
 

 

Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

 

 

 
Referat møte i Brukerutvalget 19. september 2022  

Sted: Psykisk- helse og rusklinikken, Hovedinngangen: Kløveråsveien 1 

Tid: 11.00 til 16.00. Formøte fra 11.00 til 12.00 
Lenke til sakspapirer: Her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-19-september-2022


 

 
 

 

 

Side 2 av 18 

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:    

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Siri Tau Ursin  Administrerende direktør X  

Barbara Stenvall Erfaringskonsulent Psykisk helse- og rusklinikk Sak 086/2022  

Hedda Soløy-Nilsen Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikk Sak 087/2022  

Marit Barosen  Økonomisjef Sak 088/2022 
Sak 089/2022 
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Saksliste: 
 

083/2022 
084/2022 
085/2022 
086/2022 
087/2022 
088/2022 
089/2022 
090/2022 
091/2022 
092/2022 
093/2022 
094/2022 
095/2022 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av referat møte 24. august 
Spørreundersøkelse erfaringskonsulenter 
Status fra Pasient- og brukerombudet i Nordland 
Informasjon psykisk helse- og rusklinikken 
Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset 
Tertialrapport 2-2022 for Nordlandssykehuset HF 
Innspill til Oppdragsdokument 2023 
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 
 

083/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

084/2022 
 
 

Godkjenning av referat møte 24. august 
 

Vedtak:  
Referatet fra møtet godkjennes.  

085/2022 Spørreundersøkelse erfaringskonsulenter 
 
Barbara Stenvall, erfaringskonsulent psykisk helse- og rusklinikken, la fram funnene fra 
spørreundersøkelsen blant erfaringskonsulenter ved Nordlandssykehuset og deres ledere.  
 
Vedtak: 
1. Brukerutvalget takker for orienteringen og arbeidet som har blitt gjennomført.  
2. Brukerutvalget gir gjerne innspill på materiellet som skal utarbeides knyttet til prosjektet 
erfaringsbase.  
 

086/2022 Status fra Pasient- og brukerombudet i Nordland 
 
Utgikk på grunn av sykdom.  

087/2022 Informasjon psykisk helse- og rusklinikken 
 
Kort innledning og svar på spørsmål ved Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef psykisk helse- og 
rusklinikken.  
 
Spørsmål innsendt av brukerutvalget i forkant av møtet: 

• Hva opplever klinikksjef som de største utfordringene for klinikken? 

• Lang ventetid for barn og ungdom – Hva gjøres for å snu denne utviklingen? 

• Eget brukerråd psykisk helse- og rusklinikken – Diskusjon  
 

Vedtak: 
1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  
2. Brukerutvalget har følgende merknad: 

• Vi ser med bekymring på den lange ventetiden for barn og ungdom.  

• Flere gir oss tilbakemelding om at terskelen for å motta behandling har blitt høyere. 
Dette ser brukerutvalget også med bekymring på.  

3.  Arbeidsutvalget følger opp arbeidet med å se på etableringen av eget brukerråd psykisk- 
helse og rusklinikken, i samarbeid med brukerutvalgets koordinator og klinikksjef psykisk 
helse- og rusklinikken.   
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088/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset  
 
Kort presentasjon av virksomhetsrapporten for august 2022 ved økonomisjef Marit 
Barosen, og svar på brukerutvalgets spørsmål.  
 
Vedtak: 
1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  
2. Brukerutvalget har følgende merknad: 

• Brukerutvalget ser med bekymring på Nordlandssykehusets økonomiske situasjon og 
eventuelle konsekvenser dette vil kunne få for pasienttilbudet.  

 

089/2022 Tertialrapport 2-2022 for Nordlandssykehuset HF 
 
Presentasjon av Tertialrapport 2-2022 for Nordlandssykehuset HF ved Marit Barosen, 
økonomisjef, og Siri Tau Ursin, administrerende direktør. Svar på spørsmål som fremkom i 
møtet.   
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen.  

 

090/2022 Innspill til Oppdragsdokument 2023 
 
Hva er Oppdragsdokumentet? Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget har følgende tre innspill til oppdragsdokumentet 2023: 

 
1) Det bør klargjøres i Oppdragsdokumentet at psykisk helsevern har ansvar for behandling 

av psykiske lidelser hos alle utviklingshemmede. Kompetanse i psykisk helsevern må 
utvikles knyttet til denne gruppen.  

