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Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Referat møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset 15. juni 2021 
Sted: Todelt: 

o Fysisk for medlemmer bosatt i Bodø. 

o Digitalt: Whereby.  

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 André 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  

Beate Sørslett Medisinsk direktør Sak 063 og 064  

Berit Enoksen Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet Sak 068/2021  

Beate Karlsen Leder seksjon for pasientsikkerhet Sak 068/2021  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 069/2021  

Saksliste 

061/2021 

062/2021 

063/2021 

064/2021 

065/2021 

066/2021 

067/2021 

068/2021 

069/2021 

070/2021 

071/2021 

072/2021 

073/2021 

074/2021 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat møte 12. mai 2021 

Status Covid-19 

Vedtak av strategiske satsningsområder i Strategisk utviklingsplan 

Oppnevninger 

Oppfølging handlingsplan Brukerutvalget  

Frivillighet Nordlandssykehuset 

Pasientskader i Nordlandssykehuset – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen 2020 

Virksomhetsrapport mai Nordlandssykehuset 

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

Referatsaker/Eventuelt 
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Saksnr.  Saksfremstilling 

 

061/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

062/2021 Godkjenning av referat møte 12. mai 2021 

 

Vedtak:  

Referatet fra møtet 12. mai 2021 godkjennes.  

063/2021 

 

 

Status Covid-19 

 

Beate Sørslett ga en muntlig orientering om Nordlandssykehusets arbeid med Covid-

19.  

 

Informasjon rundt: 

• Nå-situasjonen 

• Vurderinger rundt besøksrestriksjoner  

• Vaksinering 

• Korona-pass  

 

Spørsmål fra Brukerutvalgets medlemmer knyttet til: 

• Langtidsvirkninger  

• Helsepass – kodebrikke for personer med utviklingshemming 

• Ventetid og fristbrudd   

• Spørsmål rundt økning av antall unge med behov for oppfølging innenfor 

psykisk helse 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget takker for orienteringen.  

 

064/2021 Vedtak av strategiske satsningsområder i Strategisk utviklingsplan  

 

Beate Sørslett ga en orientering om styresaken vedtak av strategiske satsningsområder 

til strategisk utviklingsplan.  
 

Innspill som kom frem i diskusjonen:  

• Barn og unge med behov for langvarige og sammensatte tjenester er ei prioritert 

gruppe i Helsefellesskapene jamføre Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23. 

Barn og unge med tilknytning til habiliteringstjenester er ei slik gruppe. 

 

Ved Nordlandssykehuset har denne tjenesten hatt ei negativ utvikling over år. 

Brukere oppfatter habiliteringstjenesten som svært mangelfull. Det er ei helt 

uakseptabel lang ventetid. For eksempel opplever barn som trenger ei 
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tverrfaglig utredning på grunn av sammensatte utfordringer i dag at de må vente 

14mndr. Dette er alt for lenge i et lite barns liv hvor tidlig innsats er viktig. 

 

Brukerutvalget ber om at habiliteringstjenester for barn og unge løftes fram i 

strategisk utviklingsplan og prioriteres. 

 

• Kommunikasjon og informasjon. Sentralt med kommunikasjon – ny 

forskningsstudie om befolkningens helsekompetanse som viser at en av tre har 

mangelfull kompetanse om helsa si. 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. Brukerutvalget ønsker å understreke følgende: 

• Brukerutvalget ber om at habiliteringstjenester for barn og unge løftes fram 

i Strategisk Utviklingsplan og prioriteres. 

• Det bør være fokus på pasienters helsekompetanse.  

3.        Brukerutvalget ønsker at det skal oppnevnes brukerrepresentanter i 

arbeidsgruppene knyttet til følgende arbeidsområder: 

• Klinisk samhandling 

• Gode overganger 

4.        Arbeidsutvalget får fullmakt til å oppnevne aktuelle brukerrepresentanter.  

 

065/2021 Oppnevninger  
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Kontaktperson? 

Bruk av virtual reality (VR) i 

behandling av pasienter. Integrere 

VR-teknologi i behandling av 

angstlidelser. Integrere og utarbeide 

et program som kan brukes. Søkner 

innovasjonsprosjekter Ulrika 

Larsson prosjektleder.  

 

Ole André Korneliussen  

Referansegruppe:  

Prosjekt Plan for utvikling av 

Rønvik – Arealutviklingsplan 

Konseptfase steg 2 

 

 

 

1. Brukerutvalget: 

Gunn Strand 

Hutchinson  

2. Ungdomsrådet: 

Danielle Johanna 

Hansen  

3. Samisk 

representant: Ole-

Henrik 

Bjørkmo Lifjell  

 

Flere arbeidsgrupper 

opprettes høsten 2021. 

