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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:    

Siri Tau Ursin Administrerende direktør X  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Beate Sørslett Viseadministrerende direktør Saker 
016/2022 og 
017/2022 

 

Marit Barosen Økonomisjef Sak 018/2022  

Jørgen Edvindsen Sykepleier barneklinikken Sak 019/2022   

Tonje E. Hansen Fagdirektør Saker 
020/2022 og 
021/2022 

 

Terje Svendsen Kvalitetsleder Sak 024/2022  

Tone Johnsen  Avdelingsleder habilitering, rehabilitering 
og kliniske servicefunksjoner 
 

Sak 025/2022  
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Saksliste: 
 

014/2022 
015/2022 
016/2022 
017/2022 
018/2022 
019/2022 
020/2022 
021/2022 
022/2022 
023/2022 
024/2022 
025/2022 
026/2022 
027/2022 
028/2022 
029/2022 
030/2022 
031/2022 
032/2021 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av referat møte 10. november 2021 
Årlig melding Nordlandssykehuset 2021 
Oppfølging av budsjett 
Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset 
Presentasjon HIPPO 
Status covid-19 
Regionale funksjoner med særfinansiering – informasjon om prosjekt 
Innspill til agenda strategisk samarbeidsutvalg 
Innspill til Nasjonal helse og sykehusplan 2024 – 2027 
Kvalitets- og styringssystemer, tilsynssaker  
Informasjon fra preste- og samtaletjenesten 
Oppnevninger  
Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
Direktør orienterer om aktuelle saker  
Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 
Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 
Evaluering av perioden 
Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker 
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Saksnr.  Saksfremstilling 
 

014/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

015/2022 Godkjenning av referat møte 10. februar 
 
Vedtak:  
Referatet fra møtet 10. februar godkjennes.  

016/2022 
 
 

Årlig melding Nordlandssykehuset 2021 
 
Beate Sørslett, viseadministrerende direktør la fram årlig melding.  
 
Spørsmål om punktene:  

• «Vurdere behov for økte ressurser for å sikre faglig kvalitet, kompetanse, 
likeverdige tjenestetilbud og samhandling i habiliteringstjenestene, i samsvar 
med Helsedirektoratets veileder» 

• Det skal være høyere vekst i aktivitet innen psykisk helsevern og Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk  

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget ønsker at HOD 7: Vurdere behov for økte ressurser for å sikre 
faglig kvalitet, kompetanse, likeverdige tjenestetilbud og samhandling i 
habiliteringstjenestene, i samsvar med Helsedirektoratets veileder, legges inn i 
oppfølgingslisten til Oppdragsdokumentet 2023.   

2. Innspillet oversendes regionalt brukerutvalg.  
 

017/2022 Oppfølging av budsjett 
 
Beate Sørslett, viseadministrerende direktør, ga en muntlig orientering av oppfølging av 
budsjett.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen.  

 

018/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset  
 

• Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av Nordlandssykehuset. 
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Marit Barosen, Økonomisjef la fram virksomhetsrapport for februar 2022 og besvarte 
spørsmålene som kom i møtet.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten til orientering.  
  

019/2022 Presentasjon HIPPO 
 
Jørgen Edvindsen, Barneklinikken, presenterte Nordlandssykehusets maskot, HIPPO.  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for en inspirerende presentasjon, og berømmer det gode 
arbeidet som er gjort med implementeringen HIPPO. 

2. Brukerutvalget oppfordrer til at alternative tilnærminger tas i bruk hos enkelte 
grupper av voksne.  

 

020/2022 Status Covid-19 
 
Tonje E. Hansen, fagdirektør ga en kort status og besvarte spørsmålene som kom frem i 
møtet.  
 

• Grønn beredskap  

• 15 innlagte pasienter 

• Langtidsvirkninger 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 

021/2022 Regionale funksjoner med særfinansiering – informasjon om prosjekt 
 
Tonje E. Hansen, Fagdirektør ga en orientering om arbeidet.  
 

• Helse Nord RHF skal foreta en samlet gjennomgang av dagens regionale funksjoner. 

