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Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Referat møte i Brukerutvalget 10. november 
Sted: Bodø sentrum, G4, Parkveien 95 

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  X  

Gunn Strand Hutchinson – nestleder SAFO – Samarbeidsforum av funksjonshemmedes 

organisasjoner 

X  

Ole André Korneliussen Mental Helse X  

Carl Eliassen MARBORG – Brukerorganisasjon på rusfeltet X  

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen  X 

Mai-Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X  

Linn Christin Sørtorp   RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon X  

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell Samisk representant X  

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet   X 

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Beate Sørslett Fungerende direktør Fra kl. 13:45  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 109/2021  

Saksliste 

105/2021 

106/2021 

107/2021 

108/2021 

109/2021 

110/2021 

111/2021 

112/2021 

113/2021 

114/2021 

115/2021 

116/2021 

117/2021 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat møte 27. september 2021 

Årlig møte med brukerorganisasjonene  

Høring - revisjon av regionale retningslinjer for honorering av brukerrepresentanter 

Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset september og oktober 2021 

Budsjett 2022 

Oppnevninger 

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

Innspill via TIPS- knapp: Merking av HC-parkering 

Fungerende direktør orienterer om aktuelle saker  

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-10-november-2021?arrId=0
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Saksnr.  Saksfremstilling 

 

105/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

106/2021 Godkjenning av referat møte 27. september 2021 

 

Vedtak:  

Referatet fra møtet 27. september 2021 godkjennes.  

107/2021 

 

 

Årlig møte med brukerorganisasjonene 

 

Agenda:  

▪ Introduksjon av møtedeltakerne 

▪ Innledning ved leder Paul Daljord 

▪ Innspill til Brukerutvalget fra brukerorganisasjonene 

 

Følgende deltok fra brukerorganisasjonene:  

 

1) Randi Ingebrigtsen, Mental Helse Nordland 

2) Wenche Pedersen Kjølås, Kreftforeningen  

3) Marleen Rones, Fylkesleder Norsk Revmatiker forbund (NRF) Nordland  

4) Helge Jenssen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) 

Salten 

5) Leif Tore Lorentzen, Fylkesleder i LNT (Landsforeningen for 

Nyrepasienter og Transplanterte)  

6) Asbjørn Larsen, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) 

7) Marit J. Hansen, Foreningen for muskelsyke 

 

Innspill fra brukerorganisasjonene: 

 

• Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO):  

o Jobber mye med informasjon knyttet til spørsmålene: Hva er en 

erfaringskonsulent/hva er en brukermedvirker?  

o Ser at de kan bruke brukerrepresentanten de har på sykehuset i 

større grad. 

 

• Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Salten:  

o Bekymring ovenfor utvikling på rus- og psykiatrifeltet:  

- Reduksjon av sengeplasser  

- Nedleggelse av Salten ambulant akutt-team 

- Kort innleggelsestid ved innleggelse i akutt-situasjoner 

- Lange ventetider  
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 Det er viktig at Brukerutvalget er oppmerksomme 

ovenfor det som skjer innenfor dette feltet.  

o Etterspør status for pakkeforløp innenfor psykisk helse. 

o Informasjon: Det skal settes opp en tavle med informasjon om 

pasientorganisasjoner innenfor psykiske helse og rus, ala Pasient- 

og pårørendetorget i Nordlandssykehuset sentrum 

 

• LNT (Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte):  

o Sak om dialyse Andøy kommune 

o Godt samarbeid med lærings- og mestringssenteret 

o Ønsker egne lokaler for brukerorganisasjonene  

 

• Fylkesleder Norsk Revmatiker forbund (NRF) Nordland fylkeslag: 

Godt samarbeid med lærings- og mestringssentrene.  

 

• Mental Helse Nordland:  

Ingen innspill per i dag, men skal benytte seg av muligheten til å gi 

innspill.  

 

• Foreningen for muskelsyke: Ingen lokallag i Nordland, sliter med 

rekruttering. 

 

• Kreftforeningen:  

o Helsefellesskap og brukerrepresentasjon  

o Pakkeforløp hjem 

o Kontaktlegeordningen  

o Persontilpasset medisin 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for deltakelsen til alle som møtte opp. 

2. Brukerutvalget tar innspillene som fremkom under innspills-bolken med i 

sitt videre arbeid.  

3. Representantene fra organisasjonene oppfordres i tillegg til å sende inn 

skriftlige innspill via Brukerutvalgets TIPS-knapp.  