Begrunnelse: Slik det nå er gjør prioriteringsveilederne at ansvar skyves til 
habiliteringstjenesten med det argument at psykisk helsevern ikke har kompetanse. Det er 
derfor viktig at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) slår fast at psykisk helsevern har 
ansvar for å behandle psykiske lidelser hos alle innbyggere. Slik det nå er diskrimineres en 
gruppe innbyggere.  
 
2) Rutinene for utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten må klargjøres slik at de 

sikrer at pasienter har god nok informasjon om eventuell videre oppfølging, om hvem 
de skal ta kontakt med om de er usikre, hvilke medisiner som skal tas. Dersom behov for 
kommunale tjenester i kommunen må de vite hvem de skal kontakte om disse uteblir. 
For skrøpelige pasienter må spesialisthelsetjenesten forsikre seg om at noen tar imot 
dem ved hjemkomst.  

Begrunnelse: PasOpp undersøkelse viser at pasienter opplever denne fasen minst 
tilfredsstillende i behandlingsforløpet. For å sikre sømfrie overganger og fjerne utrygghet 
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hos pasientene anser Brukerutvalget at det er nødvendig å rette fokus mot nettopp 
utskriving fra spesialisthelsetjenesten. 
 
   3)  Etablere gode rutiner som sikrer at alvorlig syke rusavhengige som er innlagt på 
sykehuset har et godt tilbud når de skrives ut.  
Begrunnelse: Vi ser at rusavhengige er en veldig sårbar gruppe. I fasen med utskriving er 
gruppa særlig utsatt for overdoser, og for å falle ut av videre oppfølging og behandling.  
 

091/2022 Oppnevninger  
 

Prosjekt Brukerrepresentant Kontaktperson 

1. Tromboinflammasjon ved CVVHDF 
på intensiv. Alle former for 
nyreerstattende behandling 
(dialyse) gir betennelse og å 
redusere dette er et fokusområde i 
forskning. Forventet 
arbeidsmengde: 1 møte og lesing 
av prosjektbeskrivelse med 
vurdering og innspill før 01.09.22. 
Etter dette, årlig møte med 
vurdering av vinkling i prosjektet 
 

Forespørsel sendt til 
Landsforeningen for 
Nyrepasienter og 
Transplanterte 
Nordland fylkeslag  
 
Koordinator etterspør 
 
 
 
 
 

 

2. Etablering av felles Opioidsenter i 
Bodø. Ny representant til 
Arbeidsgruppen da Daniel 
Johansen trer ut.  

 
 
 
 

Henvendelse sendt til 
MARBORG, vi skal få 
tilbakemelding i løpet av 
uka.  
 
Koordinator etterspør 
 

Kontaktperson: 
Linn Christin 
Sørtorp 
 

3. Nettverk Kunnskapskommunen 
onsdag 28. september 2022 11:00 
til torsdag 29. september 14:00.   
 

Paul Daljord  

4. Innlegg om brukermedvirkning 
dialog- og partnerskapsmøtet. 
«Reell brukermedvirkning i 
helsefellesskapet» og det er satt av 
10 minutter  
 

Gunn Strand Hutchinson  
 
 
 
 

 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av tabell. 
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092/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 
Brukerutvalgets medlemmer bes om å følge opp de prosjektene der de er kontaktperson.  
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant        Status 

1. Representant styret 
Nordlandssykehuset 

Paul Daljord Styremøte: Økonomi 

Deltaker på stream på  
ekstraordinært 
styremøte i Helse Nord 
om økonomi 
 

2. Strategisk 
samarbeidsutvalg 
Helsefellesskap 

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

Har møte 22. september.  

Handlingsplan for 
Helsefellesskapet. Her 
har samisk representant 
gitt innspill med hva som 
er viktige for samisk 
befolkning.  

3. Klinisk Etisk Komite 
(KEK) 

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

Sliter med å få inn 
eksempler/caser fra 
avdelingene. Har 
utarbeidet undervisning 
for leger i spesialisering. 
Jobber med en 
spørreundersøkelse til 
avdelingene for å få 
innspill om egen 
tjeneste.  

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

4. Driftsrådet til pasient- 
og pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  
vara: Viktor Torrisen 

Organisasjonene jobber 
med å rekruttere 
frivillige. Skal være et 
møte 29. september.   

