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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:    

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Berit Enoksen Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet Sak 057/2022  

Bente Fridtjofsen Samvalgskoordinator Sak 059/2022  

Terje Svendsen Kvalitetsleder Sak 060/2022  

Sverre Sittlinger Rådgiver Avdeling for Kvalitet og e-helse Sak 061/2022  

Hedda Soløy-Nilsen  Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken Sak 062/2022  

Ruben Solbakken  Enhetsleder Salten distriktspsykiatriske 
senter (SDPS) 

Sak 063/2022  

Tobias Stanojevic Brukerrepresentant Sak 063/2022  
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Saksliste: 
 

055/2022 
056/2022 
057/2022 
058/2022 
059/2022 
060/2022 
061/2022 
062/2022 
063/2022 
064/2022 
065/2022 
066/2022 
067/2022 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av referat møte 18. mai 
Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2021 
Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset 
Samvalg 
Ledelsens gjennomgang av foretaket 2021 
Status klima- og miljøarbeid i Nordlandssykehuset 2021 
Informasjon psykisk helse- og rusklinikken 
Bodø Intensiv Eksponerings Terapi (B-IET) og VR-teknologi; innovasjons og utviklingsprosjekt 

Oppnevninger  
Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 
Eventuelt 
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Saksnr.  Saksfremstilling 
 

055/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

056/2022 
 
 

Godkjenning av referat møte 18. mai 
 
Vedtak:  
Referatet fra møtet 18. mai godkjennes.  

057/2022 Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2021 
 
Global Trigger Tool (GTT) er en metode for strukturert journalundersøkelse for å avdekke 
endring av pasientskader over tid. Berit Enoksen, Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet, ga 
en kort presentasjon av resultatene fra (GTT) analysen i Nordlandssykehuset for 2021.  
 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  
2. Brukerutvalget er tilfreds med at direktøren ber klinikkene om å se på omfanget av 
«Legemiddelrelaterte skader», som over tid har vært den hyppigst forekommende 
skadetypen.  
 

058/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset  
 
Utgikk. 
 

059/2022 Samvalg 
 

• Lenke til Helse Norge: https://www.helsenorge.no/samvalg/  

• Presentasjon ved samvalgskoordinator, Bente Fridtjofsen  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for presentasjonen og er tilfreds med at det har blitt ansatt 
samvalgskoordinator ved Nordlandssykehuset HF.  

2. Brukerutvalget har følgende innspill: 

• Få av samvalgs-verktøyene er knyttet til psykisk helse og 
habilitering/rehabilitering 

• Det er mye god praksis ved Nordlandssykehuset, det er en positiv endring 

• Fornuftig å tenke samhandling, for eksempel tenke samvalg inn i arbeidet 
med Pakkeforløp hjem 

• Representant(er) fra brukerutvalget kan delta på informasjonsmøter/innlegg 
ved forespørsel 

• Positivt at pårørende blir tatt med som en del av arbeidet med samvalg 

https://www.helsenorge.no/samvalg/
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• Innspill om at brukerutvalgets medlemmer kan ta opp temaet samvalg med 
sine brukerorganisasjoner, og invitere samvalgskoordinator til å delta på 
aktuelle arenaer 
 

060/2022 Ledelsens gjennomgang av foretaket 2021 
 
Presentasjon ved Terje Svendsen, Kvalitetsleder. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 

 

061/2022 Status klima- og miljøarbeid i Nordlandssykehuset 2021 
 
Orientering ved Sverre Sittlinger, Rådgiver avdeling for kvalitet og e-helse.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for presentasjonen. 

 

062/2022 Informasjon psykisk helse- og rusklinikken 
 
Informasjon om ventetiden ved poliklinikkene voksenpsykiatri og barne- og 
ungdomspsykiatri ved Hedda Soløy-Nilsen ved klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen.  
 

063/2022 Bodø Intensiv Eksponerings Terapi (B-IET) og VR-teknologi; innovasjons og 
utviklingsprosjekt 
 
Informasjon om prosjektet ved Ruben Solbakken, Enhetsleder Salten distriktspsykiatriske 
senter (SDPS) og Tobias Stanojevic, Brukerrepresentant.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for presentasjonen.  
 

