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Brukerutvalget sak 082/2022  

Referatsaker/Eventuelt/innspill til saker 
 

 

Vedlegg (t): 

Vedlegg 6 Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 31. mai 2022 

Vedlegg 7 Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 25. juni 2022 

Vedlegg 8 Protokoll møte i Helgelandssykehuset 13. juni 2022 

Vedlegg 9 Referat møte i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 15. til 16. juni 2022 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.  

 

 

Bakgrunn: 

 

Referatsaker  

• Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 31. mai 2022 

• Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 25. juni 2022 

• Protokoll møte i Helgelandssykehuset 13. juni 2022 

• Referat møte i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 15. til 16. juni 2022 

 

Eventuelt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 17.08.2022 

Møtedato: 24.08.2022 

Vår ref:  2022/533 



 

 

Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

 

 
 

Referat møte i Ungdomsrådet 31. mai 2022 
Sted: Lærings- og mestringssenteret Bodø, Parkveien 95 

Tidspunkt: 15:30 til 18:30 

Sakspapirer: Ligger på nett, lenke her. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-ungdomsradet-31-mai-2022
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Deltagere: Tilstede  Meldt    
forfall 

Danielle Johanna Hansen Leder X  

Olav Wiik Moland Nestleder X  

Susanne Regine Inga Samisk representant   X 

Linea Vold   X  

Lea Hasse  X  

Trine Lise Antonsen   X 

Karoline Steffensen  X  

Mari-Sofie Nordland  X  

Lina Ramberg Aas   X 

Nikolai Heldahl  X  

Vinjar Meosli  X  

Håvard Moland  X  

    

For Nordlandssykehuset    

Sissel Eidhammer Saksbehandler/koordinator X  

Kirsti Jørgensen Kontaktperson Psykisk helse- og rusklinikken X  

Marianne Sivertsen Kontaktperson Psykisk helse- og rusklinikken  X 

Tone Johnsen Kontaktperson Medisinsk klinikk  X 

Silje Hageengen Lundeng Kontaktperson Barneklinikken  X 

Kristine Nordland Statens Barnehus Sak 17/2022  

Tone Mosand  Statens Barnehus  Sak 17/2022  

Tove Sørensen Prosjektleder Digitale pasienttjenester Sak 18/2022  

Saksliste: 
 

15/2022 
16/2022 
17/2022 
18/2022 
19/2022 
20/2022 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av referat helgesamling 22. til 24. april  
Forespørsel fra Statens barnehus i Bodø – innspill fra ungdomsrådet 
Digitale tjenester for aldersgruppen 12-16 år – innspill fra ungdomsrådet 
Oppdrag 
Eventuelt 



Side 3 av 9 

Saksnummer  Sak 
 
 

15/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

16/2022 Godkjenning av referat møte 22. til 24. april  
 
Vedtak:  
Referat fra møtet godkjennes.  
 

17/2022 Forespørsel fra Statens barnehus i Bodø: Innspill fra ungdomsrådet 
 
Statens barnehus i Bodø jobber med et prosjekt der de skal prøve ut videobasert 
oppfølging- og behandling til sine brukere i Nordland fylke. I den forbindelse ønsket de å få 
innspill til hva ungdomsrådets medlemmer tenker for at videobasert oppfølging- og 
behandling skal være mest mulig trygt og hjelpsomt.  
 
Ungdomsrådets innspill var følgende:  
 

• Kan man tenke hybrid? Noen møter digitalt og noen møter fysisk. 

• Viktig at man får mulighet til å møte fysisk om man ønsker det, og at dette ikke er 
noe man må betale for.  

• Man må kunne få omvisning i forkant sånn at man blir trygg. 

• Viktig at man får en oppsummering etter møtet, fordi det er ikke lett å huske alt. 

• Ikke bruk Teams, da dette er koblet til skole/jobb og er tungvint.  

• Muligheten til å tilpasse til hver enkelt er viktig.  

• Kan man filme på avstand, så blir det mer naturlig; om du ser hele personen 

• Noen kan være tryggere om de kan gjennomføre møtet et annet sted enn i sitt 
eget hjem.  

• Viktig at man har en trygg person tilgjengelig; enten om personen er der under 
møtet eller er tilgjengelig i etterkant. 

• For mange kan det være fint å få behandling digitalt fordi man kan føle seg mer 
trygg i eget hjem. 

• En utfordring er at man ikke kan lese kroppsspråk 

• Det er viktig med oppfølging, ofte kan man komme på ting i etterkant. 

• Tidspunkt for tilbud er viktig, mange er på skolen på dagen, dette kan være 
utfordrende. 

• Kan det være mulig for dere å drive ambulering?  

• Greit at det er få forstyrrelser i rommet for å kunne klare å fokusere.  

• Samarbeid med skole og alt rundt ungdommen blir viktig for å få dette til.  
 
Vedtak:  

1. Ungdomsrådet spiller inn punktene ovenfor til saken.   
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2. Ungdomsrådet ønsker å holdes oppdatert om det videre arbeidet i prosjektet.  
 

18/2022 Digitale tjenester for 12-16 år: Innspill fra Ungdomsrådet 
 
Innspill på arbeidet med digitale tjenester for aldersgruppen 12-16 år: https://helse-
nord.no/digitale-pasienttjenester/barn-og-unge  
 
Innspill fra Ungdomsrådet: 
 

• Det er veldig dumt at ikke foreldre kan logge seg inn og se informasjon for de 
mellom 12 og 16 år  

 
Ungdomsrådets svar på spørsmålet: Hvilke tjenester kunne dere ønsker dere fantes for 
ungdom på HelseNorge? 
 

• Timeavtaler: Oversikt over når timene er. Vi har ofte mange timer og det er mye å 
ha kontroll på. Burde være lettere å se når du har time, eks en fargerik boks med 
når neste time er.  

• Vi vil kunne se epikriser. 

• Tilgang til å se informasjon fra pasientreiser, tekstmeldinger er ikke alltid pålitelig.  

• Brå overgang fra å ikke ha tilgang til plutselig å få tilgang til alt når du blir 16 år  

• Tilgang til å se medisiner/bivirkninger  

• Få tilgang på prøvesvar også, gjerne en litt forenklet oversikt med forklaringer på 
hva det betyr.  

• Alt må være lett og oversiktlig.  

• Man må få mulighet til å dele informasjon med de ulike behandlere.  

• Navn og telefonnummer til kontaktpersoner, fastlege, behandler osv. må stå på 
nettet lett tilgjengelig.  

• At man kan se resepter uansett hvor gammel man er. 

• Journal burde være tilgjengelig for de under 16.  

• Mulighet til å bestille time – å kunne se når behandler er ledig.  

• Dilemmaer hvor du ikke ønsker at foreldre skal vite at du får behandling.  

• Mulighet for Feed-back på Helse Norge. 

• Å kunne bestille timer på egen hånd uten at foreldre alltid er tilstede.  

• Ulik hvordan ting lagres i HelseNorge fra sykehus til sykehus, dette burde være likt 
nasjonalt.  

• Å få opp f.eks. kosttilskudd info.  

• Underprofil til foreldre som har en passord-sperring.  
 
Vedtak: 

1. Ungdomsrådet spiller inn punktene ovenfor til saken.   
2. Ungdomsrådet ønsker å få en oppdatering på hva som gjøres videre i prosjektet.  