 

108/2021 Høring - Revisjon av regionale retningslinjer for honorering av 

brukerrepresentanter 

 
Gjeldene «Retningslinjer for utbetaling av godtgjøring til medlemmer av Regionalt 

brukerutvalg i Helse Nord RHF, og brukerutvalg i HF-ene samt for 

brukerdeltagelse i prosjekt, prosesser og arrangement ledet av Helse Nord RHF og 

helseforetakene» ble vedtatt i 2012, og har i hovedsak vært uforandret siden. 

 

Utkast til reviderte retningslinjer sendes til helseforetakene for en formell høring. 

Helse Nord RHF ber foretakene påse at berørte grupper som brukerutvalg, 

ungdomsråd og LMS-tjenester gis særlig anledning til å komme med 

tilbakemeldinger på utkastet. Helse Nord ber foretakene komme med en samlet 

tilbakemelding, gjerne med konkrete og begrunnede forslag til endringer, innen 1. 

desember 2021. 
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Vedtak:  

1. Brukerutvalget er tilfreds med at innspillene fra Brukerutvalgets møte 

12.05.2021 har blitt tatt med.  

2. Brukerutvalget stiller seg bak de reviderte regionale retningslinjene for 

honorering av brukerrepresentanter. 

 

109/2021 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset september og oktober 

Nordlandssykehuset 2021 

 

Økonomisjef Marit Barosen presenterte virksomhetsrapportene for september og 

oktober 2021 (muntlig).  

 

Supplerende orientering om fristbrudd og ventetid innenfor enkeltområder, ved 

fungerende direktør, Beate Sørslett.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar virksomhetsrapportene for september og oktober 2021 

til orientering.   

2. Brukerutvalget ser med bekymring på at ventetiden til pasienter ikke går 

ned.  

3. Brukerutvalgets medlemmer får virksomhetsrapporten for oktober 2021 

sendt per e-post.  

 

110/2021 Budsjett 2022 

 

Beate Sørslett, Fungerende direktør, ga en muntlig orientering om 

budsjettprosessen for 2022.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for presentasjonen.  

2. Brukerutvalget ser med bekymring på det store underskuddet, og de 

konsekvenser det kan få for pasienttilbudet. 

 

111/2021 Oppnevninger  
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Kontaktperson 

 

1. Driften på Enhet for 

Kognitiv terapi på Leknes. 

Psykiatrisk Dagbehandling 

skal evalueres og endres. 

Det hadde vært ønskelig 

med en representant fra 

 

Arbeidsutvalgets 

forslag: Ole André  

Korneliussen  

 

• 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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Brukerutvalget i denne 

prosessen.  

 

2. Etablering av arena for 

substitusjonsbehandling for 

opioidavhengige i Bodø 

  

 

Arbeidsutvalgets 

forslag: Espen 

Akerborg og Daniel  

Johansen 

Allerede med i 

prosjektet:  

Linn Christin Sørtorp 

Carl Eliassen 

Arbeidsutvalgets 

forslag: Linn Christin 

Sørtorp 

3. Forskningsprosjekt: 

Identifying patients at risk: 

how well does existing 

clinical prediction tools 

identify patients in need of 

intesified care. 2020 – 

2023 

 

Prosjekt hvor dødsfall ved 

NLSH 2018 og 2019 

gjennomgås og beskriver 

pasientpopulasjonen.  

 

Krav til bakgrunn 

brukerrepresentant? 

 

Ingen spesial 

erfaring/bakgrunn. Et halv- 

eller heldagsmøte per år. 

Er allerede en 

brukerrepresentant fra LHL 

(Landsforeningen for 

hjerte- og lungesyke) i 

prosjektet. Prosjektskisse 

fås ved behov. 

 

Arbeidsutvalgets 

forslag: Mai-Helen 

Walsnes 

 

4. Prosjekt: Kommunikasjon 

med pasienter som er lagt 

inn på akuttmottak med 

akutte brystsmerter. 

Prosjekt hvor man 

videofilmer 

kommunikasjonen mellom 

lege og pasient i 

akuttsituasjoner.  

 

Ingen spesiell 

erfaring/bakgrunn. Ett 

møte per halvår. Allerede 

en representant fra LHL 

(Landsforeningen for 

hjerte- og lungesyke). 

Prosjektskisse fås ved 

behov. 

 

Arbeidsutvalgets 

forslag: Mai-Helen 

Walsnes 
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Vedtak: 

1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av 

tabellen over.   

2. Sekretær videreformidler nødvendig informasjon til prosjektledere og 

brukerrepresentanter.  