• Helse Nord har flere regionale funksjoner som mottar særskilt finansiering. 
Funksjonene er i hovedsak opprettet som en del av faglig utvikling, basert på 
beslutninger i administrasjonen i Helse Nord RHF eller vedtak i styret i Helse Nord 
RHF. I noen tilfeller med bakgrunn i krav i lov og forskrift, nasjonale faglige 
anbefalinger, eller vedtak i Stortinget. 

• Funksjonene med særskilt finansiering håndteres utenom den ordinære 
inntektsfordelings-modellen, og utgjør i 2021 i overkant av 450 mill. kr/år. 

• Det blir laget en egen nettside der informasjon om prosjektet legges ut. 

• Det skal lages en egen spørreundersøkelse/Questback som brukere av 
tjenesten/brukerorganisasjonene oppfordres til å svare på.  

 
Vedtak:  

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 
2. Brukerutvalget ønsker å få tilsendt lenken til nettsiden som opprettes.  
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3. Brukerutvalget ønsker å få en orientering om status for arbeidet før sommeren.  

022/2022 Innspill til agenda strategisk samarbeidsutvalg  
 
Felles sekretariat for Helsefellsskapet Lofoten, Vesterålen og Salten ber om innspill til 
sakslisten til møtet i strategisk samarbeidsutvalg 9. mai. Saksområdene felles sekretariat 
foreslår for møtet er:  

• Handlingsplanen 

• Etablering av kliniske samarbeidsarenaer – faglige samarbeidsutvalg (FSU) 

• Framskrivningsdata 

• Samhandlingsarenaer utenfor helsefellesskapsmodellen 

• Arbeidsform og saksforberedelser 
 
Diskusjon rundt: Samarbeid på andre arena:  

- Private institusjoner: eks. Rehabilitering  
- Vanskelig å vite hva som skal spilles inn når alt er nytt  
- Viktig å få inn jobben med barn og ungdom tidlig, særlig innenfor psykisk helse- 

og rus  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget ønsker å understreke at det er viktig at barn og ungdom blir et 
fokusområde tidlig og involveres i arbeidet.  
 

023/2022 Innspill til Nasjonal helse og sykehusplan 2024 – 2027  
 

• Felles sekretariatet ønsker innspill til Nasjonal helse og sykehusplan 

• Nasjonal helse- og sykehusplan legges frem hvert fjerde år og setter retning for 
utviklingen av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget har følgende innspill til ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 
2027: 

• Det må være felles finansieringsordninger for samhandling i Helsefellesskapet 
for at helhetlige tjenester for pasienter/brukere skal bli en realitet.  

• Brukerutvalget ønsker å understreke at det er viktig at barn og ungdom blir et 
fokusområde. 

 

024/2022 Kvalitets- og styringssystemer, tilsynssaker  
 
Terje Svendsen, kvalitetsleder presenterte de sentrale sakene i styresaken kvalitets- og 
styringssystemer, tilsynssaker.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for presentasjonen.  
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025/2022 Informasjon fra preste- og samtaletjenesten  
 
Presentasjon av preste- og samtaletjenesten ved Nordlandssykehuset, ved  
Tone Johnsen, avdelingsleder for habilitering, rehabilitering og kliniske servicefunksjoner 
og Ingeborg Øvervoll, sykehusprest. 
 
Vedtak: 

1.    Brukerutvalget takker for presentasjonen av preste- og samtaletjenesten. 
2.    Brukerutvalget ønsker å understreke følgende til styremøtet 05. april: 

• Brukerutvlaget går mot det foreslåtte kuttet av prestestilling ved 
Nordlandssykehuset.  

 

026/2022 Oppnevninger  
 

Prosjekt Brukerrepresentant Kontaktperson 

1. Pakkeforløp hjem 
- kreft - 
implementering i 
Nordlandssykehus
et, Faglig  
samarbeidsutvalg 
(FSU) – 
utarbeidelse av 
mandat  
 

Gunn Strand Hutchinson  

2. Alle pasienter får 
time til rett tid - 
Barneklinikken 

 
 

Brukerutvalgets 
representanter bes 
foreslå aktuell kandidat. 
Må være en forelder som 
har erfaring med 
barneklinikken/ventetid.  
 

