
 

 

Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Innkalling møte i Brukerutvalget 27. september 2021 
Sted: Kløveråsveien 1, Bodø. Psykisk helse- og rusklinikken 

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

Lenke til sakspapirer: Her 

 
Deltagere: Tilstede  Meldt 

forfall 

Paul Daljord – leder  FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon    

Gunn Strand Hutchinson – nestleder SAFO – Samarbeidsforum av funksjonshemmedes 

organisasjoner 

  

Ole André Korneliussen Mental Helse   

Carl Eliassen MARBORG – Brukerorganisasjon på rusfeltet   

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen   

Mai Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd   

Linn Christin Sørtorp   RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon   

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell Samisk representant  X 

Fransisca Kappfjell Herbst Samisk representant (vara)   

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet    

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Beate Sørslett Medisinsk direktør Fra kl. 14:00  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Hedda Soløy-Nilsen Klinikksjef psykisk- helse og rusklinikken Sak 090/2021  

Tonje Elisabeth Hansen Fagdirektør Sak 091/2021   

Barbara Juliana Stenvall Konsulent psykisk- helse og rusklinikken Sak 092/2021  

Trude Kristensen Samhandlingsjef Sak 093/2021  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 095/2021 

Sak 096/2021 
 

Saksliste 

088/2021 

089/2021 

090/2021 

091/2021 

092/2021 

093/2021 

094/2021 

095/2021 

096/2021 

097/2021 

098/2021 

099/2021 

100/2021 

101/2021 

102/2021 

103/2021 

104/2021 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat møte 02. september 2021 

Psykisk helse- og rusklinikken  

Status oppnevning kontaktlege 

Kartlegge og evaluere tilbudet med erfaringskonsulenter 

Status oppnevning av koordinator for personer med langvarige og sammensatte behov 

Virksomhetsrapport august Nordlandssykehuset 2021 

Tertialrapport 2. tertial 2021 

Innspill til Oppdragsdokument 2022 

Revidering strategisk utviklingsplan - Brukermedvirkning 

Oppnevninger 

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

Møteplan Brukerutvalget 2022 

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

Referatsaker/Eventuelt 

 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-27-september-2021?arrId=0
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Saksnr.  Saksfremstilling 

 

Vedlegg 

088/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Innstilling til vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

089/2021 Godkjenning av referat møte 02. september 2021 

 

Innstilling til vedtak:  

Referatet fra møtet 02. september 2021 godkjennes.  

Vedlegg 1 

090/2021 

 

 

Psykisk helse- og rusklinikken 

 

Informasjon og spørsmål til klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken, 

Hedda Soløy-Nilsen.  

 

Presentasjon av Psykisk helsevern Pasienters opplevelser med norske 

sykehus Nordlandssykehuset HF 2020.  

 

Innstilling til vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for presentasjonen. 

2. Brukerutvalget ønsker å understreke følgende: 

 

Vedlegg 2 

 

Hedda Soløy-

Nilsen, 

klinikksjef 

psykisk helse- 

og 

rusklinikken 

091/2021 Status oppnevning kontaktlege 

 

Innstilling til vedtak:  

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. Brukerutvalget ønsker å understreke følgende: 

 

Tonje 

Elisabeth 

Hansen, 

Fagdirektør 
Oppfølging etter sak 009/2021, møte i Brukerutvalget 10. februar 2021:  

 

«På bakgrunn av forespørsel fra Brukerutvalget gir Tonje Elisabeth Hansen, 

Fagsjef Nordlandssykehuset en orientering om Nordlandssykehusets arbeid med 

oppnevning av kontaktlege.   

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. Brukerutvalget ønsker å få en ny orientering om arbeidet med oppnevning av 

kontaktlege på et møte i Brukerutvalget rett over sommeren» 
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092/2021 Kartlegge og evaluere tilbudet med erfaringskonsulenter 

 

Barbara Juliana Stenvall, konsulent psykisk- helse og rusklinikken, 

orienterer om hva som er planlagt og får innspill til det videre arbeidet med 

oppfølgingen i henhold til Oppdragsdokumentet 2021.  

 

Innstilling til vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for presentasjonen.   