064/2022 Oppnevninger  
 

Prosjekt Brukerrepresentant Kontaktperson 

1. Alle pasienter får 
time til rett tid - 
Barneklinikken 
 

 
 

Monica Tangen 
monicatangen@gmail.com  

Kontaktperson:  
Marie Dahlskjær 
 
 

2. Faglig 
samarbeidsutvalg for 

Gunn Varberg  

mailto:monicatangen@gmail.com
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pakkeforløp kreft 
hjem 
 

3. Bodø Intensiv 
eksponeringsterapi. 
Innføring av ny 
behandlingsmetode 
og bruk av VR i 
behandling. Bodø 
Intensive 
eksponeringsterapi. 
 

 
Tobias Stanojevic 
tobias.stanojevic@gmail.com  
 
 

 
Kontaktperson: 
Ole André Korneliussen 

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

 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av tabell. 

 

065/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant        Status 

1. Representant styret 
Nordlandssykehuset 

Paul Daljord Aktuelle styresaker: 
Forrige styremøte i 
Tromsø, avklaringer 
om media 

2. Strategisk 
samarbeidsutvalg 
Helsefellesskap 

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

Nytt møte 15. juni  

 
 
 

3. Klinisk Etisk Komite 
(KEK) 

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

▪ Planlegger 
regional 
konferanse i juni 

▪ Nytt prosjekt for å 
se på tjenesten 

▪ Undervisning for 
leger i 
spesialisering 

▪ Ber om å få inn 
problemstillinger 
fra de ulike 
avdelingene 

mailto:tobias.stanojevic@gmail.com
mailto:Cicilie.Toresen@em1nn.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:enssen.helge@gmail.com
mailto:enssen.helge@gmail.com
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Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

4. Driftsrådet til pasient- 
og pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  
vara: Viktor Torrisen 

Ble gjennomført et 
møte 02. juni 2022: 

Etterlyser frivillige til 
pasient- og 
pårørendere-torget:  

Lenke til mer 
informasjon om dette: 
https://frivillig.no/land
sforeningen-for-
hjerte--og-lungesyke-
lhl-bod/frivillige-ved-
pasient--og-
prrendetorget-
nordlandssykehuset  

5. Sykehusapotek Nord 
HF (SANO) 

Cicile Toresen 
Cicilie.Toresen@em1
nn.no  

 

Ingenting nytt å 
melde.  

Kontaktperson: Anna-
Emilie  

6. Forskningsutvalget 
Nordlandssykehuset 

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  

 

Ingenting nytt siden 
sist. Planlegger et nytt 
møte.  

Kontaktperson: Ole 
Andre Korneliussen  

9. HelseIArbeid 
poliklinikken 

Sarah Isabel 
Corneliussen Dahl 

Prosjektleder gir en 
skriftlig orientering i 
løpet av våren 2022 

https://frivillig.no/landsforeningen-for-hjerte--og-lungesyke-lhl-bod/frivillige-ved-pasient--og-prrendetorget-nordlandssykehuset
https://frivillig.no/landsforeningen-for-hjerte--og-lungesyke-lhl-bod/frivillige-ved-pasient--og-prrendetorget-nordlandssykehuset
https://frivillig.no/landsforeningen-for-hjerte--og-lungesyke-lhl-bod/frivillige-ved-pasient--og-prrendetorget-nordlandssykehuset
https://frivillig.no/landsforeningen-for-hjerte--og-lungesyke-lhl-bod/frivillige-ved-pasient--og-prrendetorget-nordlandssykehuset
https://frivillig.no/landsforeningen-for-hjerte--og-lungesyke-lhl-bod/frivillige-ved-pasient--og-prrendetorget-nordlandssykehuset
https://frivillig.no/landsforeningen-for-hjerte--og-lungesyke-lhl-bod/frivillige-ved-pasient--og-prrendetorget-nordlandssykehuset
https://frivillig.no/landsforeningen-for-hjerte--og-lungesyke-lhl-bod/frivillige-ved-pasient--og-prrendetorget-nordlandssykehuset
mailto:Cicilie.Toresen@em1nn.no
mailto:Cicilie.Toresen@em1nn.no
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
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Sarah_isabel_87@ho
tmail.com 