Her vil Brukerutvalget 

få ny henvendelse.  

 

 

Brukermedvirkning i prosjektet 

«Sosioøkonomisk status, og 

økningen i psykiske helseproblemer 

og selvskading blant ungdom» 

Relevant 

Erfaringskompetanse 

fra NLSHs 

ungdomsråd/Mental 
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Helse Ungdom og 

pårørende (her: 

foresatte). Ungdommer 

og pårørende med 

erfaring fra Barne- og 

ungdomspsykiatrisk 

Avdeling (BUPA) er 

foretrukket. De ønsker å 

samarbeide med 

ungdom som har eller 

har hatt en psykiatrisk 

diagnose (angst og eller 

depresjon).  

 

Forslag: 

- 2 ungdommer:  

- Lars Herman 

Nordland og 

Danielle 

Hermansen  

- 2 pårørende:  

Mental Helse 

Bodø  

 

Implementering av digital 

symptomoppfølging for 

kreftpasienter som får behandling 

med immunterapi for å redusere 

alvorlige skader - Kaiku Health 

 

Gunnar Olsen 

 

Ivar Martin Nordgård 

Prosjektsøknad til forskningsrådet 

om videreutvikling av digital 

hjemme-oppfølging. Her ønskes det 

en representant fra Brukerutvalget 

til styringsgruppen.  

 

Ivar Martin Nordgård   

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av 

tabellen over.   

2. Arbeidsutvalget oppnevner brukerrepresentanter der det mangler, og tar t 

kontakt med Landsforeningen for pårørende, dersom det skulle bli aktuelt.  

 

066/2021 Oppfølging Handlingsplan Brukerutvalget 

 

Gjennomgang av Brukerutvalgets handlingsplan og konkretisering av tiltak. 

Brukerutvalgets handlingsplan kan lastes ned her. 

 

Oppfølging på tjenestenivå: 

1.2 Brukermedvirkning på tjenestenivå 

• Jobbe for at det opprettes et system for pasienttilbakemeldinger på alle kliniske 

enheter.  

Innspill fra Ungdomsrådets representant: 

o Her er det viktig at det er tilpasset behovet, f. eks ungdom 

 

Oppfølging på systemnivå: 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Handlingsplan%20Brukerutvalget%20Nordlandssykehuset%202021.pdf
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• Jobbe for at det skal være to representanter fra brukersiden i Nordlandssykehusets styre.  

• Jobbe for at leder av Brukerutvalgets leder gis stemmerett i Nordlandssykehusets styre. 

o Henvendelse sendt til regionalt brukerutvalg  

• Gjennomføre årlige møter med Brukerorganisasjonene.  

o Kan vi nå bredere ut enn møtet i september?  

o Ungdomsorganisasjonene bør også inviteres inn.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget ønsker en orientering om arbeidet med system for 

pasienttilbakemeldinger på et møte til høsten.  

2. Arbeidsutvalget følger opp det videre arbeidet.  

 

 

067/2021 Frivillighet Nordlandssykehuset 

 

Utdrag fra Strategisk Utviklingsplan, punkt 6.1.4. Mål om brukermedvirkning på 

systemnivå: 

 

 

Brukerutvalget etterspør hvordan dette jobbes med.  

 

Paul Martin Strand ga tilbakemelding om at arbeidet ikke har begynt, men at forventet 

oppstart er begynnelsen av 2022.  

 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

068/2021 Pasientskader i Nordlandssykehuset – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) 

analysen 2020 

 
Berit Enoksen, Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet og Beate Karlsen, leder for seksjon for 

pasientsikkerhet la frem resultatene fra Global Trigger Tool (GTT)-analysen 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget takker for en god orientering.   

Langsiktige tiltak (innen 10 år) 

 

• Utvikle en strategi for frivillighetsarbeid i Nordlandssykehuset 

• Ansette en frivillighetskoordinator i 50% stilling i 

Nordlandssykehuset 
 

 

Hva er Global Trigger Tool? Strukturert journalundersøkelse er en 

fremgangsmåte å identifisere og måle forekomst av pasientskade i 

helsetjenesten. Global Trigger Tool (GTT) er en standardisert 

prosedyre for å gjøre dette på.  