 
 
 
 

https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/barn-og-unge
https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/barn-og-unge
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19/2022 Oppdrag og gjennomført siden sist 
 
 

Oppdrag og gjennomført siden sist  Representant ungdomsrådet 
 

1. Arbeidsgruppe: Prosjekt om sykelig 
overvekt hos barn og unge.  
 

Sarah  

2. Arbeidsgruppe som skal se på 
etableringen av FACT Ung –FACT 
Ung er et tilbud for ungdom fra 13 
til 24 år.  

 

Danielle 
Deltatt på to møter, prosjektsøknad 
sendt inn  
 

3. Brukerpanel digitale pasient- og 
samhandlingstjenester  
 

Viktoria 
 

4. Prosjektgruppe kurs 
brukermedvirkning 

Viktoria 
Planlegges et nytt kurs høsten 2022 
 

5. Konferanse om 
samhandling/samarbeid  

Når? 09. juni 
Hvor? Fru Haugans hotell Mosjøen 

 
 
Olav 
Lea 
 

6. Innlegg på seminar om samvalg 

Når? 02. november 
Hvor? Hotell i Bodø  
De ønsker å høre: Hva er viktig for deg som 
pasient? Ungdomsperspektiv 

 
Olav 
Lea 

7.  Et barnevennlig sykehus 

Det skal søkes midler om et prosjekt med 
tittel «et barnevennlig sykehus». Handler i 
stor grad om å sikre god informasjon til barn 
og ungdom og å hindre tvang, f. eks ved 
blodprøvetaking. Det er ønskelig med en 
brukerrepresentant inn i dette prosjektet.  

 
 
Linea 
Lea 

8.  Invitasjon til å komme til Regionalt 
senter for spiseforstyrrelser 

Spørsmål stilt i forkant: Vi ønsker skal på: 
Hvordan fungerer overgangen fra barn til 
voksen på vårt felt? Vi er en regional også 
slik at det er også en måte å få høre om de 

 
 
 
Danielle 
Mari-Sofie  
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har hørt noe fra de andre ungdomsrådene 
på UNN, Finnmarksykehuset og 
Helgelandssykehuset om vi får levert bra 
tilbud  
 

9. Hva er viktig for deg dagen,  
09. juni.  

Denne dagen er det stands i Lofoten, 
Vesterålen, Nordlandssykehuset psykisk 
helse- og rusklinikken og i sentrum.  

Er det noen som ønsker å delta på 
dette? 

 
 
 
Mari-Sofie 
Danielle  

10. Diagnoseuavhenging ungdomskurs 

2- dagers lærings- og mestringskurs for 
ungdom og unge voksne. Kurset er for 
ungdommer/unge voksne mellom 16- 25 år, 
med langvarige helseutfordringer. 
Helseutfordringene kan være både 
somatiske sykdom og psykisk helse og rus 
problematikk. 

Dato: 3. oktober 2022 til 4. oktober 2022 

Vi trenger:  
 
1) Påmeldinger 
 
2) Noen som ønsker å fronte budskapet 
for å få flere påmeldte i sosiale medier 
 

• Vinjar 

• Lea 

• Mari-Sofie 
 

11. Forprosjekt Fact-Ung for 
kommunene Moskenes, Flakstad, 
Vest-Vågøy og Vågan. 

Svært kort fortalt er et Fact-Ung team et 
tverrfaglig team som skal hjelpe ungdom 
mellom 12-25 år som har behov for hjelp 
over tid og fra flere tjenester.  

Det vil være behov for «ungdommens 
stemmer» både nå i for-prosjektfasen, 
under en etablering og drift av et slikt team. 
Først vil jeg bare vite om dere tror det kan 
være lurt med et slikt «panel» som består 
av ungdommer fra ungdomsrådene?  

 
 
 
Hvem ønsker å delta på et innspills-
møte om dette? 
 
Lea, Vinjar og Danielle  
 

12. Kurs for seks ungdommer med 
MMC (ryggmargsbrokk). 

Foredrag: En time i tidsrommet 9. juni kl. 
12.00 til 13.00 

 
 
Danielle  
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13. Videreføring og utvikling av HIPPO 

Ønsker en representant fra ungdomsrådet 
med erfaringer som pasient barneklinikken. 
Vi har månedlige møter i prosjektet og 
brukerrepresentant vil regne med å delta på 
et par møter i året og i tillegg få referat fra 
avviklede møter. 

 
 
Karoline 
Linea 
 
 

14. Regionalt kompetansenettverk for 
spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen  

- Et nyopprettet nettverk med første møte i 
slutten av juni 
- Honoreres av regionalt brukerutvalg, 
forespørsel fra Helse Nord 

 
Susanne 

15.  Forespørsel om noen av 
ungdomsrådets medlemmer ønsker 
å være med å lage en film om 
ungdomsrådets arbeid 

Håvard 
Vinjar 
Karoline 
Linea 
Lea 
 
Kan være aktuelt at flere deltar 
 

16.  Presentasjon for ledergruppen, 07. 
juni 

Presentasjon av ungdomsrådets hovedsaker 
og videre oppfølging 

Danielle og Olav 
 

 
Vedtak: 

1. Oppdrag utføres slik det fremkommer av tabell.  
2. Alle bes tenke over om det er saker de ønsker å jobbe med til neste møte.  

 

20/2022 Eventuelt 
 
Ingen saker til eventuelt.  
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Oppfølgingssaker: 
 

1. Det må lages rutiner for gode overganger på alle relevante avdelinger.  
 Eget punkt i ny strategisk utviklingsplan 
 Oppfølging av rutine psykisk- helse og rusklinikken (Møte i oktober) 

2. Aldersgrensen på barneavdelingen må økes til 18 år. 
3. Ventetiden for barn og unge i psykiatrien og barnehabilitering må ned. 
4. Det må opprettes en barne- og ungdomsklinikk.  
5. Vi må ha et brukervennlig tilbakemeldingssystem, og tjenester som tar 

tilbakemeldingene på alvor.   
6. Vi ønsker muligheten for å få timer på ettermiddagen, etter jobb og skole. 
7. Vi ønsker et ungdomsrom der ungdom kan oppholde seg når de er på sykehus.  
 Ungdomsrom etablert på barneavdelingen.  

8. Kommunikasjonen med barn og ungdom må bli bedre – vi må møtes der vi er. 
9. Samarbeidet mellom dere må bli bedre, internt i sykehuset og mellom 

skole/kommune/sykehus, og koordinatorsystemet må funke.  
10. Tilbudet til skeive og transpersoner må bli bedre, og de må bli møtt på en 

respektfull måte. 
11.  Pårørende og barn som pårørende må følges bedre opp 
 Ungdomsrådet deltar på Fagdag og opplæring 

12.  Satsning på brukermedvirkning  
 10 råd for reell brukermedvirkning  
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Siden sist i bilder 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Onsdag 25.05.2022 kl 09.00-14.30 

                Møtested:   UNN Breivika - møterom D1-707 

 
Tilstede:  Medlemmer: Terje Olsen (leder), Nina Nedrejord, Ulf J 

Bergstrøm, Ingolf Kvandahl, Nina Benjaminsen, Lisbeth Dyrstad,  
  Thomas Engelskjøn, Margrethe Larsen, Trond Arhur Pedersen 

(digitalt), Kirsti Baardsen 
  Ole-Marius Minde-Johnsen 4. vara, og Nina Rossing 5. vara 

deltok som observatører 
 
Forfall:  Esben Haldorsen, Sidsel Haldorsen, Gudmund R Johansen 
 
Fra adm.:  Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen 
  Administrasjonskonsulent Hilde A. Johannessen (referent) 
 

Saksliste 
 
 BU-23/22         Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  
 

Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste. 
      
