill 
Økonomisjef Marit Barosen  
Kommunikasjonssjef Randi Angelsen 
HR-sjef Kari Brumoen Råstad 
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Program 22. april 2021 
 
09.00-11.00 Styreseminar: Strategisk utviklingsplan 

11.00-11.30 Pause 

11.30-14.00 Styremøte 

14.00-15.00 Styrets egenevaluering 

 
Saksliste styremøte  
   

2021-033  Godkjenning av innkalling og saksliste 

2021-034  Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. mars 2021 

2021-035  Virksomhetsrapport mars 2021 

2021-036 
 

Rullering av plan for drift og investering 2022-2025 - Bærekraftsanalyse 
2022-2029 

2021-037 
 

Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 

2021-038 
 
 

Nordlandssykehusets høringsinnspill til Strategi for forskning og innovasjon i 
Helse Nord 2021-25 

2021-039 Orienteringssak - Handlingsplan Inkluderingsdugnaden 

2021-040 Orienteringssaker 

2021-041 Referatsaker 

 
Eventuelt 
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Styresak 033-2021 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Innstilling: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Avstemming:   

Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 
 
Styresak 034-2021 
Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. mars 2021 
 
Karina Hjerde, Merete Danielsen og Johnny-Reiner Jensen sendte den 19. mars 
anmodning om at det i protokollen skulle tilføyes stemmeforklaring til styresak 022-
2021. Stemmeforklaringen lyder som følger: 

«Vi ønsker at det skal komme frem hvorfor vi stemte i mot punkt 4 i ambulansesaken 
og ønsker at det skal stå en stemmeforklaring i protokollen. 

 
Det ble stemt i mot punkt 4, da vi mener det bør implementeres på alle 4 stasjonene 
nå.» 

 
Stemmeforklaring ble besluttet tatt inn i protokoll fra 17. mars. 
 
Styreleder understreket at stemmeforklaringer for ettertiden skal gis skriftlig og under 
møtet. 
 
Innstilling: 

1. Protokoll fra styremøte 17. mars godkjennes. 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Protokoll fra styremøte 17. mars godkjennes. 
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Styresak 035-2021 
Virksomhetsrapport mars 2021 

Innstilling til vedtak: 

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mars til orientering.  

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak:  

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mars til orientering.  
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Styresak 036-2021  
Rullering av plan for drift og investering 2022-2025 - 
Bærekraftsanalyse 2022-2029 

Innstilling: 

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til plan 
for drift og investering 2022-2025. 

2. Styret ber om at regionale funksjoner finansieres i samsvar med 
Nordlandssykehusets oppdrag. 

3. Styret ber om at andelen frie midler økes i planperioden for prioritering av 
foretakets strategiske satsingsområder. 

4. Styret ber om at tilskudd til innføring av kurveprosjektet videreføres i 2022 og at 
effektiviseringskrav knyttet til prosjektet utsettes til 2023 som følge av forsinkelse i 
prosjektgjennomføringen. 

5. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord RHF at 
investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 105,0 mill. kr i 
planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge: 

a) Strålemaskin     40,0 mill. kr 
b) Medisinteknisk utstyr   20,0 mill. kr 
c) Bygningsmessige investeringer  30,0 mill. kr 
d) Diagnostisk utstyr    15,0 mill. kr 

6. Styret ber om at Helse Nord RHF sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for 
realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov. 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til plan 
for drift og investering 2022-2025. 

2. Styret ber om at regionale funksjoner finansieres i samsvar med 
Nordlandssykehusets oppdrag. 

3. Styret ber om at andelen frie midler økes i planperioden for prioritering av 
foretakets strategiske satsingsområder. 

4. Styret ber om at tilskudd til innføring av kurveprosjektet videreføres i 2022 og at 
effektiviseringskrav knyttet til prosjektet utsettes til 2023 som følge av forsinkelse i 
prosjektgjennomføringen. 

5. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord RHF at 
investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 105,0 mill. kr i 
planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge: 

a) Strålemaskin     40,0 mill. kr 
b) Medisinteknisk utstyr   20,0 mill. kr 
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c) Bygningsmessige investeringer  30,0 mill. kr 
d) Diagnostisk utstyr    15,0 mill. kr 

6. Styret ber om at Helse Nord RHF sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for 
realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov. 

 
Styresak 037-2021  
Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk 
pasientsikkerhet 

Innstilling: 

1. Styret tar saken til orientering. 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Styret tar saken til orientering. 