5. Forskningsutvalget 
Nordlandssykehuset 

Helge Jensen 
Jenssen.helge@gmail.com  

Arbeidet er nå i gang, 
ikke noe nytt siden sist.   

mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:enssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
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Kontaktperson: Paul 
Daljord 

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

Helge Jenssen 
Jenssen.helge@gmail.com  

 

To prosjektledere. Har 
hatt første møte etter 
sommeren. Skal invitere 
kommuner på Helgeland 
til informasjon om 
prosjektet. Mot slutten 
av året forventer vi at 
alle kommunene har blitt 
inkludert i prosjektet.  

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

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

Ivar Martin Nordgård 
 
ivar.martin.nordgard@lofotk
raft.net  

 

Fungerer veldig bra, og 
det er ingenting nytt 
siden sist.  

Kontaktperson: Ole 
Andre Korneliussen  

8. HelseIArbeid 
poliklinikken 

Sarah Isabel Corneliussen 
Dahl 
Sarah_isabel_87@hotmail.co
m 

 

Prosjektleder gir en 
skriftlig orientering 

Kontaktperson: Wiggo 
Nilsen 

9. Kurs 
brukermedvirkning 

Carl Eliassen 
Carl@marborg.no  

 

Blir kurs 29. september. 
Påmelding full med 
venteliste  

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

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

Ikke noe nytt siden sist, 
ikke hørt noe fra 
prosjektleder.  

Kontaktperson: Anna-
Emilie Langås Vadnem 

  

11. «Prehospital minutes 
count during a stroke. 
Factors associated 
with prehospital 
delays with data from 

Paul Amundsen 
paamundsen@hotmail.com 
 
 

Prosjekt i 
avslutningsfasen.  

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:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:paamundsen@hotmail.com
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various regions in 
Norway and one 
region in Switzerland» 

Kontaktperson: Wiggo 
Nilsen  

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

Ragni Adelsten Stokland 
ragnias@gmail.com 
957 30 732 

 

Ingenting nytt å melde  
 
Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

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

Ragni Adelsten Stokland 
ragnias@gmail.com 
957 30 732 

Telefonnummer: 957 30 732 

Ingenting nytt å melde  
 
Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

 

14. Tannhelse, kosthold 
inflammasjon og 
biomarkører ved akutt 
intermitterende 
porfyri 

Merete Johansen 
Merejo2@outlook.com 

Ingenting nytt i 
prosjektet siden sist.   
 
Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 
 

15. 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 

 

Ikke noe nytt siden sist 
Prosjekt om fysisk 
trening med MS.  
 
Kontaktperson: Ole 
André Korneliussen 

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

Gerd Karin Bjørhovde  
gerd.bjorhovde@uit.no  
 
 

Prosjektleder Siv Gyda 
Aanes i permisjon fram 
til nyåret 2023. 
Prosjektet startes opp 
da.  

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

17. Etablering av arena 
for 
substitusjonsbehandli
ng for 
opioidavhengige i 
Bodø 

Styringsgruppen: 
Linn Christin Sørtorp  
Carl Eliassen 

Arbeidsgruppen: 
Espen Akerborg 
espenjo83@gmail.com 

Arbeid godt i gang. 
Utarbeides planer, skal 
være et nytt møte.  

Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

mailto:ragnias@gmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
mailto:gerd.bjorhovde@uit.no
mailto:espenjo83@gmail.com
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 Daniel Johansen  (skal gå ut 
av gruppa) 

 

 

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

 

Heidi Øyvann 
Heidi.oyvann@online.no/ 
907 74 944  

Tuva Nordal Skjerve, 
tuvaskjerve@hotmail.com    

Det jobbes veldig godt, 
arbeidet går framover.  

Gunn Strand Hutchinson 

 

19. Avansert 
smertebehandling 
med metadon - 
Innovativ behandling 
av pasienter med 
kroniske smerter 

 

Grete Hatlen Hansen Tlf: 482 
82 259 

Brukerrepresentant 
svært fornøyd med 
prosjektet. Ikke noe nytt 
siden sist. 

Kontaktperson: Linn 
Sørtorp 
 

20. 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.karlsen@gmail.
com  / 482 18 262 

Ikke startet enda. 

Kontaktperson Gunn 
Strand Hutchinson 

 

21. 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@gmail.co
m  
Tlf: 957 99 639 

 
3. Danielle Johanna Hansen 

– Ungdomsrådet 
Nordlandssykehuset 
E-post: 
daniellejhansen@outlook
.com   
Tlf: 476 06 686 
 

Ikke hørt noe siden sist.  

Koordinator finner 
kontaktinfo til 
prosjektleder.  