 

 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset%20for%20framtiden/Strategisk%20utviklingsplan%20for%20NLSH,%202017-2035/NS_StrategiskUtviklingsplan-Hoveddokument160518.pdf


Side 6 av 14 

2. Brukerutvalget etterspør om det finnes lignende systemer for å fange opp 

pasientskader i psykiatrien. Dette følges opp av koordinator. 

 

069/2020 Virksomhetsrapport mai Nordlandssykehuset 

Økonomisjef Marit Barosen orienterte og besvarte spørsmål knyttet til sentrale funn fra 

virksomhetsrapporten for mai 2021.  

 

Spørsmål fra Brukerutvalgets medlemmer knyttet til:  

• Poengberegning videokonsultasjoner  

• DIPS Arena  

• Tall på ventetid mellom første og andre konsultasjon 

• Pasientreisekostnader 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

2. Brukerutvalget etterspør om det finnes tall på ventetid mellom første og andre 

konsultasjon. Dette følges opp av koordinator.  

 

070/2020 

 

 

 

 

 

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 

 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Status 

1. Representant styret 

Nordlandssykehuset 

Paul Daljord Styremøte 25. mai 

2021  

2. Representant Overordnet 

samarbeidsorgan (OSO) 

Paul Daljord Jobbes godt med 

opprettelsen av 

Helsefellesskap.  

3. Partnerskapsmøtet 

(Helsefellesskap) 

Paul Daljord,  

vara: Gunn Strand 

Hutchinson 

23. september, 

digitalt 

4. Strategisk samarbeidsutvalg 

(Helsefellesskap) 

Gunn Strand 

Hutchinson,  

vara: Paul Daljord 

Høst 2021 

5. Klinisk Etisk Komite 

(KEK) 

Kitt-Anne Hansen, vara: 

Helge Jenssen 

 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

Grundig 

tilbakemelding 

forrige møte. 

• Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av 

Nordlandssykehuset. 

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

oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn  
 

 

https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn
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6. Driftsrådet til pasient- og 

pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  

vara: Viktor Torrisen 

Gjennomført møte i 

mars. Neste møte i 

september. Satser 

på å møtes fysisk i 

september.  

7. Sykehusapotek Nord HF 

(SANO) 

Cicile Toresen, vara: 

Mai-Helen Walsnes 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Mai-Helen tar 

kontakt med Cicilie.  

8. Forskningsutvalget NLSH Helge Jensen 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Ikke kommet i gang 

enda.  

9. Prosjekt SamStrømming: 

Samhandlingsprosjekt e-

Konsultasjon mellom Bodø 

kommune og 

Nordlandssykehuset 

Helge Jenssen 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

Grundig orientering 

ved forrige møte.  

10. Kommunikasjon med 

pasienter som er lagt inn på 

akuttmottak med akutte 

brystsmerter 

Barbara Priesemann 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Prosjekt ikke startet.  

11. Medlem av styret i Flexible 

Assertive Community 

Treatment (FACT) Lofoten 

Ivar Martin Nordgård Skriftlig rapport ved 

forrige møte. Ingen 

møter før 

sommeren. 

12. Styringsgruppen for Senter 

for psykoterapi og 

psykososial rehabilitering 

ved psykoser (SEPREP) 

Lo/Ve 

Ivar Martin Nordgård Møte 

førstkommende 

fredag.  

13. HelseIArbeid poliklinikken 

Sarah Isabel 

Corneliussen Dahl 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Utvekslet 

kontaktinformasjon 

14. Risiko og sårbarhetsanalyse 

(ROS) av psykiatrisk 

kriseseng i medisinsk 

Lofoten 

Ole André  Korneliussen

  

Gjennomført møter, 

venter på å få den 

siste rapporten. Noe 

fravær hos 

prosjektleder. Ser ut 

som om krisesengen 

legges ned, men 

man har gode 

alternativer. 

Spørsmålet er hvem 

som skal ha 

ansvaret for de 

aktuelle pasientene. 
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Dette følges opp på 

neste møte.   

15. JF: Strategisk 

utviklingsplan 2018-2035 

Nordlandssykehuset, 

kronikeromsorg: Prosjekt 

med mål om å standardisere 

og gjennomgå 

behandlingsforløpene i 

samarbeid med 

kommunehelsetjenesten. 

Prosjekt satt på vent.  

16. Workshop i prosjektet 

«Digital 

hjemmeoppfølging».  21. 

mai 

 Paul Daljord og Ole 

André  

Korneliussen 

Veldig godt møte: 

digital oppfølging 

av pasienter 

hjemme, bruken av 

teknologi på ulike 

områder. Diskusjon 

om fordeler og 

ulemper.  