 

3. Strategi for 
intensiv – 
innspills-møte 09. 
april 

 

Helge Jenssen Paul Daljord 

4. Nordlandssykehus
ets 
parkeringsutvalg 

 

Gunnar Olsen Gunn Strand Hutchinson 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av tabell.  
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027/2022 
 
 

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant        Status 

1. Representant styret 

Nordlandssykehuset 

Paul Daljord  

2. Strategisk 

samarbeidsutvalg 

(Helsefellesskap) 

Gunn Strand 

Hutchinson,  

vara: Leder av 

Ungdomsrådet 

Første møte 09. mai 2022  

 

3. Klinisk Etisk Komite 

(KEK) 

Kitt-Anne Hansen 

(kitt-

anne.hansen@rio.no) 

vara: Helge Jenssen: 

(jenssen.helge@gmail.

com)   
Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

Planlegger regional 

samling i juni: tema 

hvordan få ut 

informasjon  

4. Driftsrådet til pasient- og 

pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  

vara: Viktor Torrisen 

Ønsker å delta på neste 

møte i Brukerutvalget  

 

5. Sykehusapotek Nord HF 

(SANO) 

Cicile Toresen 

(Cicilie.Toresen@em1

nn.no ), vara: Mai-

Helen Walsnes 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Skal være møte 22. mars. 

Mai-Helen må erstattes 

som vara.  

6. Forskningsutvalget 

NLSH 

Helge Jensen 

(Jenssen.helge@gmail.

com) 
 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Ikke noe nytt siden sist.  

7. Prosjekt 

SamStrømming: 

Samhandlingsprosjekt e-

Konsultasjon mellom 

Bodø kommune og 

Nordlandssykehuset 

Helge Jenssen 

(Jenssen.helge@gmail.

com) 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

Ingenting nytt å melde.  

8. Medlem av styret i 

Flexible Assertive 

Community Treatment 

(FACT) Lofoten 

Ivar Martin Nordgård 

Kontaktperson: Ole 

Andre Korneliussen 

Møte 16.03.2022, mye 

sykdom.  

 

FACT hadde offentlig 

støtte i 3 år. Vurderes nå 

fra prosjekt til etablert 
drift. Styringsgruppa 

anbefaler en 

videreføring.» 

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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9. Styringsgruppen for 

Senter for psykoterapi og 

psykososial 

rehabilitering ved 

psykoser (SEPREP) 

Lo/Ve 

Ivar Martin Nordgård 

Kontaktperson:  

Referat fra forrige møte 

kommer, her ser vi hva 

som skjer videre.  

Prosjektet avsluttet i 

denne omgang. 

10. HelseIArbeid 

poliklinikken 

Sarah Isabel 

Corneliussen Dahl 

(Sarah_isabel_87@hot

mail.com) 

Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

Prosjektleder gir en 

skriftlig orientering i 

løpet av våren 2022. 

Må oppnevnes ny 

kontaktperson og 

brukerrepresentant  

11. Kurs 

brukermedvirkning 

Carl Eliassen Blir kurs igjen til høsten 
2022, lenke til artikkel på 

mestring.no her 
 

12. «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 

Koordinator forsøker å få 

kontakt  

13. KlinReg-prosjektet 

"Likeverdige 

helsetjenester - uansett 

hvor du bor?" 

Mai-Helen Walsnes  

14. «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 
og brukerrepresentant, 

18. mai 2022. 

 

15. Multifamilieterapi i 

behandling av alvorlige 

spiseforstyrrelser hos 

unge, voksne kvinner 

Ragni Adelsten 

Stokland 

(ragnias@gmail.com) 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

Ingen respons siden sist  

16. Unge kvinner med 

alvorlige 

spiseforstyrrelser - 

foreldre og søskens 

erfaringer. 

Ragni Adelsten 

Stokland 

(ragnias@gmail.com) 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

 

17. Tannhelse, kosthold 

inflammasjon og 

biomarkører ved akutt 

intermittende porfyri 

Merete Johansen 

(Merejo2@outlook.co

m) 

Ingen respons,  

 

Koordinator forsøker å ta 

kontakt over telefon   

 

mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
https://mestring.no/forste-brukerkurs-ved-nordlandssykehuset/
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
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Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

18. 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 

 

Ikke noe nytt siden sist 

 

 

19. PhD prosjekt om måling 

av pasientskader som 

følge av kreftbehandling 

Gerd Karin Bjørhovde  

(gerd.bjorhovde@uit.n

o) 

 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinson 

Ikke noe nytt siden sist  

Må velges ny 

kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinson 

20. RescueDoppler - en ny 

ultralydmetode for 

forbedret utfall av 

gjenoppliving etter 

hjertestans 

 

Karl Aagnes 

(karl_aagnes@yahoo.

no, 916 03 379) 
Kontaktperson: Mai-

Helen Walsnes 

 

Ikke hørt noe.  