 
 
Styresak 038-2021  
Nordlandssykehusets høringsinnspill til Strategi for forskning og 
innovasjon i Helse Nord 2021-25 

Innstilling: 

1. Styret ber om at Nordlandssykehuset høringsinnspill til Strategi for forskning og 
innovasjon i Helse Nord 2021-25 inkluderes i ferdigstillelse av strategien. 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt med innspill som kom i møtet. 

Vedtak: 

1. Styret ber om at Nordlandssykehuset høringsinnspill til Strategi for forskning og 
innovasjon i Helse Nord 2021-25 inkluderes i ferdigstillelse av strategien. 

 
Innspill som fremkom under styrebehandlingen vil bli tatt med i høringsinnspillet fra 
Nordlandssykehuset. 
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Styresak 039-2021 
Orienteringssak - Handlingsplan Inkluderingsdugnaden 

Innstilling: 

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende handlingsplan for arbeidet med 
inkluderingsdugnaden til orientering. 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende handlingsplan for arbeidet med 
inkluderingsdugnaden til orientering. 

 

 
Styresak 040-2021  
Orienteringssaker  
 
1. Orientering fra styreleder – muntlig 

• Ingen saker til orientering. 

2. Orientering fra administrerende direktør – muntlig 
• Avklaring mht økonomisk effekt av endret oppholdsregistrering for RSSO  
• Minner om Foretaksmøte torsdag 20. mai. 
• Foretaket går over til DIPS Arena 9. mai. 
 

3. Nordlandssykehusets arbeid med oppfølging av strategien «Spesialisthelsetjenester 
til den samiske befolkningen» – skriftlig 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Styret tar fremlagte saker til orientering. 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Styret tar fremlagte saker til orientering. 
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Styresak 041-2021  
Referatsaker til styret 
 
Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 24.03.2021 

2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.04.2021 

3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 14.04.2021  

4. Protokoll AMU-møte 19.04.2021 

5. Referat møte i Ungdomsrådet 07.04.2021 

6. Referat møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset 15.04.2021 

7. Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist - Salten DPS Bodø, fra 
Arbeidstilsynet 12.04.2021 

8. Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist - Salten DPS Fauske, fra 
Arbeidstilsynet 12.04.2021 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Styret tar saken til orientering. 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Styret tar saken til orientering. 
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Odd Roger Enoksen  Trine Karlsen 
 
 
 
 

  

Olav Farstad 
 

 Anna Kuoljok 

 
 
 

  

Siw Moxness  Børge Selstad 
 
 
 
 

  

Anne Berit Sund  Benjamin Storm 
 
 
 
 

  

Merete Danielsen  Karina Hjerde 
 
 
 
 

 

Johnny-Reiner Jensen   Paul Martin Strand 
 

  
  

  
   
   



 

  
 

Protokoll brukerutvalgsmøte 8. februar 2021 
 

Dato / tid: 8. februar 2020, kl 9:00-11:00, Teams 

Tilstede: Tove Hardersen (FSYK), Terje Olsen (UNN), Marianne K. Pettersen (SANO) 

Kitt-Anne Jorid Hansen (RBU) og Cicilie Thoresen (NLSH) 

Fra administrasjonen; Direktør Helge K. K. Pettersen og fagsjef Margaret Aarag 

Antonsen  

 

Forfall: Josefina Skerk (HSYK) 

 

 

Sak 1/21:  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og 

saksliste til utvalgsmøtet 8. februar 2021.  

 

 

Sak 2/21: Godkjenning av protokoll brukerutvalgsmøte 7.12.2020 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra 

brukerutvalgsmøtet 7. desember 2020.  

 

 

Sak 3/21:  Styresak 4 -2021 Foreløpig rapport på gjennomføring av OD 2020 – 

Årlig melding 

Vedtak 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF tar Sykehusapotek Nord sin 

foreløpige rapport på gjennomføring av Oppdragsdokumentet 2020 til 

etterretning. 

 

 

  



 

 

Sak 4/21: Styresak 5 – 2021 Oppdragsdokument 2021 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2021 

for Sykehusapotek Nord til etterretning. 

 

 

Sak 5/21: Styresak 3 – 2021 Virksomhetsrapport for Sykehusapotek Nord per 

desember 2020 

 

 

Vedtak: 

 Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF tar Sykehusapotek Nord sin 

virksomhetsrapport per desember 2020 til etterretning.   