 

112/2021 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

 

Brukerutvalgets medlemmer ble bedt om å følge opp de prosjektet der de er 

kontaktperson.  
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant        Status 

1. Representant styret 

Nordlandssykehuset 

Paul Daljord  

2. Partnerskapsmøtet 

(Helsefellesskap) 
Paul Daljord,  

vara: Gunn Strand 

Hutchinson 

Gjennomført 23. 

september, neste møte er 

september 2022. Ett 

møte i året.  

3. Strategisk 

samarbeidsutvalg 

(Helsefellesskap) 

Gunn Strand 

Hutchinson,  

vara: Leder av 

Ungdomsrådet 

 

4. Klinisk Etisk Komite 

(KEK) 

Kitt-Anne Hansen 

(kitt-

anne.hansen@rio.no) 

vara: Helge Jenssen: 

(jenssen.helge@gmail.

com)   

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

Ikke noe case enda, 

jobber godt. Opptatt av 

hvordan de skal få ut 

informasjon til de ulike 

avdelingene.  

5. Driftsrådet til pasient- og 

pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  

vara: Viktor Torrisen 

Nytt møte i februar. 

6. Sykehusapotek Nord HF 

(SANO) 

Cicile Toresen 

(Cicilie.Toresen@em1

nn.no ), vara: Mai-

Helen Walsnes 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Ikke noe nytt møte siden 

sist.  

7. Forskningsutvalget 

NLSH 

Helge Jensen 

(Jenssen.helge@gmail.

com) 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Gjennomført ett møte. 

Skal sende skriftlig til 

neste møte.  

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

SamStrømming: 

Samhandlingsprosjekt e-

Konsultasjon mellom 

Bodø kommune og 

Nordlandssykehuset 

Helge Jenssen 

(Jenssen.helge@gmail.

com) 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

Ikke noe nytt å melde.  

9. 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 

 

10. Styringsgruppen for 

Senter for psykoterapi og 

psykososial 

rehabilitering ved 

psykoser (SEPREP) 

Lo/Ve 

Ivar Martin Nordgård Vært ett møte etter 

sommeren. 

11. 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 

blir fulgt opp v/ sekretær 

12. Risiko og 

sårbarhetsanalyse (ROS) 

av psykiatrisk kriseseng i 

medisinsk Lofoten 

 

 

 

Ole André 

Korneliussen 

Krisesengen er vedtatt at 

legges ned.  

13. Kurs 

brukermedvirkning 

Carl Eliassen Kurs vellykket, avventer 

tilbakemeldinger  

 

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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14. «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 

Kontaktperson ikke fått 

tilbakemelding.  

15. 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 

 

16. «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 

på møtet i februar 2022. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Tannhelse, kosthold 

inflammasjon og 

biomarkører ved akutt 

intermittende porfyri 

Merete Johansen 

(Merejo2@outlook.co

m) 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

Ingenting å melde 

20. 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 

Rapport fra 

brukermedvirkere i 

vedlegg 5. 

 

mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
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21. PhD prosjekt om måling 

av pasientskader som 

følge av kreftbehandling 

Gerd Karin Bjørhovde  

(gerd.bjorhovde@uit.n

o) 

Deltatt i prosjektet. 

22. Innovativ rekruttering 

og stabilisering av 

helsepersonell - 

helsefellesskap som 

samhandlingsarena. 

Paul Daljord Et av prosjektene som 

ikke fikk 

forskningsmidler.  

23. RescueDoppler - en ny 

ultralydmetode for 

forbedret utfall av 

gjenoppliving etter 

hjertestans 

 

Karl Aagnes 

(karl_aagnes@yahoo.

no, 916 03 379) 
 

Mai-Helen Walsnes 

Arbeid i gang.  

24. Etablering av arena for 

substitusjonsbehandling 

for opioidavhengige i 

Bodø 

 

Linn Christin Sørtorp  

 

Carl Eliassen 

Espen Akerborg  
(espenjo83@gmail.co

m)  

Daniel Johansen ( 

danieltorbergsenjohan

sen@gmail.com ) 

Nytt møte 11.11.2021 

Arbeid godt i gang.  

25. Tidlig integrasjon av 

palliativ behandling av 

barn og unge i Nordland 

 

Heidi Øyvann 

(Heidi.oyvann@online.

no/ 907 74 944) 

Gunn Strand Hutchinson 

Prosjektleder startet opp, 

behovet for å informere i 

hva som legges i 

begrepet palliasjon. Godt 

i gang med arbeidet.  

26. Avansert 

smertebehandling med 

metadon - Innovativ 

behandling av pasienter 

med kroniske smerter 

 

Grete Hatlen Hansen 

(Tlf: 482 82 259) 

 

 

27. 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 

Line Mathilde Karlsen 

(Line.mathilde.karlsen

@gmail.com / 482 

18 262) 

Gunn Strand Hutchinson 

Ikke startet enda. 