2. Brukerutvalget har følgende innspill til arbeidet: 

•  

 

Vedlegg 3 

 

Barbara 

Juliana 

Stenvall, 

konsulent 

psykisk- helse 

og 

rusklinikken 

 

 

 

 

 

 

093/2021 Status oppnevning av koordinator for personer med langvarige og 

sammensatte behov 
 

Muntlig orientering ved leder samhandling om oppfølging av 

internrevisjonen av koordinerende enhet og bekymringen på status for 

oppnevning av koordinatorer for personer med langvarige og sammensatte 

behov. 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. Brukerutvalget ønsker å understreke følgende: 

•  

 

Vedlegg 4 

 

Trude 

Kristensen, 

samhandlingssj

ef 

094/2021 Virksomhetsrapport august Nordlandssykehuset 2021 

 

Økonomisjef Marit Barosen presenterer virksomhetsrapporten for august 

2021 og besvarer eventuelle spørsmål.  

 

Innstilling til vedtak: 

1. Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten for august 2021 til 

orientering.   

2. Brukerutvalget ønsker å understreke følgende: 

•  

 

 

Vedlegg 5 

 

Marit Barosen, 

Økonomisjef 

Oppdragsdokumentet 2021 punkt 14, side 9: Kartlegge og evaluere tilbudet 

med erfaringskonsulenter på sykehusene. Arbeidet bør gjøres i samarbeid 

med Brukerutvalget og Ungdomsråd.  
 

• Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av 

Nordlandssykehuset. 

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

oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn  
 

 

 

• 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
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn
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095/2021 Tertialrapport 2. tertial 2021 

 

 

Marit Barosen, Økonomisjef presenterer tertialrapporten for 2. tertial 2021. 

Beate Sørslett deltar under bolken og besvarer eventuelle spørsmål.  

 

Innstilling til vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for presentasjonen.  

2. Brukerutvalget ønsker å understreke følgende: 

•  

 

Vedlegg 6 

 

Marit Barosen, 

Økonomisjef 

 

Beate Sørslett, 

Medisinsk 

direktør 

096/2020 Innspill til Oppdragsdokument 2022 

 

Brukerutvalgets medlemmer bes forberede innspill til denne bolken.  

 

Innstilling til vedtak:  

1. Brukerutvalget spiller inn følgende tre saker til 

Oppdragsdokumentet for 2022: 

 

1)  

2)  

3)  

 

Vedlegg 7 

 

Paul Daljord, 

Leder 

Brukerutvalget  

• Tertialrapporten rapporterer oppfølging av Oppdragsdokumentet for 

2021.  

• Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gir årlig 

oppdragsdokument til de regionale helseforetakene. På bakgrunn 

av oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Nord RHF, utarbeider 

RHF-et et oppdragsdokument til alle helseforetakene i Helse 

Nord. Her videreføres noen av kravene fra HOD, men det stilles 

også nye krav fra RHF-et til helseforetakene.  

 

• Regionalt Brukerutvalg (RBU) ønsker innspill til 

Oppdragsdokumentet for 2021 fra alle Brukerutvalg og 

Ungdomsråd i Helse Nord. 

 

• Hvert helseforetak bes om å spille inn tre hovedsaker til 

Regionalt Brukerutvalg (RBU) innen 5. oktober.  
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097/2021 Revidering av Strategisk utviklingsplan - Brukermedvirkning 

 

Innstilling til vedtak:  

1. Brukerutvalget har følgende innspill: 

•  

2. Arbeidsutvalget, inkludert leder av Ungdomsrådet gjennomfører et 

eget møte der de går gjennom tiltakene knyttet til 

brukermedvirkning.  

 

 

Vedlegg 8 

 

 

098/2021 Oppnevninger  
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Kontaktperson 

Forespørsel om oppnevning av 

representant til brukerpanel digitale 

pasient- og samhandlingstjenester 

• 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.  

 

 

Arbeidsutvalget 

forslag: Linn Christin 

Søtorp 

Ungdomsrådet: 

Avklares på møtet i 

Ungdomsrådet 24. 

september 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Vedlegg 9 

• Planen ble vedtatt av Nordlandssykehusets styre i april 2018 og rulleres 

hver fjerde år. Da tas det stilling til om satsningsområdene 

skal beholdes, revideres eller erstattes av nye. 

• Lenke til strategisk utviklingsplan, her:  

• Sidene om brukermedvirkning, side 52 til 57.  
 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset%20for%20framtiden/Strategisk%20utviklingsplan%20for%20NLSH,%202017-2035/NS_StrategiskUtviklingsplan-Hoveddokument160518.pdf
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1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det 

fremkommer av tabellen over.   

