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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  

 
Marie Dahlskjær 
 

 
FFO – Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon  
 

X  

Gunn Varberg Blandford Kreftforeningen 
 

 X 

Wiggo Nilsen Nordland fylkes eldreråd 
 

X  

Linn Christin Sørtorp   RIO – Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon 
 

X  

Anna-Emilie Langås Vadnem Samisk representant 
 

X  

Danielle Johanna Hansen  Ungdomsrådet  
 

X  

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Siri Tau Ursin Administrerende direktør Sak 040/2022  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Gro Ankill    Direktør for stab, innkjøp og logistikk Sak 035/2022  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 036/2022  

Hilde Svartsund   
 

Enhetsleder PHR Lofoten og Vesterålen 
distriktspsykiatrisk senter (LOVE DPS) 

Sak 037/2022  
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Saksliste: 
 

033/2022 
034/2022 
035/2022 
036/2022 
037/2022 
038/2022 
039/2022 
040/2022 
041/2022 
042/2022 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av referat møte 16. mars 
Opplæring 
Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset 
Evaluering av Enhet for Kognitiv Terapi Leknes og mulig ny organisering av enheten 
Oppnevninger  
Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker  
Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 
Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker 
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Saksnr.  Saksfremstilling 
 

033/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

034/2022 
 
 

Godkjenning av referat møte 16. mars 
 
Vedtak:  
Referatet fra møtet 16. mars godkjennes.  

035/2022 Opplæring  
 
o Alle ble oppfordret til å gjennomføre Nettkurs for brukermedvirkere på systemnivå i 

forkant av møtet. Lenke til kurs her.  

o Side med definisjon på begreper og noen ord og forkortelser som blir mye brukt i saker 

som handler om spesialisthelsetjenesten. Lenke her 

 

• Velkommen til Nordlandssykehuset v/ administrerende direktør Siri Tau Ursin 

• Å være brukermedvirker ved NLSH v/ leder Paul Daljord 

• Praktisk informasjon v/ direktør for stab, innkjøp og logistikk, Gro Ankill og 

koordinator brukerutvalget, Sissel Eidhammer 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

036/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset  
 

• Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av Nordlandssykehuset. 
• Lenke til side med ordforklaringer her.  
 
Marit Barosen, Økonomisjef, ga en kort presentasjon av virksomhetsrapport for mars 2022 
og svarte spørsmål.  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget ser med stor bekymring på at ventetiden for habiliteringstjenester 
for barn og unge over lang tid har vært over et halvt år, og at ventetiden for 
psykisk helsevern barn og unge, samt for voksne, fortsatt er over to måneder. 
Brukerutvalget ber om nærmere rapportering på disse områder i neste 
virksomhetsplan.  

https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/uploaded/scormcourse/grunnopplaering_V090719/scormdriver/indexAPI.html
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/ordforklaringer
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn
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2. Den store økningen i innleid arbeidskraft, særlig for sykepleiere, er urovekkende. 
Brukerutvalget ber Regionalt brukerutvalg (RBU) ta opp denne 
problemstillingen med det interregionale brukerutvalget.  

037/2022 Evaluering av Enhet for Kognitiv Terapi Leknes og mulig ny organisering av enheten 
 
Hilde Svartsund, Enhetsleder Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatrisk senter (LOVE DPS), 
ga en kort orientering, digitalt, og besvarte spørsmålene som kom i møtet.  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 
2. Brukerutvalget stiller seg bak følgende deler av forslag 3: En legger Enhet for 

kognitiv terapi (EKT) Leknes og Enhet for kognitiv terapi (EKT) Svolvær inn i samme 
enhet som voksenpsykiatrisk enhet (VOE) Lofoten, men organiserer disse som 3 
team. Allmenteam, Enhet for kognitiv terapi (EKT) Gravdal og Enhet for kognitiv 
terapi (EKT) Svolvær. De får felles enhetsleder, en oppretter ass enhetslederstilling 
og de får felles forløpskoordinator. 

3. Brukerutvalget ønsker at Enhet for kognitiv terapi (EKT) Leknes forblir i dagens 
lokaler, dersom flyttingen innebærer at det ikke er mulig til å bruke lokalene og 
fasilitetene på samme måte som i dag.  