 

mailto:karl_aagnes@yahoo.no
mailto:karl_aagnes@yahoo.no
mailto:espenjo83@gmail.com
mailto:espenjo83@gmail.com
mailto:danieltorbergsenjohansen@gmail.com
mailto:danieltorbergsenjohansen@gmail.com
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sannsynligheten for en 

vellykket induksjon og 

en bedre 

fødselsopplevelse for 

gravide 

  
28. 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. 

29. 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  

Heldagsmøte på 

sykehuset fredag 05. 

november.  

30. Risikovurdering av en 

eventuell flytting av 

Barnehabilitering til nye 

lokaler utenfor 

sykehuset.  

Gunn Strand 

Hutchinson 

Arbeidet snart sluttført. 

Noen merknader som må 

gjennomgås. Dette får vi 

tilsendt.  

31. 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 

Prosjektet fikk ikke 

midler.  

32. 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 

 

Gunn Strand Hutchinson 

 

Arbeidet satt på vent.  

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
mailto:ole_henrik100@hotmail.com
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33. 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 

34. 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. 

 

35. Prosjektsøknad til 

forskningsrådet om 

videreutvikling av digital 

hjemme-oppfølging. 

Representant fra 

Brukerutvalget til 

styringsgruppen. 

 

Ivar Martin Nordgård  

36. Deltakelse 

arbeidsgrupper i 

Klinisk samhandling: 

Gunn Strand 

Hutchinson, 

Ferdigstilt. Fellesmøte i 

begynnelsen av 

desember hvor de fire 

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
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
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forbindelse med rullering 

strategisk utviklingsplan 

o Klinisk samhandling 

o Gode overganger: 

Marie 

 

mailadresse: 

gunnhutch@gmail.com 

 

Gode overganger: 

Marie Dahlskjær, 

mailadresse: marie-

15@hotmail.com 

 

gruppene skal ha et 

fellesmøte.  

Nordlandssykehusets 
kunstutvalg 

Merete Hassel, 

mailadresse:  

hassel.merete@gmail.c

om 

 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

Ikke vært møte enda.  

Brukerpanel digitale pasient- og 

samhandlingstjenester 

Linn Christin Sørtorp 

(Brukerutvalget) 

 

Viktoria Linnea 

Høybakk 

(Ungdomsrådet) 

 

 

 

 

 

 

37. Driften på Enhet for 

Kognitiv terapi på 

Leknes. Psykiatrisk 

Dagbehandling skal 

evalueres og endres.  

38.  

Ole André  

Korneliussen   

Allerede begynt arbeidet, 

hatt møte og skal ha 

igjen 11.11.2021.  

39. Etablering av arena for 

substitusjonsbehandling 

for opioidavhengige i 

Bodø  

Espen Akerborg 

Daniel Johansen 

Linn Christin Sørtorp 

Carl Eliassen 

 

 

Linn Christin Sørtorp 

40. Forskningsprosjekt: 

Identifying patients at 

risk: how well does 

existing clinical 

prediction tools identify 

patients in need of 

intesified care. 2020 – 

2023 

 

Prosjekt hvor dødsfall 

ved NLSH 2018 og 2019 

gjennomgås og beskriver 

pasientpopulasjonen.  

 

Mai-Helen Walsnes  

41. Prosjekt: 

Kommunikasjon med 

pasienter som er lagt inn 

på akuttmottak med 

akutte brystsmerter. 

Prosjekt hvor man 

videofilmer 

kommunikasjonen 

Mai-Helen Walsnes  

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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mellom lege og pasient i 

akuttsituasjoner.  
 

 

• Ole Henrik Bjørkmo Lifjell sitter i brukerrådet i Samisk nasjonal 

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

utviklingsarbeid (FoU) 
 

Vedtak:  

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

 

113/2020 Innspill via TIPS- knapp: Merking av HC-parkering 

 

Innspill via TIPS-knapp: 

 

Jeg ønsker å gjøre dere oppmerksom på at HC-parkeringen foran hovedinngangen 

ikke er malt opp slik som den bør, dette medfører litt vill vest spesielt for oss med 

kjøretøy som er spesialbygd for rullestoler. Jeg håper dere kan rette en 

henvendelse inn mot teknisk, om å male disse (3..!!) opp igjen snarest da disse bør 

være utformet universelt slik at biler med bak-montert heis kan bruke disse. Håper 

på rask og positiv respons. 