 

Kontaktperson: Wiggo 
Nilsen 

10. Kurs 
brukermedvirkning 

Carl Eliassen 
Carl@marborg.no  

 

Blir kurs igjen til 
høsten 2022  
 

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

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

Ikke noe nytt siden 
sist.  

Kontaktperson: Anna-
Emilie Langås Vadnem 

  

12. «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. 

Prosjekt i 
avslutningsfasen.  

Kontaktperson: Wiggo 
Nilsen (orientering 
møte 18. mai) 

13. 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 

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

Ragni Adelsten 
Stokland 
ragnias@gmail.com 
957 30 732 

 

Ingenting nytt å melde  
 
Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

Telefonnummer: 957 
30 732 

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

Merete Johansen 
Merejo2@outlook.c
om 

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

mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
mailto:Carl@marborg.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:Merejo2@outlook.com
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16. 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 
Prosjekt om fysisk 
trening med MS. 
Kontaktperson: Ole 
André Korneliussen 

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

Gerd Karin 
Bjørhovde  
gerd.bjorhovde@uit.
no  
 
 

Doktorgradsprosjekt. 
Ingenting å 
rapportere, så vidt i 
gang.  

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

18. 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. 
Utarbeides planer.  

Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

 

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

 

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

Tuva Nordal Skjerve, 
tuvaskjerve@hotmai
l.com    

Har hatt et møte, det 
var veldig bra, 
engasjerte 

Gunn Strand 
Hutchinson 

 

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

 

Grete Hatlen Hansen 
Tlf: 482 82 259 

Kontaktperson: Linn 
Sørtorp 

Brukerrepresentant 
svært fornøyd med 
prosjektet. Ikke noe 
nytt siden sist 
 

21. Self-sustaining 
speculum (SSS) and 
prefilled induction 

Line Mathilde 
Karlsen 
Line.mathilde.karlse

Gunn Strand 
Hutchinson 

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
mailto:espenjo83@gmail.com
mailto:espenjo83@gmail.com
mailto:danieltorbergsenjohansen@gmail.com
mailto:danieltorbergsenjohansen@gmail.com
mailto:tuvaskjerve@hotmail.com
mailto:tuvaskjerve@hotmail.com
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catheter (PIC) -utvikling 
av nytt og forbedret 
utstyr til bruk ved 
induksjon av fødsel.  
 

n@gmail.com / 482 
18 262 

Ikke startet enda. 

22. 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 

 
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 

 

Kontaktperson: Ole 
André Korneliussen 

 

23. 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 

24. Nordlandssykehusets 
kunstutvalg 

Merete Hassel 
hassel.merete@gmai
l.com  
 

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

mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
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
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25. Brukerpanel digitale 
pasient- og 
samhandlingstjenester 

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

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

26. 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, 
møte i slutten av mai 

Kontaktperson: Marie 
Dahlskjær  

 

27. 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: Marie 
Dahlskjær 

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

Elisabeth Baraa  
elisabeth.baraa@gm
ail.com   

Status: Søknad om 
prosjektmidler, 
forventet svar høst 
2022 

Kontaktperson: Gunn 
Varberg 

29. 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  

mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
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
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30. Nordlandssykehusets 
parkeringsutvalg 
  
 

Gunnar Olsen  
gunnarolsen42@gm
ail.com 

Koordinator følger opp 

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

31. 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   • Forventet svar på 
søknad juni 2022 

• Paul skal få en 
orientering om 
prosjektet i løpet 
av juni  

Ansvarlig 
Nordlandssykehuset: 
Elinor Carlsson  

32. Innovasjonsprosjekt: 
Hjemmebehandling 
med intravenøst 
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.   

 