 

 BU-24/22        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 27.04.2022 
Referatet er gjennomgått. 

 
Vedtak   Referatet ble godkjent. 

 
 

BU-25/22 Samvalg 
Rådgiver Elisabeth Sundkvist og prosjektmedarbeider Mirjam Lauritzen 
ved Samvalgssenteret orienterte. 

 Utfordringen ved UNN er implementering.  
Brukerutvalget kan bidra med å : 
- Etterspørre samvalgsarbeidet i de klinikkene og foraene 

Brukerutvalget deltar i 
- Informere medlemmene i pasient- og brukerorganisasjonene om 

Samvalg  
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 Film om Samvalg som kan være nyttig å se: 

https://www.helsenorge.no/samvalg/ 
  

Brukerutvalget oppfordres til at ta Lynkurs i Samvalg: 
https://rise.articulate.com/share/sBtm_r3F5kMXCl8Qazzk-vKQGQq7KBGc#/ 

  
 Brukerutvalget mener at det er viktig at informasjon om Samvalg er 

kjent hos fastlegen, da dette er første instans med pasienten. Også 
viktig med enhetlig informasjon. 

 
Vedtak: Brukerutvalget takker for informasjon om Samvalg. Brukerutvalget vil 

understreke at pårørende automatisk kobles inn der det kan være 
aktuelt, for eksempel ved kognitiv svikt. Brukerutvalget ønsker videre 
informasjon og deltakelse i implementering av Samvalg. 
 

  
BU-26A/22 Kontinuerlig forbedring – hvem, hva og hvor? 

Leder ved Kontinuerlig forbedring Hege Andersen orienterte. Hun 
hadde med seg to praksisstudenter fra UiT som observatører. 
 
Kontinuerlig forbedring har tre hovedoppgaver :  
- Engasjert: UNN Brukerbank – brukermedvirkning på tjenestenivå 
- https://unn.no/kontinuerlig-forbedring/engasjert-unn-brukerbank 
- Arbeidsmiljø 
- Forslag til forbedring i UNN - Forbedringspoliklinikken 
 

Vedtak Brukerutvalget takker for informasjon om Kontinuerlig forbedring. 
Brukerutvalget anser arbeidet med kontinuerlig forbedring å være av 
stor betydning for pasientsikkerhet og kvalitet i UNN. 

 
BU 26B/22 Postdoc – søknad PhD   
 Hege Andersen orienterte. Hun ønsker en brukerrepresentant på 

systemnivå i arbeidet med søknad til dette prosjektet. Henvendelse 
sendes til BAU. Brukerutvalget kom med flere innspill i forbindelse med 
formidling av informasjon i UNN.  

 
Vedtak Brukerutvalget ser svært positivt på at det igangsettes et 

forskningsprosjekt på gjennomføringskraft i UNN. 
 
 BU-27/22 Direktørens time 

Fungerende administrerende direktør Einar Bugge svarte på følgende: 
    

- Direktøren i Helse Nord RHF har snakket om å eskalere ned 
Åsgårdprosjektet. Hvordan stiller UNN seg til det? 
UNN har ikke fått pålegg om nedskalering, men har fått bestilling på å 
gjøre utbyggingen mindre kostbar. Styringsgruppen arbeider med å se 

https://www.helsenorge.no/samvalg/
https://rise.articulate.com/share/sBtm_r3F5kMXCl8Qazzk-vKQGQq7KBGc#/
https://unn.no/kontinuerlig-forbedring/engasjert-unn-brukerbank
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på om mer av den gamle bygningsmassen kan brukes, slik at det 
bygges mindre nytt. Dette skal likevel ikke gå ut over kvaliteten. 
 

- Det vises til sak om helikopternekt pga feil belysning ved landing på 
UNN. Er dette ordnet? 
Det er strenge krav til landingslys for helikoptre, og tilsynet etter påske 
avdekket at det var for mange landingslys som ikke virket.  Lysene ble 
ordnet og godkjent på noen dager. Mangelen på landingslys fikk ingen 
følger.  

 
- Regjeringen vurderer å endre på Ambulanseberedskapen. Blant annet 

slik at kun en av de to ansatte i ambulansen skal være kvalifisert til å 
kjøre bilen. Er dette riktig? 
I dag er forskriften slik at begge som sitter i ambulansebilen skal ha 
førerkort og kompetansebevis for utrykningskjøretøy. 
Dette gir utfordringer i forbindelse med ferieavvikling og vikariat. 
Forslaget om endring går ut på at begge som sitter i ambulansebilen 
skal ha førerkort, og minst en skal ha kompetansebevis for 
utrykningskjøring. Det er ikke kommet noen tilbakemeldinger på at 
dette er et problem. 

 
- I Alta har det vært oppstyr rundt hjemmevaktordning. Er det noe av 

dette på UNN? 
Ved UNN er det ønske om tilstedevakt ved noen lokalisasjoner som i 
dag har hjemmevaktordning. Dette gjelder stasjoner med veldig liten 
aktivitet. 

 
- Regjeringen har i Oppdragsdokument (OD) 2022 gitt Helse Sør-Øst i 

oppdrag å følge tiltak i Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser.  
Er UNN blitt kontaktet i forhold til oppfølgingen av strategiarbeidet? 
Det har ikke kommet noen henvendelser i dette arbeidet, og UNN 
venter på svar fra Helse Sør-Øst RHF. Leder i Brukerutvalget vil 
etterlyse status i arbeidet i brukerorganisasjonen og med RBU. 

 
Vedtak: Brukerutvalget viser til direktørens informasjon og er fornøyd med at 

de fleste aktuelle temaer håndteres tilfredsstillende. 
 
 Når det gjelder Nye Åsgård ber Brukerutvalget om å bli orientert om 

prosessen videre i gjennomføringen, og er spesielt opptatt av at 
reduksjon i kostnader ikke skal forringe det faglige tilbudet. 

 
Brukerutvalget er opptatt av at Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser 
blir en reell forbedring av tilbudet, og ikke forvitres. 
 
Brukerutvalget er opptatt av at også Nyfødt intensiv blir utbygd, men at 
det ikke går på bekostning av Åsgård. 
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Brukerutvalget ber om at pasientene sikres et forsvarlig 
behandlingstilbud i forbindelse med sommerferieavviklingen. 

 
BU-28/22 “Ikke stikk meg uten grunn” - orientering 
 Avdelingsleder ved Klinisk utdanningsavdeling, Heidi Høifødt, og lege 

Anette Michaelsen fra LIS 2 orienterte. 
 Gjennom prosjektet Kloke valg skal overbehandling i form av blant 

annet unødvendige blodprøver reduseres ved UNN. Et prosjekt er 

gjennomført på barneavdelinga under navnet "Ikke stikk meg uten 
grunn".  

 Blant annet er unødvendige blodprøver som hang igjen fra gammelt av, 
tatt bort, og det er foretatt justering av analysepakker.  
 

Vedtak: Brukerutvalget viser til informasjon om prosjektet «Ikke stikk meg uten 
grunn» og er fornøyd med at det i større grad er bevisstgjøring rundt 
blodprøvetaking. Brukerutvalget ber om at prosjektet involverer en 
representant fra Brukerbanken.  