Innspill fra Paul og 

Ole i møtet: - 

• Må være enkelt 

for personer 

som ikke er 

veldig 

datakyndig 

• Viktig at 

digitalt møter 

ikke erstatter 

fysiske møter.  

17. Kurs brukermedvirkning  

Carl Eliassen Programmet er satt, 

kurset blir i 

november.  

18. Implementering av digital 

symptomoppfølging for 

kreftpasienter som får 

behandling med 

immunterapi for å redusere 

alvorlige skader. 

Gunnar Olsen 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgård 

Brukerrepresentant 

fortsetter, godt 

fornøyd  

19. «Telemedical evaluation of 

surgical patient. A pilot 

study evaluating safety, 

feasibility and financial 

implications». 

Jan Arntzen 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 
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20. KlinReg-prosjektet 

"Likeverdige helsetjenester 

- uansett hvor du bor?" 

Mai-Helen Walsnes Spørsmål rundt 

status for prosjektet. 

Koordinator følger 

opp.  

21. 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 

22. «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 

Orientering fra 

prosjektleder Ida 

Bakke høsten 2021.  

23. Multifamilieterapi i 

behandling av alvorlige 

spiseforstyrrelser hos unge, 

voksne kvinner 

Ragni Adelsten Stokland 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

Linn følger opp.  

24. Unge kvinner med alvorlige 

spiseforstyrrelser - foreldre 

og søskens erfaringer. 

Ragni Adelsten Stokland 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

Linn følger opp.  

25. Tannhelse, kosthold 

inflammasjon og 

biomarkører ved akutt 

intermittende porfyri 

Merete Johansen 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

26. 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 

André  Korneliussen 

Ole André følger 

opp.  

27. PhD prosjekt om måling av 

pasientskader som følge av 

kreftbehandling  

Gerd Karin Bjørhovde

  

Ivar Martin 

Nordgård har hatt 

kontakt med 

brukerrepresentant.  

28. Innovativ rekruttering og 

stabilisering av 

helsepersonell - 

helsefellesskap som 

samhandlingsarena.  

 

Paul Daljord Et av prosjektene 

som ikke fikk 

forskningsmidler. 

Koordinator følger 

opp 

29. RescueDoppler - en ny 

ultralydmetode for 

forbedret utfall av 

gjenoppliving etter 

hjertestans 

 

Karl Aagnes Mai-Helen Walsnes 
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30. Etablering av arena for 

substitusjonsbehandling for 

opioidavhengige i Bodø  

Linn Christin Sørtorp, 

RIO 

 

Carl Eliassen, 

MARBORG 

Gjennomført første 

møte. Veldig bra 

møte. Veldig bra at 

det samarbeides 

mellom kommunen 

og sykehuset 

31. Tidlig integrasjon av 

palliativ behandling av barn 

og unge i Nordland 

 

Heidi Øyvann Gunn Strand 

Hutchinson 

32. Avansert smertebehandling 

med metadon - Innovativ 

behandling av pasienter 

med kroniske smerter 

 

Grete Hatlen Hansen Carl Eliassen 

Starter til høsten 

2021.  

 

33. 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 

 

Line Mathilde Karlsen Gunn Strand 

Hutchinson 

Ikke startet enda.  

 

34. Video directly observed 

theapy (VDOT) – bruk av 

videosamtale i behandling 

av tuberkolose -pasienter i 

Nordland 

 

Medhane Mezgebe 

Tsegay 

Ivar Martin 

Nordgård 

Koordinator 

etterspør 

kontaktinformasjon 

til 

brukerrepresentant.  

 

35. Representanter til 

arbeidsgruppe for å følge 

opp strategien 

spesialisthelsetjenester til 

den samiske befolkning 

 

Brukerutvalget: Ole-

Henrik Bjørkmo Lifjell  

Ungdomsrådet: Susanne 

Regine Inga 

 

36. «Hva er viktig for deg 

dagen?» 2021, 9. juni. 

Vesterålen: Mai-Helen   
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37. Risikovurdering av en 

eventuell flytting av 

Barnehabilitering til nye 

lokaler utenfor sykehuset. 

Gunn Strand Hutchinson Gjennomført møter, 

skal bli ferdig før 

ferien.  

 

Diskusjon runde 

ulike 

problemstillinger.  

