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Brukerutvalget sak 038-2022  

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. Innovasjonsprosjekt: 

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

Forslag fra arbeidsutvalget: Paul 
Daljord  

 

2. Hjemmebehandling med iv 
antibiotika. I 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 
rusklinkken – Forprosess  
 

Forslag fra arbeidsutvalget: Carl 
Eliassen 

 

4. Et mer barnevennlig 
sykehus 

Forslag fra prosjektleder: Marie 
Dahlskjær 

 

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 
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5. Forbedring av 
sekundærprofylakse ved 
hjerneslag – Gjennomgang 
av brosjyre, slagkort og 
utskrivelsesinfo 

 

   

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

 
  

 

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 

 

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   
 

 

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 
 

Psykisk helse- og rusklinikken 
  
NLSH sentrum 
 
Vesterålen 
 
Lofoten 
 

  