Må velges en ny 

kontaktperson:  

21. 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 ) 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

Arbeid godt i gang.  

Tilbakemelding fra en 

dame som hadde vært 

med i prosjektet og var 

veldig fornøyd  

 

 

 

22. Tidlig integrasjon av 

palliativ behandling av 

barn og unge i Nordland 

 

Heidi Øyvann 

(Heidi.oyvann@online.

no/ 907 74 944) 

Gunn Strand Hutchinson 

Ikke vært i noe møte 

siden sist. To møter siden 

sist.  

23. Avansert 

smertebehandling med 

metadon - Innovativ 

behandling av pasienter 

med kroniske smerter 

 

Grete Hatlen Hansen 

(Tlf: 482 82 259) 

Linn Sørtorp 

Brukerrepresentant svært 

fornøyd med prosjektet  

 

24. Self-sustaining speculum 

(SSS) and prefilled 

induction catheter (PIC) 

Line Mathilde Karlsen 

(Line.mathilde.karlsen

Gunn Strand Hutchinson 

mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
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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- 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 

 

@gmail.com / 482 

18 262) 
Ikke startet enda. 

 

25. 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 

 

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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26. Prosjektsøknad til 

forskningsrådet om 

videreutvikling av digital 

hjemme-oppfølging. 

Representant fra 

Brukerutvalget til 

styringsgruppen. 

 

Ivar Martin Nordgård 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord  

 

Prosjektet er nettopp 

oversendt Norges 

forskningsråd, svar 

forventet august 2022 

 

 

27. Nordlandssykehusets 

kunstutvalg 

Merete Hassel, 

mailadresse:  

hassel.merete@gmail.c

om 

 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

Ikke vært møte enda. 

Koordinator sjekker opp.  

28. Brukerpanel digitale 

pasient- og 

samhandlingstjenester 

Linn Christin Sørtorp 
(Brukerutvalget) 

 

Viktoria Linnea 

Høybakk 

(Ungdomsrådet) 

 

Gjennomført møte 
 

 

29. Driften på Enhet for 

Kognitiv terapi på 

Leknes. Psykiatrisk 

Dagbehandling skal 

evalueres og endres.  

 

Ole André  

Korneliussen   

Sender ut sluttrapport til 

neste møte.  

30. 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 
 

Kontaktperson: 

Arbeidet godt i gang, 

møte i slutten av mai 

31. Prosjekt: 

Kommunikasjon med 

pasienter som er lagt inn 

på akuttmottak med 

akutte brystsmerter. 

Prosjekt hvor man 

videofilmer 

kommunikasjonen 

mellom lege og pasient i 

akuttsituasjoner.  
 

Mai-Helen Walsnes 

 

Kontaktperson:  

Arbeidet godt i gang, 

møte i slutten av mai 

32. Oppnevning av 

brukerrepresentant til 

prosjekt Project 

summary SPeCT (Safer 

Personalised Cancer 

Treatment Follow-up 

Cancer) 

 

 

Elisabeth Baraa  

 
E-post: 

elisabeth.baraa@gm
ail.com  

 

 

Kontaktperson:  

 

mailto:hassel.merete@gmail.com
mailto:hassel.merete@gmail.com
mailto:elisabeth.baraa@gmail.com
mailto:elisabeth.baraa@gmail.com
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33. Prosjektet pilotering av 

sikkerhetsløsning for 

monitorering av 

inneliggende pasienter 

med akutte psykiske 

lidelser. Skal søkes 

innovasjonsmidler 2022.   

 

 

Ole André  

Korneliussen 

Ikke sikkert de får 

midler, vi får 

tilbakemelding etter 

søknad innsendt  

Koordinator oversender 
kontakten til 

prosjektleder.  