 

038/2022 Oppnevninger  
 

Prosjekt Brukerrepresentant Kontaktperson 

1. Innovasjonspros
jekt: Medisinsk 
avstandsoppfølg
ing innen klinisk 
ernæringsbehan
dling i spesialist 
og 
primærhelsetjen
esten. Utvikle 
digital 
oppfølging av 
ernæringsbehan
dling for 
pasienter som 
skrives ut fra  
NLSH 
Stokmarknes. 
 

Paul Daljord   

2. Innovasjonspros
jekt: 
Hjemmebehandl
ing med 
intravenøst 
antibiotika. I 

Gunn Hutchinson  



Side 6 av 15 

dag har vi flere 
pasientgrupper 
innlagt som får 
langvarig iv 
antibiotika på 
sykehus. Mange 
av disse er 
oppegående og 
kunne fint fått 
behandling 
hjemme hvis 
dette var mulig.  

3. Etablering av 
rusakutt Psykisk 
helse og 
rusklinikken – 
Forprosess  
 

Carl Eliassen Kontaktperson: Linn 
Sørtorp 

4. Et mer 
barnevennlig 
sykehus 

Marie Dahlskjær  

5. Forbedring av 
sekundærprofyl
akse ved 
hjerneslag – 
Gjennomgang 
av brosjyre, 
slagkort og 
utskrivelsesinfo 

 

Koordinator tar kontakt 
med landsforeningen for 
hjerneslag  
 
 

 

6. Innovasjonspros
jekt: fokus er på 
implementering 
av fiberoptisk, 
endoskopisk 
evaluering av 
svelgfunksjon 
(FEES). FEES er 
en metode for 
diagnostisering 
av spise- og 
svelgefunksjon 
 

 
Koordinator tar kontakt 
med  CP-foreningen ALS-
foreningen 
 

 

7. Alle pasienter 
får time til rett 
tid - 
Barneklinikken 
 

 

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

Kontaktperson: Marie 
Dahlskjær 
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 Marie videreformidler til 
aktuell kandidat. 
 

8. Tidlig 
integrasjon av 
palliativ 
behandling av 
barn og unge i 
Nordland 
(Prosjekt 22 i 
oversikten) 

 

Ønsker en til 
brukerrepresentant som 
har erfaring med:  
 
Overganger: Sykehus 
komme, gjerne med 
barn som har vært syk 
over lengre tid, 
nevrologisk, kronisk syk 
over år  
 
Koordinator tar kontakt 
med Løvemammaene 
  

 

9. Hva er viktig for 
deg dagen  

Onsdag 9. juni 2022 
markeres «Hva er viktig 
for deg?»- dagen ved 
Nordlandssykehuset. 
Denne dagen oppfordres 
alle ansatte til å spørre 
pasienter og pårørende 
"Hva er viktig for deg?".   
 
Ønsker representant fra 
brukerutvalget på stand 
(noen timer) følgende 
lokasjoner: 

• Psykisk helse- og 
rusklinikken  

• NLSH sentrum 

• Vesterålen 

• Lofoten 
 
Tidspunkt avtales 
nærmere.  
 

• Psykisk helse- og 
rusklinikken: 
Ungdomsrådet 
oppnevenr 

 

• NLSH sentrum: 
Gunn Strand 
Hutchinson, 
10:00 til 12:00  

 

• Vesterålen: Paul 
Daljord, Mai-
Helen 

 

• Lofoten: Ole 
Andre  

 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av tabell. 
2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å oppnevne brukerrepresentant i de prosjektene 

som mangler.   
 

039/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant        Status 
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1. Representant styret 
Nordlandssykehuset 

Paul Daljord Aktuelle styresaker: 

• Budsjett 

• Oppnevning av 
nytt 
ungdomsråd/bruk
erutvalg 

• Årsmelding 
brukerutvalg/ungd
omsråd 

2. Strategisk 
samarbeidsutvalg 
Helsefellesskap) 

Gunn Strand 
Hutchinson,  
vara: Leder av 
Ungdomsrådet, 
Danielle Johanna 
Hansen 

Første møte 09. mai 
2022. Danielle deltar 
på dette møtet. 

Beslutningssak: 
Mandat for samarbeid 
når det gjelder kreft. 
Arbeidsgruppe som 
har jobbet med 
mandatet. 
Brukerutvalget har 
foreslått at det skal 
være to 
representanter. 