  
 
BU-29/22 Brukerstyrt klinisk oppfølging - orientering 
 Prosjektleder ved E-helse og IKT, Lars Tunby orienterte om  
 prosjektet behovsstyrt poliklinisk behandling. 

 
På UNN sin nettside https://unn.no/behandlinger/digital-
egenregistering-fysisk-helse kan pasienten gjøre en egenregistrering 
for fysisk helse. Informasjonsvideo ligger på siden. 
Det arbeides med egenregistrering også for psykisk helse.  

 Prosjektet ønsker tilbakemelding fra Brukerutvalget om hvilke behov 
og informasjon om brukerstyrt poliklinisk oppfølging som er viktig for 
pasientene. 

 
 Brukerutvalget mener det må arbeides med å få et system som er likt 

for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  
Registreringen krever pålogging med bankID, men det er ikke alle som 
kan logge seg på med dette. Finnmarkssykehuset tilbyr bistand til 
pålogging for disse. 

 

Vedtak: Brukerutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 
 
 
BU-30/22 Sykehusapotek Nord 2022-2024 – oppnevning av representant 
 Saken ble behandlet under sak 31/22 – nr 5. 
  

 
 BU-31/22         Orienteringssaker  

BU-31/22-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 
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 Aktivitet/Prosjekt Ansvarlig  
2022-2024 

Status/ merknader 

1 Styret ved UNN Terje Olsen 
Esben Haldorsen vara 

Ordinære styresaker til behandling. 

2 Kvalitetsutvalget i UNN Ingolf Kvandahl 
Lisbeth Dyrstad vara 

 

3 Prostatasenteret ved UNN Ulf J Bergstrøm 
Gudmund R Johansen vara  

Tore Knutsen. 
Prosjektet fortsetter.  

4 Strategisk Samarbeidsorgan - 
SSU 
( Tidligere OSO - Overordnet 
Samarbeidsorgan)  

Terje Olsen 
Esben Haldorsen vara 

Sekretariatsleder oppnevnes. 
God strukturert. Møte 07.04.2022 

5 Sykehusapotekets 
brukerutvalg 

Terje Olsen 
Lisbeth Dyrstad vara 

Ny strategi, ligger på www.SANO.no. 
Ny direktør.  

6 Parkeringsutvalget Thomas Engelskjøn 
Nina Benjaminsen vara 

 

7 Stormottakersatsingen 
 
 
Referansegruppe for 
stormottakerprosjektet 
En referansegruppe for 
Helsefellesskapet Troms og 
Ofoten er utpekt: 
Ulf Bergstrøm og Merethe 
Saga Lønnum (vara), 
Brukerutvalget UNN 
 
Delprosjekt 
D: Pasientsentrerte 
helsetjenester, team og 
metodikk  

Ulf J Bergstrøm 
Nina Benjaminsen vara 
Margrethe Larsen vara 
 
Ulf J Bergstrøm 
Nina Benjaminsen vara 
Margrethe Larsen vara 
 
 
 
 
 
Ulf J Bergstrøm 
Nina Benjaminsen vara 
Margrethe Larsen vara 

Per Erlend Hasvold  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf vært i møte med Pasientsentrert 
helsetj.team. 

8 Nye UNN Narvik Styringsgruppe:  
Siv Elin Reitan 
Esben Haldorsen vara 
Prosjektgruppe: 
Anita Fjellfoss, Narvik 
Brukerrepresentanter: 
Esben Haldorsen 
Cathrin Carlyle 
Marit Myklevoll 

BU fått orientering 23.02.2022. 

9 Kvam utvalg Akuttmedisinsk 
klinikk 

Nina Nedrejord 
Thomas Engelskjøn vara 

Klinikksjef Jon Mathisen  

10 Kvam utvalg Diagnostisk klinikk Margrethe Larsen 
Nina Benjaminsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng/ Bente Aune. 
 

11 Kvam utvalg Hjerte- og 
lungeklinikken 

Ingolf Kvandahl 
Gudmund R Johansen vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 
 

12 Kvam utvalg NOR klinikken Lisbeth Dyrstad 
Sidsel Haldorsen vara SPØR 
HENNE 

Klinikksjef Bjørn Yngvar Nordvåg  
(Toril D Nilsen)  
Skal innføre “Brukerrepresentantens 
5 minutter” som fast post på hvert 
møte. Jobbe med å sette opp et 
org.kart over klinikken og oversikt 
over forkortelser samt ledere, en 
hjelp til BU-repr. Neste møte 
09.06.2022 kl 14-15. 

http://www.sano.no/
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13 Kvam utvalg Psykiatri- og 
rusklinikken 

Nina Nedrejord 
Nina Benjaminsen vara 

Klinikksjef Eirik Stellander.  

14 Kvam utvalg Operasjons- og 
intensivklinikken 

Margrethe Larsen 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen 
10 minutter til brukerstemmen i hvert 
møte. 

15 Kvam utvalg Barne- og 
ungdomsklinikken 

Ungdomsrådet 
Nina Nedrejord vara 

Kst. klinikksjef Marianne Nordhov   

16 Kvam utvalg Kirurgi, - kreft og 
kvinnehelseklinikken 

Ulf J Bergstrøm 
Terje Olsen vara 

Kst. klinikksjef Fredrik Sund. 
Kontaktperson Merete Andreassen.  

17 Kvam utvalg Medisinsk klinikk Margrethe Larsen 
Thomas Engelskjøn vara 

Klinikksjef David Johansen  

18 Frivillighetsrepresentant i 
Frivillighetsgruppen 

Kirsti Baardsen 
Lisbeth Dyrstad vara 

Pasientverter godt synlig. 
  

19 Helse I Arbeid Mildrid Pedersen 
Terje Olsen vara 

Dato for møte 21.02.2022.  

20 Etablering av robotassistert PCI Thomas Engelskjøn Kristian Bartnes.  
21 Klinisk etisk komite  Kirsti Baardsen 

Terje Olsen vara 

 

22 Ref.gruppe for 
behandlingshjelpemidler 

Martin Moe  Neste møte 30/5. (Denne gruppa er 
viktig og de bør presentere seg for 
BU) 
-Hjemmebehandling i en pandemi og 
postpandemi 
-systemer som bør og må snakke 
sammen 
-personvern (hva er viktigst, 
behandling eller personvern)  

23 Strategisk plan for utvikling av 
kliniske fagområder i NOR og 
K3K 

Kirsti Baardsen 
(arbeidsutvalget) 
Gudmund R Johansen 
(styringsgruppe K3K) 
Terje Olsen 
(styringsgruppe NOR) 

  

24 Styringsgruppe for Nybygg 
psykisk helse- og 
rusbehandling i Tromsø – 
konseptfase – observatør til 
overordnet 
medvirkningsgruppe  
Samme som nr 35. 
Nr 35: 
Observatør til overordnet 
medvirknings-gruppe OU 
prosjekt: Nye arealer psykisk 
helse og rus 

Nina Benjaminsen 
Margrethe Larsen 
 

Tor-Arne Hanssen.   

25 FSU Akuttmedisinsk 
Faglig samarbeidsutvalg for 
akuttmedisinsk samhandling 
(FSU Akuttmedisin) er en del 
av Helsefellesskapet Troms og 
Ofoten. 
 