Kontaktperson: Ole 
André Korneliussen 

 

mailto:tuvaskjerve@hotmail.com
mailto:Line.mathilde.karlsen@gmail.com
mailto:Line.mathilde.karlsen@gmail.com
mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
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4. Lars Herman Nordland – 
larsnord98@hotmail.com 
Tlf: 905 89 763 
 

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

Ivar Martin Nordgård 
ivar.martin.nordgard@lofotk
raft.net  
 
 

 

Prosjektet er nettopp 
oversendt Norges 
forskningsråd, svar 
forventet august 2022.  

Kontaktperson: Paul 
Daljord 

23. Nordlandssykehusets 
kunstutvalg 

Merete Hassel 
hassel.merete@gmail.com    
 

Har gjennomført et 
møte. Skal starte med å 
registrere hva som finnes 
på sykehuset. Ikke noe 
nytt siden sist.  
 
Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 
 

24. Brukerpanel digitale 
pasient- og 
samhandlingstjeneste
r 

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

Fikk introduksjon av en 
pasient-app. Jobber med 
at appen skal være 
universelt utformet  

25. 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 
 mai-helen.walsnes@vkbb.no  
 
 

Arbeidet godt i gang 

Kontaktperson: Marie 
Dahlskjær  

 

26. Prosjekt: 
Kommunikasjon med 
pasienter som er lagt 

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

Arbeidet godt i gang 

mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:hassel.merete@gmail.com
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
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inn på akuttmottak 
med akutte 
brystsmerter. Prosjekt 
hvor man videofilmer 
kommunikasjonen 
mellom lege og 
pasient i 
akuttsituasjoner.  
 

 
 

Kontaktperson: Marie 
Dahlskjær 

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

Elisabeth Baraa  
elisabeth.baraa@gmail.com   

Status: Søknad om 
prosjektmidler, forventet 
svar høst 2022. Har 
sendt mail, men ikke fått 
noe svar.  

Kontaktperson: Gunn 
Varberg 

28. 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 sjekker 
hvem som er 
prosjektleder.   

29. Nordlandssykehusets 
parkeringsutvalg 
  
 

Gunnar Olsen  
gunnarolsen42@gmail.com 

Har hatt møte 20. juni.   

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

30. Innovasjonsprosjekt: 
Medisinsk 
avstandsoppfølging 
innen klinisk 
ernæringsbehandling i 
spesialist og 
primærhelsetjenesten
. Utvikle digital 
oppfølging av 
ernæringsbehandling 
for pasienter som 
skrives ut fra NLSH 
Stokmarknes. 

Paul Daljord   Prosjektet mottok ikke 
midler, men det har vært 
drøftet om kommunene 
skal overta søknaden og 
søke midler for å komme 
i gang med prosjektet. 
Paul orienteres om dette 
skjer (05.08.2022) 

Ansvarlig 
Nordlandssykehuset: 
Elinor Carlsson  

mailto:elisabeth.baraa@gmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
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31. Innovasjonsprosjekt: 
Hjemmebehandling 
med intravenøst 
antibiotika.  

 

Gunn Hutchinson Søknad innvilget; 1,1 mill 
over 2 år: 
https://nordlandssykehu
set.no/nyheter/innovasj
onsmidler-til-
hjemmebehandling-
med-intravenos-
antibiotika 

Gunn ikke hørt noe.  

Ansvarlig 
Nordlandssykehuset: 
Hans Erling Simonsen 

32. Etablering av rusakutt 
Psykisk helse og 
rusklinikken – 
Forprosess  

  

Carl Eliassen 
carl@marborg.no  
 
 

Ikke noe nytt siden sist 

Kontaktperson: Linn 
Sørtorp 

33. Innovasjonsprosjekt: 
Et mer barnevennlig 
sykehus  

Marie Dahlskjær 
 
Representanter 
Ungdomsrådet: 
Linea og Lea 

Prosjektet fikk innvilget 
midler.  

Ansvarlig 
Nordlandssykehuset, 
Kirsti Neset 

34. Forbedring av 
sekundærprofylakse 
ved hjerneslag – 
Gjennomgang av 
brosjyre, slagkort og 
utskrivelsesinfo 

 

Paul Amundsen  
paamundsen@hotmail.com     

Kontaktpersonperson: 
Gunn Varberg  
 
Gjelder: Gjennomgang av 
brosjyre (kortvarig 
prosjekt). Fått 
tilbakemelding fra 
prosjektleder.  
 