 

Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

028/2022 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 
 
Ny direktør Siri Tau Ursin; 

• Ga en kort presentasjon av seg og besvarte spørsmål 

• Ønsker innspill/samarbeid med brukerutvalget om ivaretakelse av 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolking 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 

029/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 
 
Leder av Ungdomsrådet, Marie Dahlskjær, ga en orientering om aktuelle saker: 
 

• Oppnevning av nytt ungdomsråd. Skal ha første møte 31. mars. Fokus på å 
bli kjent, samarbeid og god opplæring. Har fått flere oppdrag om foredrag, 
nå begynner det å ta seg opp igjen.  

• Skal holde innlegg for styret om årsmeldingen til ungdomsrådet 

• Skal være en helgesamling 22. til 24. april, her skal det nye ungdomsrådet 
jobbe og finne ut av hvilke områder de skal fokusere på   

• Diagnoseuavhenging kurs blir felles for alle sykehus i Helse Nord 

• Er med i opprettelsen av FACT Ung, samarbeid mellom 
Nordlandssykehuset og Bodø kommune, følges opp de ungdommene som 
faller utenfor 

• Jobber med et nasjonalt møte for alle ledere, nestledere og koordinatorer 
i september, i Tromsø. Fokus på felles saker og erfaringsutveksling 

• Nytt revma-kurs for unge voksne.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen og berømmer ungdomsrådet for sitt arbeid.  
 

030/2022 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker 
 
Ingen aktuelle saker.  
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Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

031/2022 Evaluering av perioden 
 
I henhold til mandat skal brukerutvalget: Evaluere egen virksomhet minst en gang i 
løpet av funksjonsperioden og dokumentere sin virksomhet årlig gjennom en 
årsmelding. 
 
Dette har fungert godt: 

• Brukerutvalget har blitt tatt på alvor og opplever en gjensidig respekt.  

• At direktør deltar på møtene er særdeles positivt, gir oss en unik mulighet til å 
utøve medvirkning og innflytelse. 

• Fokus på samarbeid, og ikke på å kun være «vaktbikkje» 

• Godt samarbeid med administrasjonen i alle ledd. 

• Prosessene er gode, vi snakker oss fram til felles løsninger. 

• Veldig bra at leder i Ungdomsrådet sitter i Brukerutvalget, gir verdifulle innspill, 
som styrker brukerutvalgets arbeid 

 
Dette kan bli bedre: 

• Vanskelig å kunne gjøre et godt arbeid under pandemien.  

• Nok pauser, flere med kroniske plager, viktig å få frisk luft. Heller små pauser på 
fem minutter, hver time. 

• Ikke veldig mange saker vi har sendt til regionalt brukerutvalg – her kan vi bli 
bedre 

• Årlig møte med brukerorganisasjonene: Ønsker at organisasjonene skal ta mer 
kontakt med oss, dette kan gjøres på flere måter: Sende saker/spørsmål   

• Vi bør lage en restanseliste med oversikt over oppfølgingssaker 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget sammenfatter evalueringen og anbefaler at det nye brukerutvalget 
vurderer å følge opp oppfølgingspunktene.  
 

032/2022 Referatsaker/Innspill til saker/Eventuelt 
 

1. Eventuelt 

• Utkast mandat Pakkeforløp hjem - kreft - implementering i Nordlandssykehuset, 
Faglig samarbeidsutvalg (FSU)  

• Invitasjon til å gi innspill til neste folkehelsemelding 
 
       2. Innspill til saker neste møte: 

• BUP CL-teamet 
• Spørsmål om hvordan substitusjonsbehandlingen har vært for andre typer 

enn opiatavhengighet vært i NLSH under pandemien 

Vedtak: 
1. Følgende saker settes opp på neste møte: 
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• BUP CL-teamet 
• Spørsmål om hvordan substitusjonsbehandlingen har vært for andre typer 
enn opiatavhengighet vært i NLSH under pandemien 

2. Brukerutvalget har følgende innspill til Faglig samarbeidsutvalg (FSU) Pakkeforløp hjem 
- kreft - implementering i Nordlandssykehuset:  

- Brukerutvalget foreslår at det oppnevnes 2 brukerrepresentanter, en fra 
barnekreftforeningen og en brukerrepresentant fra de øvrige 
pasientorganisasjonene.   

 