Gunn Hutchinson • Forventet svar på 
søknad juni 2022 

• Ansvarlig 
Nordlandssykehus
et: Hans Erling 
Simonsen 

33. Etablering av rusakutt 
Psykisk helse og 
rusklinikken – 
Forprosess  

  

Carl Eliassen: 
carl@marborg.no  
 
 

Ikke noe nytt siden sist 

Kontaktperson: Linn 
Sørtorp 

34. Innovasjonsprosjekt: Et 
mer barnevennlig 
sykehus  

Marie Dahlskjær 
 
 

Forventet svar på 
søknad juni 2022.  

Ansvarlig 
Nordlandssykehuset, 
Kirsti Neset 

35. Innovasjonsprosjekt:  
Fiberoptic endoskopic 
Examination of 
Swallowing (FEES) - 
Implementering av 

Mona Bahus  
Mobil: 988 36 221  
E-post: 
post@alsnorge.no  
*Står oppført som 
brukerrepresentant 

Forventet svar på 
søknad juni 2022.  

Ansvarlig 
Nordlandssykehuset: 

mailto:gunnarolsen42@gmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
mailto:carl@marborg.no
mailto:post@alsnorge.no
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innovativ metode 
innen dysfagi 

men bosatt på 
Østlandet. Om 
prosjektet får 
innvilget midler 
rekrutteres 
brukerrepresentant 
bosatt i Nordland.  
 
 
 

Bodil Berg-Hansen 
Rosenvinge 

 
 

36. 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?".   
 
 

• Psykisk 
helse- og 
rusklinikken 

Danielle Johanne  

• NLSH 
sentrum 

• Vesterålen 
Paul Daljord 

• Lofoten 
Ole André 
Korneliussen 
 

 

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

 

Paul Amundsen,  
paamundsen@hotm
ail.com     

Kontaktpersonperson: 
Gunn Varberg  
 
Gjelder: Gjennomgang 
av brosjyre (kortvarig 
prosjekt) 
 
Prosjektleder 
Nordlandsykehuset:  
Charlotte Eileen Mack 
 

38. Prestetjenesten for 
fremtiden 2022 

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

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

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

Marie Dahlskjær   

mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
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40. Forbedringsprosjekt 
Dekolonisering av 
protesepasienter 

Forespurt klinikken 
om aktuelle 
kandidater. Avventer 
tilbakemelding 

 

 
Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
2. Brukerutvalgets medlemmer oppfordres til å videreformidle at pasient- og pårørendetorget 

trenger flere frivillige.  

 

066/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 
 

• Hatt møte 31. mai: 
▪ Digitale konsultasjoner statens barnehus 
▪ Digitale tjenester Helse Nord 

• Deltatt med innlegg på samhandlingskonferanse i Svolvær 

• Skal være en samling for alle ledere og nestledere i september i Tromsø 

• Presentasjon i ledergruppa med våre hovedsaker  
▪ 10 tiltak for å skape et godt sykehus for barn og ungdom  

• Foredrag samhandlingskonferansen Mosjøen  

• Innlegg barnehabilitering  

 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen.   
 

067/2022 Eventuelt 
 
1. Innspill til tema brukerkonferansen 2022 

• Oppfølging av retten til å få koordinator for personer med sammensatte og 
langvarige behov.  

Ønsker at det skal være et foredrag/innlegg hvor tilbudet i Helse Nord sammenlignes med 
andre regionale helseforetak, når det gjelder antall plasser, variasjon i tilbud og 
tilgjengelighet. For eksempel er det slik at i Helse Nord må man søke via Helfo, mens i Helse 
Øst kan det søkes direkte til institusjon. Det skal være like tilbud og tilgjengelighet i alle 
regioner. Kan være kafe-dialog, men ønsker også å få orientert om tilbudet i Helse Nord.  

• Oppfølging av retten til å få kontaktlege.  
Ønsker at det skal foredrag/innlegg hvor tilbudet i Helse Nord sammenlignes med andre 
regionale helseforetak. Våre erfaringer er at dette er en ordning som det er utfordringer 
med å implementere ved flere helseforetak. Kan man si noe om tilbudet i Helse Nord? 