Prosjektleder 
Nordlandsykehuset:  
Charlotte Eileen Mack 
 

35. Prestetjenesten for 
fremtiden 2022 

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

Har hatt et 
oppstartsseminar og er i 

https://nordlandssykehuset.no/nyheter/innovasjonsmidler-til-hjemmebehandling-med-intravenos-antibiotika
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/innovasjonsmidler-til-hjemmebehandling-med-intravenos-antibiotika
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/innovasjonsmidler-til-hjemmebehandling-med-intravenos-antibiotika
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/innovasjonsmidler-til-hjemmebehandling-med-intravenos-antibiotika
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/innovasjonsmidler-til-hjemmebehandling-med-intravenos-antibiotika
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/innovasjonsmidler-til-hjemmebehandling-med-intravenos-antibiotika
mailto:carl@marborg.no
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
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gang med å jobbe med 
dette.  
 
Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

36. VIDEO DIRECTLY 
OBSERVED THERAPY 
(VDOT) – BRUK AV 
VIDEOSAMTALE I 
BEHANDLING AV 
TUBERKULOSE-
PASIENTER I 
NORDLAND 
 

Beate Kjæreng Wulff  
Tlf: 906 33 872 
 

Kontaktperson: Anna-
Emilie Langås Vadnem 

37. Alle pasienter får time 
til rett tid – 
Barneklinikken 

 

Monica Tangen 
monicatangen@gmail.com  

Kontaktperson: Marie 
Dahlskjær 

38. Faglig 
samarbeidsutvalg for 
pakkeforløp kreft 

Gunn Varberg Blandford 
 
Representant 
barnekreftforeningen 

Gjennomført 3 digitale 
møter i arbeidsgruppa. 
Jobbes godt. Noen 
utfordringer i 
kommunikasjonen, 
veldig mange parter 
inne. Noen kommuner 
mangler fastlege og noen 
mangler koordinator.  
 
Avventer tilbakemelding 
fra barnekreftforeningen 

39. Faglig 
samarbeidsutvalg for 
pakkeforløp kreft 

Gunn Varberg Blandford 
 
Representant 
barnekreftforeningen 
 

Gjennomført 3 digitale 
møter i arbeidsgruppa. 
Jobbes godt. Noen 
utfordringer i 
kommunikasjonen, 
veldig mange parter 
inne. Noen kommuner 
mangler fastlege og noen 
mangler koordinator.  
 
Avventer tilbakemelding 
fra barnekreftforeningen  
 
 

mailto:monicatangen@gmail.com
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40. Bodø Intensiv 
eksponeringsterapi. 
Innføring av ny 
behandlingsmetode 
og bruk av VR i 
behandling.  

 

Tobias Stanojevic 
tobias.stanojevic@gmail.com  

Prøvd å ta kontakt, men 
ikke fått svar.  
 
Kontaktperson: Ole 
André Korneliussen  

41. Sykehusapotek Nord Paul Daljord 
 
Vara: Cicile Toresen, 
Cicilie.Toresen@em1nn.no 

Første møte den 22. 
september, det blir et 
digitalt møte. 

42. Arbeid med å lage en 
klinikkovergripende 
prosedyre for 
ivaretakelse av 
pasienter og 
pårørende ved 
alvorlige hendelser 
som beskriver 
rettighetene til 
pasient/pårørende og 
krav til 
Nordlandssykehuset 
 

Gunn Strand Hutchinson Gjennomført et møte.  
 
Finnes mange prosedyrer 
som finnes fra andre 
sykehus. Akkurat 
utarbeidet en plan for å 
utarbeide en rutine for 
hvordan ivareta ansatte.  
 
Litt uklarheter i 
mandatet. Skal være et 
nytt møte om noen få 
dager.  
 

43. Arbeidsgruppe for 
planlegging innhold 
Dialog- og 
partnerskapsmøtet. 
Dette er 
helsefelleskapets 
øverste styringsorgan. 
 

Marie Dahlskjær 
 
Vara: Ole André Korneliussen 
 

 

44. Helseinnovasjonsuka - 
tirsdag 27. september 
kl. 09:00 til 15:45 
workshop med tema 
samskaping av digitale 
helsetjenester. 
 

Marie Dahlskjær, Gunn 
Strand Hutchinson, Ole André 
Korneliussen, og Danielle 
Johanna Hansen   
 

 

45. Sofaprat om 
fremtidens 
helsetjenester 26. 
september kl. 19:00 til 
20:30. Bruker-

 
Marie - innledning 
Gunn Strand Hutchinson 
Kitt-Anne Hansen  

 

mailto:tobias.stanojevic@gmail.com
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stemmer i salen som 
tar ordet og stiller 
spørsmål og løfter 
ulike 
brukerperspektiver. 
 