FSU Akuttmedisin etableres som en 
del av regjeringens og Nasjonal helse 
og sykehusplan 2020-2023s mål om 
«å styrke kompetanse, innsikt og 
forståelse, samarbeid og samhandling 

Ulf J Bergstrøm 
 

Ulf har møtt. 05.04.2022. Et meget 

godt møte hvor BU-repr. ble godt 
ivaretatt. 
Mads Gilbert hadde presentasjon, og 
ved flere anledninger info rettet 

direkte mot BU-repr. i faguttrykk. 
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og sikre god ressursutnyttelse i de 
akuttmedisinske tjenestene utenfor 
sykehus». 
Samarbeidsutvalget skal blant annet 
diskutere, avklare og være pådriver 
for aktuelle saker og problemstillinger 
relevant for akuttmedisinsk 
samhandling mellom berørte nivåer 
og faggrupper. 
FSU Akuttmedisin rapporterer til 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU). 
Strategisk samarbeidsutvalg har gitt 
FSU-et et mandat som beskriver 
utvalgets oppdrag. For mer 
informasjon om oppdraget, se 
mandat. 

26 FSU Rekruttering og 
stabilisering  
Faglig samarbeidsutvalg for 
rekruttering og stabilisering av 
helsepersonell er opprettet på 
bakgrunn av føringene som 
framkommer i Ishavserklæringen om 
felles innsats for å sikre nok 
helsepersonell med riktig 
kompetanse i alle ledd av 
helsetjenesten. Utvalget er 
sammensatt av representanter fra 
samarbeidspartnerne i 
Helsefellesskapet Troms og Ofoten. 
Kommunenes medlemmer fordeler 
seg på de ulike kommuneregionene. 
UNN sine medlemmer kommer fra 
ulike lokalisasjoner og klinikker. 
Brukerne, fastlegene og ansatte er 
representert. 
Utdanningsinstitusjonene er også 
invitert inn da samarbeidet med disse 
anses som svært viktig. Strategisk 
samarbeidsutvalg har gitt FSU-et et 
mandat som beskriver utvalgets 
oppdrag. 

Terje Olsen Gøril Bertheussen. 
To digitale møter og fysisk møte 
04.05.2022.  

27 FSU Fastlegerådet 
Fagråd for fastleger (Fastlegerådet) er 
opprettet av OSO (Overordnet 
samarbeidsorgan Troms og Ofoten) 
for å skape en møteplass for 
fastlegene som gruppe og 
helseforetaket. I Helsefellesskapet 
Troms og Ofoten videreføres 
Fastlegerådet som et faglig 
samarbeidsutvalg for legetjenesten. 
Utvalget består av en fastlege fra 
henholdsvis kommuneregionene 
Nord-, Midt- og Sør-Troms, og 
Tromsø-området, samt en fastlege fra 
hver av vertskommunene for 
sykehusene. Fra UNN deltar 
medisinsk fagsjef, representanter fra 
ulike klinikker og PKO-leder (leder 
praksiskonsulentene), samt 
seksjonsleder og/eller rådgiver fra 
Samhandlingsseksjonen. Rådet har 
vært aktivt siden 2016, og behandler 
saker innenfor samhandlingsfeltet. 

Ingolf Kvandahl 
Lisbeth Dyrstad vara 

Oppstart 19.01.2022 
Ikke mottatt innkalling. 

28 Prehospitalt sepsisregister og 
forskningsprosjekt 

Nina Nedrejord 
Ulf J Bergstrøm vara 

Fortsatt ikke hørt noe. 

29 Forskningsutvalg NOR Lisbeth Dyrstad 
 

Presentasjon av ulike planlagte 
forskningsprosjekter i NOR-klinikken. 
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 Neste møte 07.09.- gj.gang av 
søknader til forskningsprosjekter 
som skal sendes Helse Nord. 

30 Forskningsprosjekt Kunstig 
intelligens 

Ulf J Bergstrøm  

31 Referansegruppe til  
Prosjekt Brukerbanken 

Nina Nedrejord 
Kirsti Baardsen vara 

Brukerbanken har fått navnet 
Engasjert. Går sin gang. 

32 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: Underarbeidsgruppe 
 
Bemanning/kompetanse 

Sidsel Haldorsen? Gøril Bertheussen. 
 
 

33 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: Underarbeidsgruppe 
 
Akuttmottak 

Thomas Engelskjøn Kontaktinformasjon sendt Einar 
Bugge 10.11.2021. 
Har vært avholdt tre møter. Fire 
temaer har vært drøftet i 
arbeidsgruppa: Ledelse, Organisering, 
Bemanning og Areal. Rapport fra 
arbeidet antatt å være ferdig i uke 21. 

34 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: Underarbeidsgruppe 
 
Utvikling av tilbud til 
skrøpelige eldre og pasienter 
m fl kroniske sykdommer 

Målfrid Ovanger Kontaktinformasjon sendt Einar 
Bugge 10.11.2021 
Ikke svart noe. 

35 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: Underarbeidsgruppe 
 
Utvikling av tilbud til voksne 
med alvorlig psykisk sykdom 
og rusproblemer 

Nina Benjaminsen Kontaktinformasjon sendt Einar 
Bugge 10.11.2021 (og Heidi Vik 
09.12.21) vært på 2 møter. 

36 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: 
Arbeidsgruppe Overordnet 

Merethe Saga Lønnum Prosjektet varer til september 2022. 
Merethe fortsetter til da. 

37 Regionalt prosjekt for digitale 
pasienttjenester - brukerpanel 

Thomas Engeskjøn Markus Rumpsfeld 
Har vært avholdt ett møte, der ulike 
funksjoner i digitale pasienttjenester 
ble vurdert. Eksempel digital journal, 
pasientreiser online, timeavtaler. 

38 SSU: Revisjonsutvalg for 
utarbeidelse av 
samarbeidsavtaler for 
Helsefellesskapet Troms og 
Ofoten 

Ulf J Bergstrøm 
Kirsti Baardsen vara 

Ikke hørt noe. 

39 Utprøvingsprosjekt: 
Hjelpemiddel Dolley 

Merethe Krohn Privat firma som jobber med en 
prototype som ev skal prøves ut ved 
tre avdelinger ved UNN Tromsø. Hatt 
telefonsamtale med en av utviklerne, 
og et teams møte med rådgiver ved 
Ehelse, samhandling og 
innovasjonssenter ved UNN 
Ønsker å sitte til prosjektet er ferdig. 

40 Revisjon av prosedyrer for 
tekniske hjelpemidler 

Kirsti Baardsen (Tony Andre Berntsen) 
Kirsti har sendt innspill. 

 
 

Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet 
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følger opp der det er aktuelt. De enkelte representantene følger opp 
sine prosjekt.  

 
 

 BU-32/22        Referatsaker 
Følgende vedlegg fremlegges: 

 
1. Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 20.04.2022 
2. Referat fra møter i BU Nordlandssykehuset, 20.04.2022 
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, 03.05.2022 
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, 09.05.2022 

 
Det ble foreslått at BAU-referatene blir sendt Brukerutvalget med en 
gang det er ferdig, og ikke vente til neste møte i Brukerutvalget. 

 
 Vedtak    Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. BAU-referatene vil  
   heretter sendt til Brukerutvalget så snart de er godkjent. 
 
 
 BU-33/22         Eventuelt 

1. Godkjenning av arealendring – A1-608 (tidligere BU 22/22) 
Brukerutvalget har fått tilbakemelding fra Drifts- og eiendomssenteret, 
der de opplyser at det kun er deler av rom A1-608 som er tenkt til de 
frivillige/ sykehusvertene. Tegning er forevist Brukerutvalget. 
 