 

Tilbakemelding fra Driftsseksjonen: Re-merking utføres uke 44, hvis været 

tillater det.  

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget setter pris på tips som kan forbedre situasjoner for pasienter 

og pårørende.  

2. Brukerutvalget takker for rask håndtering fra Driftsseksjonen.  

 

114/2021 Fungerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

Brukerutvalget fikk muntlig orientering ved fungerende direktør, Beate Sørslett i 

følgende saker:   

 

▪ Utvikling sykefravær 

▪ Statusoppdatering på det langsiktige arbeidet for reduksjon av innleie  

▪ Status Covid-19 

▪ Internrevisjonsrapport ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse Enhet 

voksenpsykiatri (VOP) 

▪ Ny styreleder  

▪ Dialogmøte med Pasient- og brukerombudet Nordland. Pasient- og 

brukerombudet gjennomfører årlig dialogmøte med ledergruppen på 

Nordlandssykehuset. Oppsummert: 

1. Generelt om samarbeid mellom Pasient- og brukerombudet 

og Nordlandssykehuset 

2. Ønske om enkel måte for pasienter å gi tilbakemeldinger  – 

«Lyttepost» 

3. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)-behandling 
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4. Felles nasjonalt faglig fokusområde – Hvordan gjøre 

ombudsordningen kjent blant ungdom. Informasjon om 

samarbeid med Ungdomsrådet  

5. Mage/tarm-operasjoner Nordlandssykehuset  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

2. Brukerutvalget får tilsendt jnternrevisjonsrapporten Ventetidsutvikling og 

kapasitetsutnyttelse Enhet voksenpsykiatri (VOP).   

 

115/2021 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

Skriftlig orientering ved Ungdomsrådets leder, Marie Dahlskjær.  

 

Siden sist: 

• Helgesamling med alle ungdomsrådene i Helse Nord, 15. til 17. oktober 

i Hammerfest. Mange ulike tema, kursing, oppsummering av viktige 

saker, møte med direktørene. 

• Deltar i diverse prosjekter, foredrag, mm.  

• Møte i Ungdomsrådet 02. november. Her jobbet vi med rekruttering, 

innspill til høring om honorar, ettermiddagspoliklinikk og aldersgrense 

barneavdelingen 

• Skal ha et møte 02. desember, siste møte for jul. Besøk av 

sosionomtjenesten, evaluering av perioden 

• Rekruttering av nytt Ungdomsråd. Nytt Ungdomsråd skal etableres 

tidlig vår 2022. 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget takker for orienteringen.   

 

116/2021 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 

 

Paul Daljord har deltatt på styreseminar, Helse Nord, Tromsø. Tema var blant 

annet: 

• Fremtidens helsevesen 

• Økonomi 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 

117/2021 Referatsaker/ Eventuelt/Innspill til saker 

 

1. Møtereferat: 

▪ Referat Helgesamling Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 24. til 26. 

september 2021 

▪ Protokoll Brukerutvalgsmøte 22. oktober 2021 Helgelandssykehuset 

▪ Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset 24.09.2021 

▪ Møtereferat Brukerutvalget UNN 14.-15.09.2021 
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2. Innspill til aktuelle saker fra Brukerutvalgets medlemmer: 

▪ Brukerutvalget ønsker en orientering om busstopp ved hovedinngangen 

 

3. Eventuelt: 

▪ Revisjon av digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå 

- Nordlandssykehuset HF – innsendt innen fristen 01.11.2021 

▪ Revisjon av grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå - 

Ungdomsråd Helse Nord – innsendt innen fristen 01.11.2021 

▪ Innspill fra Brukerutvalget: Det må bli lettere å finne Brukerutvalget på 

nlsh.no. Brukerutvalget ønsker at det skal legges inn direktelenke under 

«Meny». 

▪ Spørsmål om inngåelse av avtale med rehabiliteringsinstitusjonen 

Helgeland rehabilitering 

 

4. Innspill til sak til neste møte:  

▪ Spørsmål om rutiner knyttet til vurderinger ved selvmordsrisiko.   

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar møtereferatene/protokollene til orientering.  

2. Det må bli lettere å finne Brukerutvalget på nlsh.no. Brukerutvalget ønsker 

at det skal legges inn direktelenke under menyknappen øverst til høyre. 

3. Brukerutvalget ønsker en orientering om rutiner for samhandling knyttet til 

pasienter med høy selvmordsrisiko.  

4. Sekretær videreformidler Brukerutvalgets ønsker angående nlsh.no til 

kommunikasjonsavdelingen.   

 

Bilder fra kurset for brukermedvirkere, 09. november 2021 
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