• Innlegg fra Ungdomsrådene  
Kanskje kan 10 Råd for reell medvirkning fra Ungdomsråd som et eksempel på hva 
ungdomsrådene mener må til for å sikre god medvirkning.   
 

2.  Busstrasé Nordlandssykehuset  
Henvendelse sendt fylkeskommunen 19.05.2022. Tilbakemelding: Den er forsinket da vi 
ikke har hatt kapasitet. Leveranse på dette kommer først til høsten. Fylkeskommunen har 
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tidligere meldt tilbake at de ikke ønsker å flytte traseen, har ikke registrert at dette har 
endret seg nå. Sykehuset må som kjent bygge om foran inngangspartiet noe de har 
problematisert tidligere da dette vil medføre kostnader. Det er etterspurt et møte fra 
kommunen med partene, men så vidt jeg vet er ikke dato fastsatt enda. 
 
3. Bekymring rundt den økonomiske situasjonen 
Brukerutvalget ble i møte den 18.05.22 orientert om at Nordlandssykehuset skal 
nedbemanne til 2019 nivå, uten oppsigelser, men ved å bruke egne ressurser, kutte i innleid 
arbeidskraft og naturlig avgang. Det snakkes oftere om slitne og overarbeidede sykepleiere, 
leger og øvrig helsepersonell. Vi er orientert om pasientskader, økende ventetid, og 
ansatte-/ miljøundersøkelse (Forbedring 2021) som er bekymrende. Brukerutvalget ønsker 
å uttrykke bekymring vedrørende dette nedtrekket med utgangspunkt i fokus på 
pasientsikkerhet, helse og også økonomi. En del pasienter lider økonomisk som følge av 
lang ventetid på behandling som igjen kan føre til en forverring av deres helsemessige 
forhold. 
 

Vedtak: 
1. Brukerutvalget spiller inn temaene som framkommer over til brukerkonferansen 2022.  
2. 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.  
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Oppfølgingssaker 
 
1. Busstrasé Nordlandssykehuset – henvendelse sendt fylkeskommunen 19.05.2022 

Her er svaret fra avdelingsdirektør ved Teknisk: Den er forsinket da vi ikke har hatt 
kapasitet. Leveranse på dette kommer først til høsten. Fylkeskommunen har tidligere 
meldt tilbake at de ikke ønsker å flytte traseen, har ikke registrert at dette har endret 
seg nå. Sykehuset må som kjent bygge om foran inngangspartiet noe de har 
problematisert tidligere da dette vil medføre kostnader. Det er etterspurt et møte fra 
kommunen med partene, men så vidt jeg vet er ikke dato fastsatt enda. 

2. Oppfølging av kontaktlege-ordningen – spilt inn som tema på brukerkonferanse 
2022 

3. Koordinator for personer med sammensatte og langvarige behov – spilt inn som 
tema på brukerkonferanse 2022 

4. Frivillighet Nordlandssykehuset – kartlegging begynt  
5. Utskrivning/pasientreiser – henvendelse sendt til klinikkene  
6. Ventetid habilitering barn og unge – forespurt direktør  
7. Presentasjon årsmelding pasient- og brukerombudet, september 
8. Regionale funksjoner med særfinansiering – informasjon om prosjekt ny orientering 

ved Tonje Hansen, 19. september 
9. Hvordan er rehabiliteringstilbudet ved Nordlandssykehuset. Hvilke tilbud har vi? 

Hvordan er situasjonen sammenlignet med andre helseforetak? 24. august 
10. Liggetid TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) forespurt klinikksjef psykisk 

helse- og rusklinikken 
11. Forbedring 2021 – Orientering om resultatet fra kartleggingen for 

Nordlandssykehuset, oppfølging, oktober 2022 
12. Vardesenteret – informasjon og besøk – settes opp på møte til høsten  
13. Aleris – etablering Bodø – 24. august  