 Vedtak  Brukerutvalget  viser til sak BU-22/22 Godkjenning av arealendring – A1-
608,  behandlet i Brukerutvalgets møte 27.04.2022, og opprettholder 
vedtaket. 

 
2. Arbeidsgruppe – Samisk kompetansegruppe – brukerrepresentant 
Nina Nedrejord har blitt forespurt om å delta i ovennevnte 
kompetansegruppe. 

 
 Vedtak  Nina Nedrejord stiller som representant og Ingolf Kvandahl ble valgt som 

vararepresentant. 
 

3. Brukerkonferansen 2022 
Saken behandles i BAU 30.05.2022.  
- Grensegang mellom sykehusets brukerutvalg og regionalt brukerutvalg. 

   Ansvarsområdet til disse to 
 

 Vedtak  Brukerutvalgets arbeidsutvalg behandler saken i sitt møte 30.05.2022. 
Eventuelle innspill sendes Hilde A Johannessen i forkant av møtet. 
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4. Evaluering 
Det var enighet om at møtet var veldig interessant og det er mye å lære, 
både for de nye og også for de som har har vært her en stund. 
Det er ønskelig med flere pauser gjennom møtedagen. 
Utvalget virker som å være et aktivt utvalg, og det er positivt. 
 
 

 
 
 

             Terje Olsen (sign.) Hilde A Johannessen(sign.) 

             leder sekretær 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 28.09.2022.  
Kopi til: 

- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 

- Sissel Eidhammer, Nordlandssykehuset 

- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 

- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 

- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 

- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 

- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 

- Klinisk etikkomite UNN v/Bård Forsdahl 

- Lærings- og mestringssenteret, UNN v/ Marita Pedersen 

- Kreftforeningen v/ Wenche P Kjølås 

- Ungdomsrådet UNN v/ Elisabeth Warvik 



 
 

Protokoll 
 

Møte:  Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  13. juni 2022, kl. 10.00 – 14.30  
Møtested: Teams-møte, ledelse og sekretariat møtte på HR-/Samhandlingsavdelinga i 
Mosjøen. 
 
 
Innkalt:  
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO  x  

Hugo Sandoval Medlem Mental Helse  x 

Tove Linder Aspen  Medlem Ivareta X  

Jan Sundset Medlem Samisk befolkning  x 

Grete Bang Medlem Eldrerådet  x 

Dag Utnes Medlem Kreftforeningen  x 

Steinar Arnesen Medlem FFO   x 

Ija Nilsen Medlem RIO  x 

Rigmor Røberg Vara Kreftforeningen X  

Hilde Valrygg Vik Vara FFO X  

Liv Jamtli Vara FFO X  

Bjørn Helge Hansen Vara Eldrerådet X  

     

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir   x 

Knut Roar Johnsen Samhandlingssjef  x  

Tove Lill Falstad Rådgiver samhandling  x  

Ole Hope Prosjektdirektør  x  

Hanne Frøyshov Medisinsk direktør  x  

Merethe Myrvang Rådgiver Nye Hsyk  x  

Hege Igeland Rådgiver samhandling  x  

Gry Fjellgård Rådgiver samhandling  x  

Geir Jensen Controller  x  

Sissel Karin Andersen Organisasjonsdirektør  x  

 
 
 
 



 
 

Saksliste 
Sak 30/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 31/2022 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 20. april 2022 
Sak 32/2022 Konstituering av brukerutvalget 
Sak 33/2022 Referatsaker 
Sak 34/2022 Handlingsplan for Brukerutvalget 
Sak 35/2022 Orienteringssaker fra leder og medlemmer 

▪ Samhandlingskonferansen 
▪ Styremøter 
▪ Klinisk Etisk Komitè-møte (KEK) 
▪ Styringsgruppemøte for Nye Helgelandssykehuset 
▪ Brev fra Børge Hundnes 
▪ Kompetanseplanen 2022/2023 
▪ Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord- revisjon av retingslinje 
▪ Godtgjørelse til RBU og alle brukerutvalg og ungdomsråd i alle 

helseforetak i Helse Nord 
Sak 36/2022 Status økonomi 
Sak 37/2022 Hovedprogram Nye Helgelandssykehuset 
Sak 38/2022 Status gjennomgang av alternativer – Nye Hsyk 
Sak 39/2022 Tertialrapport 1-2022 
Sak 40/2022 Faglig strategisk utviklingsplan 
Sak 41/2022 Muntlig orientering fra AD 
Sak 42/2022 Eventuelt 

▪ Universell utforming 
▪ Notat fra Profo 

 

Protokoll 
 

Sak 30-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste v/ALB 
 
Vedtak:  Godkjent 
 
 
Sak 31-2022 Godkjenning av protokoll BU 20.04 v/ALB 
 
Vedtak:  Godkjent 
 
 
Sak 32-2022 Konstituering av brukerutvalget v/KRJ 
 
Vedtak:  Godkjennes 
 
 



 
 

Sak 33-2022 Referatsaker v/ALB 
 
Referat møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset 18.06.22 
Ang sak 051/2022 Status prosjekter, pkt 20: «avansert smertebehandling med metadon- 
Innovativ behandling av pasienter med kroniske smerter» ble det stilt spørsmål om det er 
kontroll på dosering for å unngå avhengighet. Samhandlingssjef tok kontakt underveis i 
møtet med kontaktperson for prosjektet i NLSH som kunne bekrefte kontroll og nytte . 
 
Vedtak:  Godkjent 
 
 
Sak 34- 2022 Handlingsplan for BU 2022/2023 v/ALB 
 
Vedtak:  Planen tas til orientering, og legges til godkjenning i påfølgende BU-møte. 

1. For å imøtekomme pkt 18 i Oppdragsdokumentet: «I samarbeid med 
brukerutvalget kartlegge og forbedre samarbeidet med frivillige 
organisasjoner» ønsker Brukerutvalget å ha fysiske møter med de store 
organisasjonene   

2. Brukerutvalget finner første punkt under «Brukermedvirkning på 
individnivå» utydelig og ønsker en ny setning til erstatning for: «Fremme 
implementeringen av samvalg i klinisk praksis» 

3. Brukerutvalget stiller spørsmål om hvilke store brukerorganisasjoner det 
henvises til under punktet «brukermedvirkning på systemnivå», og hvem 
som kaller inn til disse møtene. Bør presiseres i planen. Følges opp av AU. 

 
 
Sak 35- 2022 Orienteringssaker fra leder og medlemmer 
 

• Leder og nestleder deltok på Samhandlingskonferansen 8. og 9. juni 2022. 
Tilbakemeldinger: Fantastisk program, pasienten i sentrum i hele konferansen. Gode 
innledere. Godt utbytte. Fantastiske ungdomsrepresentanter som holdt innlegg. 

• Leder har deltatt på styreseminar og styremøte i Tromsø. 

• Nestleder har deltatt i regional samling for Klinisk etisk komitè (KEK), regional samling 

• Det stilles spørsmål ved årsak til at vararepresentant ikke får delta i 
styringsgruppemøte til Nye Helgelandssykehuset.  

• Brev fra Børge Hundnes. 

• Kompetanseplan for Helgelandssykehuset er vedtatt for 2022/2023. Brukerutvalget 
har gitt innspill til planen. BU er fornøyd med at innspill er tatt hensyn til og tatt med 
i vedtatt plan.  