3. Klinisk Etisk Komite 
(KEK) 

Kitt-Anne Hansen 
kitt-
anne.hansen@rio.no 
vara: Helge Jenssen 
jenssen.helge@gmail
.com     

Planlegger regional 
samling i juni: tema 
hvordan få ut 
informasjon 

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

 

4. Driftsrådet til pasient- 
og pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  
vara: Viktor Torrisen 

Skal være et møte i 
juni  

 

5. Sykehusapotek Nord 
HF (SANO) 

Cicile Toresen 
(Cicilie.Toresen@em
1nn.no ), vara: Anne 

 

Skal være møte 22. 
mars.  

Kontaktperson: Anna-
Emilie  

 

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


Side 9 av 15 

6. Forskningsutvalget 
NLSH 

Helge Jensen 
Jenssen.helge@gmai
l.com  

Ingenting nytt å 
melde. 

Kontaktperson: Paul 
Daljord 

7. Prosjekt 
SamStrømming: 
Samhandlingsprosjekt 
e-Konsultasjon mellom 
Bodø kommune og 
Nordlandssykehuset 

Helge Jenssen 
Jenssen.helge@gmai
l.com  

 

Ingenting nytt å 
melde.  

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

8. Medlem av styret i 
Flexible Assertive 
Community Treatment 
(FACT) Lofoten 

Ivar Martin Nordgård 
 
ivar.martin.nordgard
@lofotkraft.net  

 

FACT hadde offentlig 
støtte i 3 år. Vurderes 
nå fra prosjekt til 
etablert drift. 
Styringsgruppa 
anbefaler en 
videreføring. 

Kontaktperson: Ole 
Andre Korneliussen  

9. HelseIArbeid 
poliklinikken 

Sarah Isabel 
Corneliussen Dahl 
Sarah_isabel_87@ho
tmail.com) 

 

Prosjektleder gir en 
skriftlig orientering i 
løpet av våren 2022 

Kontaktperson: Wiggo 
Nilsen 

10. Kurs 
brukermedvirkning 

Carl Eliassen 
 Carl@marborg.no  

 

Blir kurs igjen til 
høsten 2022  
 

11. «Telemedical 
evaluation of surgical 
patient. A pilot study 
evaluating safety, 
feasibility and financial 
implications». 

Jan Arntzen 
jan.arntzen@outlook
.com 

Kontaktperson: Mai-
Helen Walsnes 

Koordinator forsøker å 
få kontakt  

Må oppnevnes ny 
kontaktperson 
 
Koordinator sendt 
mail til 
brukerrepresentant 
12.04.2022  
 

12. KlinReg-prosjektet 
"Likeverdige 
helsetjenester - uansett 
hvor du bor?" 

Mai-Helen Walsnes 
mai-
helen.walsnes@vkbb
.no  

Må oppnevnes 
kontaktperson:  

Kontaktperson: Anna-
Emilie Langås Vadnem 

mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
mailto:Carl@marborg.no
mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
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13. «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@hotm
ail.com) 
 
 

Orientering fra 
prosjektleder Ida 
Bakke og 
brukerrepresentant, 
18. mai 2022. 

Kontaktperson: Wiggo 
Nilsen 

14. Multifamilieterapi i 
behandling av alvorlige 
spiseforstyrrelser hos 
unge, voksne kvinner 

Ragni Adelsten 
Stokland 
ragnias@gmail.com 

 

Ingenting nytt å melde  
 
Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

15. Unge kvinner med 
alvorlige 
spiseforstyrrelser - 
foreldre og søskens 
erfaringer. 

Ragni Adelsten 
Stokland 
ragnias@gmail.com 

 

 

Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

Telefonnummer 

16. Tannhelse, kosthold 
inflammasjon og 
biomarkører ved akutt 
intermittende porfyri 

Merete Johansen 
Merejo2@outlook.c
om 

Ingen respons, skal 
finne telefonummer 
 
Koordinator kontaktet 
brukerrepresentant 
12.04.2022   
 
Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 
 

17. Innovative 
Physioyherapy and 
Coordinatoen of Care 
for people with MS: A 
Randomized Controlled 
Trial and a Qualitative 
Study 

Tone Elvevoll 
toneelvevoll@hotma
il.com ) og Marianne 
Elvik 
marianne.elvik@gma
il.com 

 

Ikke noe nytt siden sist 
 
Kontaktperson: Ole 
André Korneliussen 

18. PhD prosjekt om 
måling av 
pasientskader som 
følge av 
kreftbehandling 

Gerd Karin 
Bjørhovde  
gerd.bjorhovde@uit.
no  
 
 

Prosjekt startet, ikke 
noe nytt i melde.   