 

 

Sak 6/21: Orienteringer 

   

 

I møtet vil direktøren muntlig orientere om: 
 

- Status legemiddelleveranser til Helgelandssykehuset fra Sykehusapotek 
Nord 

- Status legemiddelleveranser til Klinikk Alta fra Sykehusapotek Nord 
- Status arbeid knyttet til pågående Koronapandemi 
- Status IKT-prosjekter 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF tar orienteringer gitt i møtet 

til orientering. 

 

 

Sak 7/21: Eventuelt 

 

 Ingen saker ble meldt til eventuelt 

 

 

Sak 8/21: Evaluering av møtet 

 

- Saksvedleggene som skulle ettersendes kom for seint, møtene bør legges slik at 

sakspapirer til styremøtet som eventuelt skal ettersendes kan komme i god tid 

før møtet. 



 

 

- Det bør kvalitetssikres at saksdokumentene er lesbare ved utsending (det kom et 

blankt dokument denne gangen) 

 

 

 

 

 

Terje Olsen    Margaret Aarag Antonsen 

 Leder     Referent 

 



 

 
Postadresse  

Helgelandssykehuset HF                                  E-post postmottak@helgelandssykehuset.no   
Postboks 601                                  Internett https://helgelandssykehuset.no/   
8607 Mo i Rana                                                            Organisasjonsnummer 983974929                                           
Telefon 75 12 51 00                                                                                                                                                       
  

  

 
Brukerutvalgene 
Regionalt brukerutvalg 
Helse Nord 

 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
,  

Dato:  
04.05.2021 

Brukerundersøkelse på nettsider for kurs og opplæring for pasienter og 
pårørende 

Lærings- og mestringssentrene (LMS) i Helse Nord ønsker å komme med en forespørsel til 
brukerutvalgene i Helse Nord om de kan bistå i en brukerundersøkelse?   
 
Vi er opptatt av kvalitet på nettsidene, og at informasjonen skal være tilpasset det som brukerne av 
nettsidene ønsker å finne for å kunne finne og delta på pasient- og pårørendeopplæring. 
 
Ved hvert helseforetak er det lagt inn et spørreskjema på de to kurstilbudene som har vært mest 
besøkt av nettsidene i en gitt periode. Vi håper medlemmene i brukerutvalgene og RBU vil gå inn på 
disse nettsidene og besvare spørreundersøkelsen som dere finner der. 
 
Undersøkelsen starter opp 1. september 2021 og har en varighet på to uker. Vi setter stor pris på 
om dere kan bistå oss med å gi oss besvarelser her i denne perioden. 
 
Kurs hvor vi har lagt inn spørreskjema er: 
 
Universitetssykehuset i Nord-Norge 

• Sykelig overvekt lærings- og mestringskurs 

• ADHD/ADD – opplæringstilbud for foreldre 

 
Nordlandssykehuset 

• Artrosekurs  

• Hjerteinfarktkurs 

 
Helgelandssykehuset 

• Crohns sykdom/Ulcerøs kolitt – kurs 

• Diabetes type 2 kurs 

mailto:postmottak@helgelandssykehuset.no
https://helgelandssykehuset.no/
https://unn.no/arrangementer/sykelig-overvekt-lerings-og-mestringskurs
https://unn.no/arrangementer/adhd-add-oppleringstilbud-for-foreldre-lerings-og-mestringskurs
https://nordlandssykehuset.no/behandlinger/kurs-og-opplering-for-pasient-og-parorende/artrosekurs-handartrose-bodo
https://nordlandssykehuset.no/behandlinger/kurs-og-opplering-for-pasient-og-parorende/hjerteinfarktkurs-lofoten
https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/kurs-og-opplering-for-pasient-og-parorende/crohns-sykdomulceros-kolittibd-kurs
https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs


 

 

Side 2 av 2 

 

Finnmarkssykehuset 

• Diabetes type 2 kurs 

• Hjertekurs  

 

 

 
På forhånd tusen takk for hjelpa! 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
På vegne av LMS Fagnettverk Nord, Webgruppa 
 
Tove Lill Røreng Falstad 
Rådgiver 
Senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kurs-og-opplering-for-pasienter-og-parorende-2/diabetes-type-2-
https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kurs-og-opplering-for-pasienter-og-parorende-2/hjertekurs-kirkenes
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