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Brukerutvalget sak 050-2022  

Oppnevninger 
 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av tabell. 

2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å oppnevne brukerrepresentant i de prosjektene som 

mangler.   

 

Bakgrunn: 

 

Prosjekt Brukerrepresentant Kontaktperson 

1. Alle pasienter får time til rett tid - 
Barneklinikken 
 

 
 

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

 

2. 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   
 

Henvendelse sendt 
Løvemammaene  
 
Tuva Nordal Skjerve,  
tuvaskjerve@hotmail.com  
 
Prosjektleder 
nordlandssykehuset: Kirsti 
Neset 

3. Forbedringsprosjekt Dekolonisering 
av protesepasienter.  For å redusere 
forekomst av proteseinfeksjoner vil vi 
innføre et opplegg hvor pasienten må 
klorhexidinklutekroppen, munnskylle 
og smøre neseborene 2 ganger om 

 
Ønsker: Pasient med 
artrose planlagt for 
proteseoperasjon 
 

 
Forespurt klinikken om 
aktuelle kandidater  

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 10.05.2022 

Møtedato: 18.05.2022 

Vår ref:  2022/533 
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dagen før og noen dager etter 
operasjonen 
 

ønskelig (diagnose, 
alder, behandlingssted 
eller i hofte eller kne. 
Selvstelt og 
oppegående. 
 
rolle 
(pasient/pårørende): 
gjerne 1 i vesterålen 
og 1 i bodø 
 
Maks 5 møter, 
utprøving av 
prosedyren hjemme 
 

4. Brukerrepresentant til prosjekt: 
Prestetjenesten for fremtiden 2022 

 

Arbeidsutvalgets 
forslag:  
Kitt Anne Jorid Hansen 
E-post: kitt-
anne.hansen@rio.no 
 

Må oppnevne kontaktperson  

5. Brukerrepresentasjon-deltakelse på 
sofaprat arrangement 26. september i 
Bodø.Rådhus (Folkeforum) fra kl. 
19.00-20.30. 

• Tematikk for sofadialogen er: 
fremtidens helsetjenester og hvordan 
disse vil se ut om 20 år, for oss som 
brukere av helsetjenester med hensyn 
til alle endringene og omstillingene 
som skjer i denne sektoren.  

• Målet er at arrangementet skal være 
med på å belyse endringene som 
kommer med ny teknologi, mer bruk 
av hjemmetjenester, hjemme-
sykehus, osv, på en «lettbeint og 
folkelig måte» 

• Deltakere på sofapraten vil være:  
o Knut Folkestad (samtale-leder) 
o Siri Tau Ursin, adm.dir NLSH 
o Arne Myrland, avdelingsdir. Helse og 

omsorg Bodø kommune 
o Marion Celius, helse- og omsorgssjef 

Hadsel kommune 
o Brukerrepresentant  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Brukerutvalget 050/2022                            Møtedato: 18.05.2022 3 

 

 

 

 