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

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
mailto:gerd.bjorhovde@uit.no
mailto:gerd.bjorhovde@uit.no
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19. RescueDoppler - en ny 
ultralydmetode for 
forbedret utfall av 
gjenoppliving etter 
hjertestans 
 

Karl Aagnes 
karl_aagnes@yahoo.
no, 916 03 379 
 

Ikke hørt noe.  

Koordinator kontaktet 
12.04.2022 

Må velges en ny 
kontaktperson 

20. Etablering av arena for 
substitusjonsbehandlin
g for opioidavhengige i 
Bodø 

 

Styringsgruppen: 
Linn Christin Sørtorp  
Carl Eliassen 

Arbeidsgruppen: 
Espen Akerborg 
espenjo83@gmail.co
m 
Daniel Johansen  
danieltorbergsenjoh
ansen@gmail.com  

Møte neste uke  

Arbeid godt i gang.  

Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

 

21. Tidlig integrasjon av 
palliativ behandling av 
barn og unge i 
Nordland 

 

Heidi Øyvann 
Heidi.oyvann@onlin
e.no/ 907 74 944  

Gunn Strand 
Hutchinson 

Ikke vært i noe møte 
siden sist. To møter 
siden sist.  

22. 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  
 

23. Self-sustaining 
speculum (SSS) and 
prefilled induction 
catheter (PIC) -utvikling 
av nytt og forbedret 
utstyr til bruk ved 
induksjon av fødsel.  
 

Line Mathilde 
Karlsen 
Line.mathilde.karlse
n@gmail.com / 482 
18 262 

Gunn Strand 
Hutchinson 

Ikke startet enda. 

 

24. Brukermedvirkning i 
prosjektet 
«Sosioøkonomisk 
status, og økningen i 
psykiske 
helseproblemer og 
selvskading blant 
ungdom» 

 

1. Gunn Nordland  
gunnor@vgs.nfk.
no  
Tlf: 958 66 525 
 

2. Helge Jenssen  
Jenssen.helge@g
mail.com  
Tlf: 957 99 639 

Kontaktperson: Ole 
André Korneliussen 

 

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
mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
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3. Danielle Johanna 

Hansen – 
Ungdomsrådet 
Nordlandssykehu
set 
E-post: 
daniellejhansen
@outlook.com   
Tlf: 476 06 686 
 

4. Lars Herman 
Nordland – 
larsnord98@hot
mail.com 
Tlf: 905 89 763 

 

25. Prosjektsøknad til 
forskningsrådet om 
videreutvikling av 
digital hjemme-
oppfølging. 
Representant fra 
Brukerutvalget til 
styringsgruppen. 

 

Ivar Martin Nordgård 
ivar.martin.nordgard
@lofotkraft.net  
 
 

 

Prosjektet er nettopp 
oversendt Norges 
forskningsråd, svar 
forventet august 2022 

Kontaktperson: Paul 
Daljord 

26. Nordlandssykehusets 
kunstutvalg 

Merete Hassel 
hassel.merete@gmai
l.com  
 

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 
 
 

27. Brukerpanel digitale 
pasient- og 
samhandlingstjenester 

Linn Christin Sørtorp 
(Brukerutvalget) 
 
Viktoria Linnea 
Høybakk 
(Ungdomsrådet) 
 

Gjennomført møte 
 

Forrige møte før påske 
ble avlyst, nytt møte i 
mai  
 

28. 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 

Mai-Helen Walsnes 
 mai-
helen.walsnes@vkbb
.no  
 
 

Arbeidet godt i gang, 
møte i slutten av mai 

Kontaktperson må 
oppnevnes: Marie 
Dahlskjær  

mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:hassel.merete@gmail.com
mailto:hassel.merete@gmail.com
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
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beskriver 
pasientpopulasjonen.  
 

29. 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 
 mai-
helen.walsnes@vkbb
.no  

 
 

Arbeidet godt i gang, 
møte i slutten av mai 

Kontaktperson må 
oppnevnes 

Kontaktperson: Marie 
Dahlskjør 

30. Oppnevning av 
brukerrepresentant til 
prosjekt Project 
summary SPeCT (Safer 
Personalised Cancer 
Treatment Follow-up 
Cancer) 
 

 
Elisabeth Baraa  
 
elisabeth.baraa@gm
ail.com   

 
 
Kontaktperson: Gunn 
Nordland 

 

31. 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.  