2. Sekretær videreformidler nødvendig informasjon til prosjektledere 

og brukerrepresentanter.  

 

099/2021 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

 

Brukerutvalgets medlemmer bes om å følge opp de prosjektet der de er 

kontaktperson.  
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant        Status 

1. Representant styret 

Nordlandssykehuset 

Paul Daljord  

2. Representant 

Overordnet 

samarbeidsorgan (OSO) 

Paul Daljord  

3. Partnerskapsmøtet 

(Helsefellesskap) 

Paul Daljord,  

vara: Gunn Strand 

Hutchinson 

23. september, digitalt 

4. Strategisk 

samarbeidsutvalg 

(Helsefellesskap) 

Gunn Strand 

Hutchinson,  

vara: Leder av 

Ungdomsrådet 

 

5. Klinisk Etisk Komite 

(KEK) 

Kitt-Anne Hansen 

(kitt-

anne.hansen@rio.no) 

vara: Helge Jenssen: 

(jenssen.helge@gmail.

com)   

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

6. Driftsrådet til pasient- og 

pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  

vara: Viktor Torrisen 

Fysisk møte i september. 

7. Sykehusapotek Nord HF 

(SANO) 

Cicile Toresen 

(cicilie.toresen@eiendo

msmegler1.no), vara: 

Mai-Helen Walsnes 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Kontaktperson har sendt 

mail, avventer 

tilbakemelding. 

8. Forskningsutvalget 

NLSH 

Helge Jensen 

(Jenssen.helge@gmail.

com) 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Neste møte er 06. 

september. 

 

mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:enssen.helge@gmail.com
mailto:enssen.helge@gmail.com


Side 7 av 13 

9. Prosjekt 

SamStrømming: 

Samhandlingsprosjekt e-

Konsultasjon mellom 

Bodø kommune og 

Nordlandssykehuset 

Helge Jenssen 

(Jenssen.helge@gmail.

com) 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

10. Kommunikasjon med 

pasienter som er lagt inn 

på akuttmottak med 

akutte brystsmerter 

Barbara Priesemann 

(bapr@helgelandmuseu

m.no)  

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Anbefales at det 

rekrutteres en 

brukerrepresentant fra 

LHL – landsforeningen 

for hjerte- og lungesyke 

11. Medlem av styret i 

Flexible Assertive 

Community Treatment 

(FACT) Lofoten 

Ivar Martin Nordgård Artikler om FACT, 

lenker her: 

I FACT lærer en å 

temme bølgene - 

NAPHA Nasjonalt 

kompetansesenter for 

psykisk helsearbeid 

 

Eneste psykiater, men 

ikke alene - NAPHA 

Nasjonalt 

kompetansesenter for 

psykisk helsearbeid 

 

– Alle i FACT-teamet 

hjelper meg på sin måte - 

NAPHA Nasjonalt 

kompetansesenter for 

psykisk helsearbeid 

 

12. Styringsgruppen for 

Senter for psykoterapi og 

psykososial 

rehabilitering ved 

psykoser (SEPREP) 

Lo/Ve 

Ivar Martin Nordgård Vært ett møte etter 

sommeren. 

13. HelseIArbeid 

poliklinikken 

Sarah Isabel 

Corneliussen Dahl 

(Sarah_isabel_87@hot

mail.com) 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Prosjektleder kan delta i 

brukerutvalget for å gi 

informasjon om 

prosjektet. Det er 

ønskelig at prosjektleder 

orienterer skriftlig. Dette 

følges opp ved sekretær. 