 

Annet: 

 

• Ole Henrik Bjørkmoli Fjell sitter i brukerrådet i Samisk nasjonal kompetansetjeneste 

– psykisk helsevern og rus (SANKS) og Forskning og utviklingsarbeid (FoU) 
 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

2. Arbeidsutvalget følger opp oppfølgingspunktene.  

 

071/2021 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

Administrerende direktør, Paul Martin Strand, ga en orientering om aktuelle saker, 

herunder: 

 

• Plan for budsjettarbeid Nordlandssykehuset  

• Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2020  

 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

072/2021 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

Ungdomsrådets leder, Marie Dahlskjær ga en muntlig orientering om Ungdomsrådets 

arbeid. 

 

Siden sist Ungdomsrådet: 

 

• Hatt møte 20. mai. Habilitering hovedsak: 

o Utfordringer og lang ventetid for pasienter.  

o Fokus på overgangen fra barn til voksen. Her fikk vi også noen gode 

innspill fra Gunn og Bendik.  

o Dette blir ett av temaene på helgesamlingen i september. 

• Endringsprosesser Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA): Bekymret 

for konsekvensene av at: Ansatte ved teamene innenfor ambulering og 

familiebehandling omstilles til andre behandlingsenheter i BUPA (Barne- 

ungdoms og psykiatrisk avdeling). Dette skal Ungdomsrådet følge med på.  

• Spilt inn foredrag til nasjonal lederkonferanse Barne- og ungdomspsykiatri 

(BUP). Temaet for konferansen var «Samarbeid om rett hjelp til rett tid på rett 

sted».  

• Jobbet godt med diagnoseuavhengig kurs for ungdom, 2 møter, dato for kurset 

blir trolig 2. til 3. februar 2021 

• Foredrag psykisk helse og rusklinikken om gode overganger 
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• Foredrag for ledelsen om 10 råd for god brukermedvirkning – skal lage egen 

rutine 

• Hva er viktig for deg-dagen 2021 – Lars-Herman på stand 

• Materiellet vi lagde med Pasient- og brukerombudet er klart og distribueres nå 

• Workshop om helse og brukermedvirkning, innspill knyttet til arbeid med 

Helsefellesskap.  

• Samisk prosjektgruppe 

• Masse ulike prosjekter, noen kommende aktiviteter: 

o Sommeravslutning i juni 

o Helgesamling Bodø september 

o Helgesamling de andre Ungdomsrådene i oktober i Hammerfest 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 

2. Brukerutvalget berømmer Ungdomsrådets arbeid og aktivitetsnivå. 

 

073/2021 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

 

Sak fra Paul Daljord – i forbindelse med arbeidet med Helsefellesskap har han gitt 

innspill om følgende innlegg på Partnerskapsmøtet som skal være den 23. september:  

 

• Innslag på 10 minutter ved Gunn Strand Hutchinson 

• Innlegg fra Ungdomsrådet 

 

Vedtak: 

Paul Daljord gir nærmere informasjon til Gunn og Marie angående detaljer for møtet.    

 

074/2021 Referatsaker/Eventuelt 

 

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:  

1. Invitasjon til deltakelse brukerundersøkelse på nettsider, fra lærings- og 

mestringssenteret Fagnettverk Nord, webgruppen.   
2. Informasjon fra Beate Sørslett om prosjektet:  

- Digitale innbyggertjenester – regionalt arbeid. Her sitter det to 

brukerrepresentanter fra regionalt brukerutvalget.   

 

3. Regionalt brukerseminar høsten 2021. Innspill til saker: 

- Persontilpasset medisin 

- Samarbeid mellom brukerutvalg og regionalt brukerutvalg 

 

4. Møte 21. mai knyttet til Digital hjemmeoppfølging:  

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/lering-og-mestring-fagnettverk
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/lering-og-mestring-fagnettverk
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Neste møte: Barne- og voksenhabilitering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Innspill fra Ungdomsrådets representant: Synd at det er på dagtid, ønskelig at 

prosjektleder inviteres til eget møte i Ungdomsrådet.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar møtereferatene/protokollene til orientering.  

2. Arbeidsutvalget følger opp dato og innspill til tema brukerseminar Helse Nord.  

3. Koordinator og Ungdomsrådets leder følger opp temaet knyttet til digital 

hjemmeoppfølging.  

 



Side 14 av 14 

Mai-Helen Walsnes, på stand på 

Hva er viktig for deg?-dagen 

 

Bilde tatt på tampen av møtet 15. juni, med noen av medlemmene 

som deltok fysisk: Fra venstre: Gunn Strand Hutchinson, 

nestleder Brukerutvalget, Paul Martin Strand, Direktør, og Marie 

Dahlskjær, Ungdomsrådets leder. 

Leder Paul Daljord på møte ifm. arbeidet med 

Helsefellesskap 