• Honorar for brukermedvirkning i Helse Nord. Revisjon av retningslinje.  
Brukerutvalget er misfornøyd med at det ikke gis honorar for å delta på 
kurs/konferanser, og tar dette opp i regionalt brukerutvalg. 

• Honorarsatser for brukerutvalget endres fra mai 2022 i henhold til vedtak i Helse 
Nord. 



 
 

 
Vedtak:  Sakene tas til orientering 

1. Brukerutvalget ønsker at vararepresentant får delta i styringsgruppemøter 
i Nye Helgelandssykehuset i tilfelle hovedrepresentant ikke kan stille. Det 
er for å sikre brukermedvirkning også i styringsgruppearbeidet. 
Samhandlingssjefen bes følge dette opp med prosjektledelsen i Nye 
Helgelandssykehuset.  

2. Brukerutvalget anbefaler at det utarbeides retningslinjer for hvordan 
utvalget skal forholde seg til henvendelser og innspill om saker som i 
grunn skal avgjøres i styrene i Helse Nord og/eller i Helgelandssykehuset. 
Samhandlingsavdelinga bes følge dette opp i samarbeid med 
administrasjonen.  

3. Brukerutvalget sender ut en pressemelding med ønske om at 
kreftkirurgien må tilbakeføres til Helgeland. Brukerutvalget tar ikke stilling 
til lokalisasjon i pressemeldingen.  

 
 
Sak 36-2022 Status økonomi i HSYK v/Geir Jensen 
 
Vedtak:  Saken tas til orientering.  

1. Brukerutvalget er bekymret for at den største utgiftsposten er knyttet 
til innleie av viktig medisinsk- og helsefaglig personell. Bekymringen er 
knyttet til om det vil få konsekvenser for pasienttilbudet i foretaket.  

 
 
Sak 37-2022 Hovedprogram Nye Helgelandssykehuset v/Ole Hope 
 
PowerPoint-presentasjon sendes deltakere på møtet (unntatt offentlighet).  
Hovedprogrammet er ferdig og styrebehandles i 23.august -22. Brukerutvalget inkluderes i 
utarbeidelsen av det endelige hovedprogrammet som inkluderer endelig konseptvalg og 
lånesøknad. Brukerutvalget er innkalt til møte 19. august og får saken tilsendt den 15. august 
til gjennomgang for dialog og innspill. 
 
Vedtak:  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 38-2022 Status gjennomgang av alternativer Nye Helgelandssykehuset v /Ole Hope 
PowerPoint-presentasjon sendes til deltakere på møtet. Foreløpig unntatt offentlighet.  
 
Vedtak:  Saken tas til orientering.  

1. Det det settes av tid til avklarende spørsmål i møtet den 19. august 
2022. Leder kan kontaktes for å diskutere spørsmål som ønskes stilt i 
møtet.  

 
Sak 39-2022 Tertialrapport 1-2022 v/Hanne Frøyshov 



 
 

Gjennomgang av rapporten. Det stilles spørsmål ved punkt 9, «vurdere hvilke aktiviteter som 
kan flyttes nærmere pasienten». Det er sendt en oversikt over hvilke operasjoner som 
Helgelandssykehuset har kapasitet til å foreta.  
 
 
Vedtak: Saken tas til orientering.  

1. Brukerutvalget sender en henvendelse til Helse Nord hvor det bes om 
at UNN/NLSH benytter seg av ledig behandlingskapasitet i 
Helgelandssykehuset 

 
                        
 Sak 40-2022 Faglig strategisk utviklingsplan v/Hanne Frøyshov 
 
Strategi 2022-2038 «Norges beste lokalsykehus». I møtet får brukerutvalget presentert en 
oppsummering av satsningsområder i faglig strategisk utviklingsplan (FSU) som skal 
styrebehandles i august. Brukerutvalget kom med følgende innspill i møtet: 

• Begrepet «lagspill» bør tas med under verdier. 

• Det savnes fokus på brukermedvirkning i FSU 
 
Vedtak:  Tas til orientering 

1. Hanne Frøyshov tar med seg de innspill som kom fram i møtet 
2. Brukerutvalget kommer med eventuelt flere innspill til FSU innen 1. juli -

2022. 
 

 
Sak 41-2022 Muntlig orientering fra AD, presentert av Sissel Karin Andersen 
Sissel Karin Andersen presenterer oversikt over konstitueringer i Helgelandssykehusets 
ledelse. Disse endringene er gjeldende fra 1.7.22. Organisasjonsoversikt sendes ut som 
vedlegg. Fagsjef er ansatt fra august. Det blir ingen endringer i organisasjonsstrukturen. 
 
Vedtak:  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 42-2022 Eventuelt  
 
Det var meldt to saker til eventuelt. Sak om universell utforming utsettes til høsten. Saken 
fra PROFO der forbundet uttrykker bekymring for urologitilbudet ved Helgelandssykehuset i 
Mosjøen følges opp av brukerutvalget gjennom medvirkning i alle prosesser knyttet til 
utvikling av Nye Helgelandssykehuset. Brukerutvalget er opptatt av at kompetanse som er 
bygget opp gjennom år ikke forsvinner fra helseforetaket.  
 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 19. august 2022 
Protokollen blir lagt fram som referatsak i kommende styremøte 



 
 

 
Kopi til:  

• Styret i Helgelandssykehuset 

• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

• Ledergruppen i Helgelandssykehuset 

• Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og 
Helse Nord. 

 
 



 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 
  

Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
15.-16. juni 2022 

Beate Juliussen 
16.06.2022 
 



 Side 2 
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Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Gro Johansen Nestleder Til stede  

Torhild Ackermann Medlem Til stede  

Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem  Til stede  

Astrid Daniloff Medlem  Til stede  

Bjørnar Leonardsen, vara for Alf 
Bjørn 

Medlem Til stede  

Solveig Methi Medlem Til stede  

Knut Harald Eriksen Medlem Meldt forfall Vara hadde ikke mulighet til å 
stille 

Susanne Elisabeth Siri Medlem Meldt forfall Har pr i dag ikke vara 

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef (referent) 

Harald G. Sunde  Medisinsk fagsjef, deltok på sak 22/2022 

Robert Kechter Rådgiver, deltok på sak 23/2022 

Sofie Bjørnå Rådgiver, deltok på sak 23/2022 

Espen Hansen Prosjektsjef NHS, deltok på sak 25/2022 

Bjørn Erik Johansen Avdelingsleder Pasientreiser, deltok på sak 26/2022 

Line Grongstad Konstituert kvalitets- og utviklingssjef, deltok på sak 07-09/2022 

 
I tillegg møtte: 

Vibeke Christensen Kunstkonsulent NHS, deltok på sak 24/2022 
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Sak 14/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan 15. og 16. juni 2022 på Scandic Hotel Kirkenes. 
 

Saksnr Sakens navn 
14/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
15/2022 Godkjenning av referat fra BU møte 17. mars 2022 
16/2022 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 3. juni 2022 
17/2022 Møteplan, reiseregninger og budsjett 2022, inkludert revidert honorering 

for brukermedvirkning 
18/2022 Valg av representanter til styrer, råd og utvalg 
19/2022 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 

Ingen presentasjon, styresaken legges ved.  
20/2022 Tertialrapport 1. tertial Oppdragsdokumentet 2022 

Ingen presentasjon, styresaken legges ved.  
21/2022 ForBedring 2022  
22/2022 Medisinsk fagsjef orienterer 
23/2022 Orientering om rus/psykiatritilbudet i Finnmarkssykehuset 
24/2022 Kunst i nye Hammerfest sykehus 
25/2022 Nye Hammerfest sykehus  
26/2022 Orienteringssaker 

1. Muntlig informasjon fra BU leder 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer 
3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 

a. Innspill til Helse Nord RHFs brukerkonferanse 21.-22.09.22 
 

27/2022 Referatsaker 
1. Referat fra regionalt brukerutvalg 7. april 2022  

28/2022 Eventuelt 
 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 15/2022 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
17. mars 2022 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 17. mars 2022 godkjennes.  