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 

mailto:bapr@helgelandmuseum.no
mailto:bapr@helgelandmuseum.no
https://www.napha.no/content/25128/i-fact-larer-en-a-temme-bolgene
https://www.napha.no/content/25128/i-fact-larer-en-a-temme-bolgene
https://www.napha.no/content/25128/i-fact-larer-en-a-temme-bolgene
https://www.napha.no/content/25128/i-fact-larer-en-a-temme-bolgene
https://www.napha.no/content/25128/i-fact-larer-en-a-temme-bolgene
https://www.napha.no/content/25063/eneste-psykiater-men-ikke-alene
https://www.napha.no/content/25063/eneste-psykiater-men-ikke-alene
https://www.napha.no/content/25063/eneste-psykiater-men-ikke-alene
https://www.napha.no/content/25063/eneste-psykiater-men-ikke-alene
https://www.napha.no/content/25063/eneste-psykiater-men-ikke-alene
https://www.napha.no/content/25078/-alle-i-fact-teamet-hjelper-meg-pa-sin-mate
https://www.napha.no/content/25078/-alle-i-fact-teamet-hjelper-meg-pa-sin-mate
https://www.napha.no/content/25078/-alle-i-fact-teamet-hjelper-meg-pa-sin-mate
https://www.napha.no/content/25078/-alle-i-fact-teamet-hjelper-meg-pa-sin-mate
https://www.napha.no/content/25078/-alle-i-fact-teamet-hjelper-meg-pa-sin-mate
mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
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aktuelle pasientene. 

Dette følges opp. 

15. Kurs 

brukermedvirkning 

 

Carl Eliassen 

Programmet er satt, 

kurset blir i november. 

16. «Telemedical evaluation 

of surgical patient. A 

pilot study evaluating 

safety, feasibility and 

financial implications». 

Jan Arntzen 

(jan.arntzen@outlook.c

om) 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

 

17. KlinReg-prosjektet 

"Likeverdige 

helsetjenester - uansett 

hvor du bor?" 

Mai-Helen Walsnes Mai-Helen har fått 

rapport fra en av tre/fire 

artikler fra dette 

prosjektet. Planen er ny 

involvering og fysiske 

møter til høsten 

 

18. Forskningsprosjekt: 

Identifying patients at 

risk: how well does 

existing clinical 

prediction tools identify 

patients in need of 

intesified care. 2020 - 

2023 

Barbara Priesemann ( 

bapr@helgelandmuseu

m.no) 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

 

Anbefales at det 

rekrutteres en 

brukerrepresentant fra 

LHL – (landsforeningen 

for hjerte- og lungesyke). 

Sekretær kontakter LHL. 

 

19. «Prehospital minutes 

count during a stroke. 

Factors associated with 

prehospital delays with 

data from various 

regions in Norway and 

one region in 

Switzerland» 

Paul Amundsen 

(paamundsen@hotmail

.com) 

 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgård 

Orientering fra 

prosjektleder Ida Bakke 

høsten 2021. 

20. Multifamilieterapi i 

behandling av alvorlige 

spiseforstyrrelser hos 

unge, voksne kvinner 

Ragni Adelsten 

Stokland 

(ragnias@gmail.com) 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

Kontaktperson har sendt 

e-post, avventer 

tilbakemelding. 

21. Unge kvinner med 

alvorlige 

spiseforstyrrelser - 

foreldre og søskens 

erfaringer. 

Ragni Adelsten 

Stokland 

(ragnias@gmail.com) 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

Kontaktperson har sendt 

e-post, avventer 

tilbakemelding. 

22. Tannhelse, kosthold 

inflammasjon og 

biomarkører ved akutt 

intermittende porfyri 

Merete Johansen 

(Merejo2@outlook.co

m) 

 

mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:bapr@helgelandmuseum.no
mailto:bapr@helgelandmuseum.no
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:Merejo2@outlook.com
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Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

23. Innovative 

Physioyherapy and 

Coordinatoen of Care for 

people with MS: A 

Randomized Controlled 

Trial and a Qualitative 

Study 

Tone Elvevoll 

(toneelvevoll@hotmail.

com ) og Marianne 

Elvik 

(marianne.elvik@gmail

.com) 

Kontaktperson: Ole 

André Korneliussen 

Tilbakemelding 

brukerrep: «Vi er to i 

Nordland MS forening 

som er 

brukerrepresentanter og 

har vært det en stund i et 

prosjekt om MS og 

fysioterapi. RCT- pilot. 

Det står en del om det 
her. Det er allerede 

avlagt en dr. grad og 

dette er fortsettelsen. De 

har fått penger fra Dam 

og Helse Nord Prosjektet 

fortsetter med 

brukerrep.» 

24. PhD prosjekt om måling 

av pasientskader som 

følge av kreftbehandling 

Gerd Karin Bjørhovde  

(gerd.bjorhovde@uit.n

o) 

Deltatt i prosjektet. 