32. Nordlandssykehusets 
parkeringsutvalg 
  

 

Gunnar Olsen  
gunnarolsen42@gm
ail.com 

Ikke fått svar 

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

040/2022 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 
 
Administrerende direktør, Siri Tau Ursin ønsket det nye brukerutvalget velkommen og ga en 
kort presentasjon av seg og orienterte om aktuelle saker.  
 
Spørsmål fra brukerutvalget: 
 

• Det kan oppleves som forvirrende at det utlyses stillinger i den økonomiske 
situasjonen vi står i  

• Finnes det noe tall på vikarbyråene og hvordan dette har utviklet seg over tid? 

mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:elisabeth.baraa@gmail.com
mailto:elisabeth.baraa@gmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com


Side 14 av 15 

• Bekymring for ventetiden som ikke går ned, særlig innenfor: habilitering og barn og 
unge psykiatri 

• Spørsmål om video-konsultasjoner innenfor barne- og ungdomspsykiatri  

• Lavere aktivitet i barne- og ungdomspsykiatri (BUP), håper noe kan gjøres med 
arbeidspresset for de ansatte  
 

Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen.  
 

041/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 
 
Danielle Johanna Hansen, Leder Ungdomsrådet Nordlandssykehuset orienterte kort om 
følgende punkter: 
 

• Har gjennomført første møte med det nye Ungdomsrådet. Svær positivt møte, høyt 
engasjement, ser fram til det videre arbeidet 

• Skal ha helgesamling denne helga. Fokus på opplæring, hva og hvordan vi skal jobbe 
sammen, bli kjent som gruppe. Presentasjon av HIPPO og møte med Siri Tau Ursin 
siste dag for å oppsummere hva som er viktig.  

• Skal velge oss ut noen satsningsområder og verne litt om tiden vi har til møtene. Ha 
flere møter i arbeidsutvalget for å kunne følge opp alle sakene vi jobber mer 

• Skal søke midler til FACT UNG, samarbeid mellom Bodø kommune og 
Nordlandssykehuset 

• Diagnoseuavhenging kurs til høsten 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen.   
 

042/2022 
 
 

Referatsaker/Innspill til saker/Eventuelt 
 

1. Referatsaker 

• Referat møte i Brukerutvalget 17. mars 2022 Finnmarkssykehuset 
 
       2. Innspill til saker neste møte 

o Brukerutvalget har fått flere tilbakemeldinger om pasienter som opplever 
utfordringer ved utskrivning - Utskrivningssamtaler/apoteket-klargjøring av 
medisiner/ pasientreiser 

 
       3. Eventuelt  

a) Høring: Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Høringsfrist 01. 
juli.  

b) Spørsmål fra brukerutvalget: Hvordan har substitusjonsbehandlingen vært for andre 
typer enn opiatavhengighet i NLSH under pandemien? 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar referatsaken til orientering. 
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Oppfølgingssaker 
 

1. Busstrasé Nordlandssykehuset 
2. Regionale funksjoner med særfinansiering – informasjon om prosjekt ny orientering i 

september 
3. Kontaktlege 
4. Koordinator for personer med sammensatte og langvarige behov 
5. Frivillighet Nordlandssykehuset 
6. Brukerutvalget ønsker en orientering om rutinene for utskriving av pasienter  
7. Spørsmål spilt inn fra Brukerutvalget i forkant: Spørsmål om hvorfor 100 % stilling som 

Barne- og ungdomspsykiater i CL1-teamet står vakant - Møte 18. mai 

                                                        
1 CL (consultation-liaison) er den internasjonale betegnelsen på arbeidet som gjøres av 
psykologer og psykiatere innenfor fysiske sykdommer av akutt, langvarig og alvorlig grad 

2. Brukerutvalget ønsker en orientering om rutinene for utskriving av pasienter på 
neste møte.  

3. Brukerutvalget takker for orienteringen om hvordan substitusjonsbehandlingen 
vært for andre typer enn opiatavhengighet i NLSH under pandemien, men 
understreker at det må være orientert om dette til brukergruppene det gjelder.   
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