 

Sak 16/2021 Referat AU-møte 3. juni 2022 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 3. juni 2022 til 
orientering. 
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Sak 17/2022 Møteplan, reiseregninger og budsjett 2022, inkludert 
revidert honorering for brukermedvirkning 
Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
 
Vedtak:  
Informasjon om møteplan, reiseregninger og budsjett 2022 tas til 
orientering. 

      

Sak 18/2022 Valg av representanter til styrer, råd og utvalg 
Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  

 
Vedtak:  

    
 
    

Styrer, råd og utvalg Brukerutvalgsmedlem 2022-2024 

Brukerpanel for digitale pasient- og 
samhandlingstjenester 

 Bjørnar Leonardsen 

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Torhild Ackermann, vara: Solveig Methi 

Brukerutvalgets Arbeidsutvalg Kjell Magne Johansen, Gro Johansen, Tom Kristian 
Tommen Hermo 

Forskningsprosjekt i medisinsk etikk Gro Johansen 

Forskningsstyret i Finnmarkssykehuset Kjell Magne Johansen 

Helsefellesskapet - tidligere Overordnet 
samarbeidsorgan (OSO)  

Solveig Methi 

Klinisk etikk komite (KEK) Tom-Kristian Tommen Hermo  

Kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset Astrid Daniloff, vara: Torhild Ackermann  

Prosjektstyre nye Hammefest sykehus Kjell Magne Johansen 

Samisk Språkutvalg Susanne Elisabeth Siri 

Stormottakersatsningen i Finnmarkssykehuset HF Gro Johansen  

Styret i Finnmarkssykehuset, observatør Kjell Magne Johansen 

Lokalt samarbeidsutvalg Vest-Finnmark Alf Bjørn, Vara: Susanne Siri  

Lokalt samarbeidsutvalg Øst-Finnmark  Lokalt LHL medlem 
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Sak 19/2022 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 
 Ingen innledning i saken.  
    
 Vedtak:  

Informasjon om langtidsbudsjettet for Finnmarkssykehuset HF tas til 
orientering. 
 

Sak 20/2022 Tertialrapport 1. tertial Oppdragsdokumentet 2022 
 Ingen innledning i saken.  
     

Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjon om 1. tertial oppdragsdokumentet 2022 
til orientering. 
 

Sak 21/2022 ForBedring 2022 
 Ingen innledning i saken.  
     

Vedtak:  
Informasjon om ForBedring tas til orientering. 

 

Sak 22/2022 Medisinsk fagsjef orienterer 
 Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.  
  
 Oppdatering vedrørende geriatrisk team i Sámi klinihkka. Dette følges 

videre opp i neste møte.  
 Oppdatering vedrørende klart språk/innkallingsbrev på samisk. Dette 

følges videre opp i neste møte.  
 
 Spørsmål og kommentarer:  
 I klart språk/innkallingsbrev bør det tas inn en setning i brevet om at 

det oppfordres til å registrere seg for å motta innkallinger digitalt. Det 
bør også tas med en setning om å komme på sykehus parfyme fri. 
Innkallingsbrev på samisk følges videre opp i neste møte. 

 
 Helikopterlandingsplass Kirkenes – ber om mer utfyllende informasjon 

i neste møte.  
      

Vedtak:  
Informasjon fra medisinsk fagsjef tas til orientering. 
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Sak 23/2022     Orientering om rus/psykiatritilbudet i     
           Finnmarkssykehuset 

Robert Kechter og Sofie Bjørnå innledet i saken.  
   

Vedtak:  
Brukerutvalget ber om at Finnmarkssykehuset HF og regionalt 
brukerutvalg kontakter UiT for å få en forsterkning av videreutdanning 
av spesialsykepleiere med kvoter for sykepleiere fra 
Finnmarkssykehuset HF. Det bes også om at videreutdanningen av 
psykiatrisk sykepleiere prioriteres.  

Sak 24/2022 Kunst i nye Hammerfest sykehus 
Kunstkurator for nye Hammerfest sykehus, Vibeke Christensen innledet 
i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Ønskelig med bilde i blodbanken, der det tappes blod.  
Ønskelig med bilder på pasientrom.  
Kantinegården: viktig at kunsten er tilgjengelig hele året, også på 
vinteren når et er snø.  
Viktig å ta hensyn til allergier ved valg av kunst, eksempelvis 
overflatebehandlinger og innramminger.  
 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjon om kunst i nye Hammerfest sykehus til 
orientering.  

 

Sak 25/2022 Nye Hammerfest sykehus  
Prosjektsjef, Espen Hansen innledet i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Blir det skilting også på Kvensk?  
Skilting for synshemmede – blir det mulighet til å lytte til hvor en er i 
bygget?   
Hvordan blir adkomsten til bygget? Presenteres på neste møte.  
 

Vedtak:  

Brukerutvalget tar informasjon til orientering.  
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Sak 26/2022 Orienteringssaker 

 
1. Muntlig informasjon fra BU leder 

a. Nye Hammerfest sykehus, jevnlige møter. 
b. Andre utvalg, går som normalt.  
c. Styremøter: dersom det er noen som har innspill eller 

spørsmål til styresaker, ta kontakt i forkant av styremøtet.  
 
  

2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  
a. Ingen orientering. 

 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Pasientreiser v/ Bjørn Erik Johansen  

 
b. Kurs LIS2/3 – Pasient og brukermedvirkning 

Det skal gjennomføres kurs på 2 timer, ett på våren og ett på 
høsten om pasient- og brukermedvirkning for LIS 2 og 3. 
Kurset gjennomføres digitalt Datoer for 2022: 4. mai kl 12-14 
og 2. november kl 12-14. Det byttes på hvem som er med på 
disse kursene.  
 

c. Brukerutvalget stiller med representanter til å holde innlegg på 

pasientsikkerhetsdagene:  
Kirkenes: 18.10.22 

Alta: 19.10.22 

Karasjok: 20.10.22 

Hammerfest: 21.10.22 
 
Vedtak: 
1. Brukerutvalget tar informasjon til orientering.    

 

Sak 27/2022 Referatsaker 

1. Protokoll RBU møte 7. april 2022 
 
Vedtak:  
Referatsakene tas til orientering.  
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Sak 28/2022 Eventuelt 
Det fremkom ingen saker under eventuelt.  

 

   
 
Kjell Magne Johansen 
Leder Brukerutvalget 
Referatet godkjennes på neste møte 
 
Kopi til:  

- Styret i Finnmarkssykehuset HF - Pasient- og brukerombudet i Finnmark 
- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF - RIO Finnmark 
- Regionalt Brukerutvalg - Kreftforeningen  
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset - FFO Finnmark 
- Brukerutvalget UNN - Mental Helse Finnmark 
- Brukerutvalget Sykehusapoteket 
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

- Troms og Finnmark fylkeskommune  
- NHF Nord-Norge 

- SANKS Brukerråd - Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 
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