25. Innovativ rekruttering 

og stabilisering av 

helsepersonell - 

helsefellesskap som 

samhandlingsarena. 

Paul Daljord Et av prosjektene som 

ikke fikk 

forskningsmidler. 

Koordinator følger opp 

26. RescueDoppler - en ny 

ultralydmetode for 

forbedret utfall av 

gjenoppliving etter 

hjertestans 

 

Karl Aagnes 

(karl_aagnes@yahoo.

no, 916 03 379) 
 

Mai-Helen Walsnes 

27. Etablering av arena for 

substitusjonsbehandling 

for opioidavhengige i 

Bodø  

Linn Christin Sørtorp, 

RIO 

 

Carl Eliassen, 

MARBORG 

Nytt møte 03.09.2021 

28. Tidlig integrasjon av 

palliativ behandling av 

barn og unge i Nordland 

 

Heidi Øyvann 

(Heidi.oyvann@online.

no/ 907 74 944) 

Gunn Strand Hutchinson 

29. Avansert 

smertebehandling med 

metadon - Innovativ 

behandling av pasienter 

med kroniske smerter 

 

Grete Hatlen Hansen 

(Tlf: 482 82 259) 

 

 

30. Self-sustaining speculum 

(SSS) and prefilled 

induction catheter (PIC) 

- Dette 

innovasjonsprosjektet 

innebærer utvikling av 

nytt og forbedret utstyr 

Line Mathilde Karlsen 

(Line.mathilde.karlsen

@gmail.com / 482 

18 262) 

Gunn Strand Hutchinson 

Ikke startet enda. 

 

mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
https://www.an.no/elisabeth-40-fikk-sjokkbeskjeden-for-seks-ar-siden-na-er-hun-en-av-de-forste-som-har-testet-det-unike-bodo-prosjektet/s/5-4-1434931?&session=51f62e91-a8db-4cad-ba93-0e25ae12aa6d&fbclid=IwAR3Tvy9g-o2qrOqIlxI16yAdRJ3atEiT06A_SvYA6PW8zctzITuEX7GEDEs
mailto:karl_aagnes@yahoo.no
mailto:karl_aagnes@yahoo.no
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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 

  
31. Video directly observed 

theapy (VDOT) – bruk 

av videosamtale i 

behandling av 

tuberkolose -pasienter i 

Nordland 

 

Medhane Mezgebe 

Tsegay (939 61 500) 

Fått telefonnummer, 

forsøkt å ringe, men ikke 

fått kontakt. 

32. Representanter til 

arbeidsgruppe for å følge 

opp strategien 

spesialisthelsetjenester til 

den samiske befolkning 

 

Brukerutvalget: Ole-

Henrik Bjørkmo Lifjell 

Ungdomsrådet: 

Susanne Regine Inga 

(Sunna.inga@hotmail.c

om) 

Link til artikkel om 

prosjektet:  

https://nordlandssykehus

et.no/nyheter/prosjekt-

spesialisthelsetjenester-

for-den-samiske-

befolkning  

33. Risikovurdering av en 

eventuell flytting av 

Barnehabilitering til nye 

lokaler utenfor 

sykehuset. 

 

Gunn Strand 

Hutchinson 

Gjennomført flere møter 

i sommeren. Skal være 

ferdig til 05. oktober. 

34. Bruk av virtual reality 

(VR) i behandling av 

pasienter. Integrere VR-

teknologi i behandling av 

angstlidelser. Integrere 

og utarbeide et program 

som kan brukes. 

 

Ole André 

Korneliussen 

 

35. Referansegruppe:  

Prosjekt Plan for 

utvikling av Rønvik – 

Arealutviklingsplan 

Konseptfase steg 2 

 

 

 

1. Brukerutvalget: 

Gunn Strand 

Hutchinson, mail: 

gunnhutch@gmail.com 

 

2. Ungdomsrådet: 

Danielle Johanna 

Hansen, mail: 

daniellejhansen@outlo

ok.com 

3. Samisk representant: 

Ole Henrik Bjørkmo 

Lifjell, mail: 

ole_henrik100@hotmai

l.com 

 

mailto:Sunna.inga@hotmail.com
mailto:Sunna.inga@hotmail.com
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://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning
mailto:gunnhutch@gmail.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:ole_henrik100@hotmail.com
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36. Brukermedvirkning i 

prosjektet 

«Sosioøkonomisk status, 

og økningen i psykiske 

helseproblemer og 

selvskading blant 

ungdom» 