46. Innlegg for leger i 
spesialisering om 
samisk språk-og 
kulturkompetanse  

 

Anna-Emilie, gjennomført 31. 
august.  

Gikk veldig bra.  

47. Kirurgisk 
telementoring - Et 
samarbeid om 
pasientbehandling på 
operasjonsstua på 
tvers 
av sykehus- og 
foretaksgrenser  
 

Johnny Bakken 
e-post: 
johnnydirigent@gmail.com 
 
 

Ikke hørt noe.  
 
Koordinator sjekker opp.  
 
Kontaktperson: Paul 
Daljord 
 
 
 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

093/2022 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 
 
Spørsmål stilt av brukerutvalget i forkant av møtet:  
 
Orientering om Aleris – etableringen i Bodø:  

o Vet vi noe om hva slags tilbud skal de ha?  
o Har sykehuset noen tanker om betydningen dette vil ha for f. eks 

ventetid/budsjett? 
o Vet vi noe om tidsperspektiv? 

 
Busstrasé Nordlandssykehuset  

o Brukerutvalget er ikke tilfreds med den manglende progresjonen i å få buss-
stopp utenfor Nordlandssykehusets hovedinngang.  

o Brukerutvalget ber direktør om å ta initiativ til et møte med  
fylkeskommunen for å se på mulige løsninger  

 
Kort orientering om den økonomiske situasjonen 

o Kort orientering om Nordlandssykehusets økonomiske situasjon 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen.   

mailto:johnnydirigent@gmail.com
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094/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 
 

• Gjennomført møte forrige uke. Besøk av BUP CL-teamet og begynt arbeidet med 
laging av film 

• Gitt innspill til oppdragsdokumentet; tilbudet til den skeive befolkning, mulighet for 
å gi tilbakemelding til sykehuset på en lavterskel måte og tilbudet til pårørende 

• Sitter nå i arbeidsgruppe for et barnevennlig sykehus og HIPPO 

• Skal holde innlegg på brukerkonferansen om medvirkning 21. september 

• Skal delta på samling med de andre ledere og nesteledere av ungdomsrådet 22. til 
23. september  

 
Vedtak: 
1. Brukerutvalget takker for orienteringen.   
2. Brukerutvalget berømmer ungdomsrådets arbeid og aktivitetsnivå.  
 

095/2022 Referatsaker/Eventuelt/innspill til saker 
 
Eventuelt  

• Høring- Helse Nord - Revidert regional kreftplan og delstrategi for kreft. Frist for å 
gi innspill er 14. oktober 

• Innspill til rutine for brukermedvirkning i byggeprosjekter. Oppfølging av 
oppdragsdokumentet 2022.  

 

Vedtak: 
1. Brukerutvalget sender inn høringsuttalelse på Høring- Helse Nord - Revidert regional 

kreftplan og delstrategi for kreft.  
2. Brukerutvalget har følgende innspill til rutine for medvirkning i byggeprosjekter: 

o Bruk 10 råd for reell brukermedvirkning 
o Prosessene kan ta veldig lang tid; kan være vanskelig å ha samme person 

inne i hele prosjektet 
o Settes store krav til nettverk og kunnskap om f.eks. universell utforming (ikke 

vær kun avhengig av brukerrepresentantens innspill til universell utforming) i 
o Større byggeprosjekter må det legges til rette for kontakt mellom de ulike 

brukerrepresentantene 
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Oppfølgingssaker 
 
1. Busstrasé Nordlandssykehuset - Brukerutvalget er ikke tilfreds med den manglende 

progresjonen i å få buss-stopp utenfor Nordlandssykehusets hovedinngang. 
Brukerutvalget ber direktør om å ta initiativ til et møte med fylkeskommunen for å se på 
mulige løsninger – Forespurt direktør 

2. Oppfølging av kontaktlege-ordningen  
3. Koordinator for personer med sammensatte og langvarige behov  
4. Presentasjon årsmelding pasient- og brukerombudet, Møte 19. september, utgikk pga 

sykdom 
5. Regionale funksjoner med særfinansiering – informasjon om prosjekt ny orientering ved 

Tonje Hansen, 24. august 
6. Forbedring 2021 – Orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset, 

oppfølging, Oktober 2022 
7. Vardesenteret – informasjon og besøk – Settes opp på møte i november  