 

 

 

1. Gunn Nordland 

(pårørende – 

rekruttert via 

landsforeningen 

for pårørende) 

E-post: 

gunnor@vgs.nfk.n

o 

Tlf: 958 66 525 

 

2. Helge Jenssen 

(pårørende – 

rekruttert via 

landsforeningen 

for pårørende) 

E-post: 

Jenssen.helge@gm

ail.com  

Tlf: 957 99 639 

3. Danielle Johanna 

Hansen – 

Ungdomsrådet 

Nordlandssykehus

et 

E-post: 

daniellejhansen@o

utlook.com  

Tlf: 476 06 686 

 

4. Lars Herman 

Nordland – 

Ungdomsrådet 

Nordlandssykehus

et 

E-post: 

larsnord98@hotma

il.com 

Tlf: 905 89 763 

 

Kontaktperson: Ole 

André Korneliussen 

37. Implementering av 

digital 

symptomoppfølging for 

kreftpasienter som får 

behandling med 

immunterapi for å 

redusere alvorlige skader 

- Kaiku Health 

 

Gunnar Olsen 

(gunnarolsen42@gmail

.com) 

 

Ivar Martin Nordgård, 

brukerrepresentant ikke 

hørt noe enda om 

prosjektet. 

 

38. Prosjektsøknad til 

forskningsrådet om 

videreutvikling av digital 

hjemme-oppfølging. 

Representant fra 

Brukerutvalget til 

styringsgruppen. 

 

Ivar Martin Nordgård  

mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
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39. Deltakelse 

arbeidsgrupper i 

forbindelse med rullering 

strategisk utviklingsplan 

o Klinisk samhandling 

o Gode overganger: 

Marie 

 

Klinisk samhandling: 

Gunn Strand 

Hutchinson, 

mailadresse: 

gunnhutch@gmail.com 

 

Gode overganger: 

Marie Dahlskjær, 

mailadresse: marie-

15@hotmail.com 

 

 

40. Nordlandssykehusets 

kunstutvalg 

Merete Hassel, 

mailadresse:  

hassel.merete@gmail.c

om 

 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

• Ole Henrik Bjørkmo Lifjell sitter i brukerrådet i Samisk nasjonal 

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

utviklingsarbeid (FoU) 
 

Innstilling til vedtak:  

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

100/2021 Møteplan 2022 

 

• Forslag til møteplan for 2022 vedlagt.   

 

• Neste møte foreslås lagt til: Stokmarknes, Vesterålen. 

Reiseinfo: 

 

Til: 08.20 fra Bodø med ankomst Stokmarknes 8.55 

Retur: 18.00 fra Stokmarknes med ankomst Bodø 18.30 

 

Bjerka: Tog 9. november Bjerka – Bodø 17.39-20.50. Overnatting i Bodø. 

Samme fly som oss andre til Stokmarknes 10. november med tog tilbake til 

Bjerka kl. 21.10 med ankomst Bjerka 00.46. 

 

Innstilling til vedtak:  

Brukerutvalget tar møteplanen for 2022 til orientering.  

 

Vedlegg 10 

101/2021 Medisinsk direktør orienterer om aktuelle saker 

 

Innstilling til vedtak: 

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

Beate Sørslett, 

Medisinsk 

direktør  

102/2021 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

Innstilling til vedtak: 

Brukerutvalget takker for orienteringen.   

Marie 

Dahlskjær, 

Leder 

Ungdomsrådet 

Nordlandssyke

huset  

mailto:gunnhutch@gmail.com
mailto:marie-15@hotmail.com
mailto:marie-15@hotmail.com
mailto:hassel.merete@gmail.com
mailto:hassel.merete@gmail.com
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103/2021 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

 

Innstilling til vedtak: 

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

 

104/2021 Referatsaker/Eventuelt 

 

Møtereferat: 

• Protokoll møte i Regionalt Brukerutvalg 14.09.2021 

 

Eventuelt: 

• Høring fra Helsedirektoratet - Pakkeforløp hjem for 

kreftpasienter. Høringsfrist 06. oktober. 

 

Innstilling til vedtak: 

Brukerutvalget tar møtereferatene/protokollene til orientering.  

 

Vedlegg 11 

Vedlegg 12 


