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Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

 

 

 
Referat møte i Brukerutvalget 14. februar 2023 

Sted: Digitalt/fysisk for de som ønsker i Bodø 

Tid: 10:30 til 15:30.  
Lenke til sakspapirer: Her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-14-februar-2023
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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 Søtorp   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  

Janne Sofie Øiesvold Assisterende klinikksjef prehospital klinikk Sak 004/2023  

Tonje Elisabeth Hansen Fagdirektør Sak 005/2023  

Marit Barosen  Økonomisjef Sak 006/2023  
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Saksliste: 
 

001/2023 
002/2023 
003/2023 
004/2023 
005/2023 
006/2023 
007/2023 
008/2023 
009/2023 
010/2023 
011/2023 
012/2022 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av referat møte 08. november 2022 
Årsmelding brukerutvalget Nordlandssykehuset HF 2022 
Prosjekt trygg akuttmedisin  
Hvorfor er det nødvendig med omstilling Helse Nord? 
Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset 
Høring: Retningslinje pasientmedvirkning og helsekommunikasjon 
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 
 

001/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

002/2023 
 
 

Godkjenning av referat møte 08. november 2022 
 

Vedtak:  
Referatet fra møtet godkjennes.  

003/2023 Årsmelding brukerutvalget Nordlandssykehuset HF 2022 
 
Gjennomgang av utkast til årsmelding brukerutvalget Nordlandssykehuset HF 2022.  
 
Vedtak:  
Årsmeldingen godkjennes med endringen som kom frem i møtet.  
 

004/2023 Prosjekt trygg akuttmedisin 
 

• Trygg akuttmedisin er et regionalt prosjekt og kommer som et oppdrag fra Helse 
Nord, med gitte rammer for det faglige innholdet. Hensikten med 
kvalitetsforbedringsprosjektet «Trygg akuttmedisin i nord (TA)» er å oppnå raskere, 
flere og tryggere samhandlende behandlingskjeder for pasienter med akutt STEMI-
hjerteinfarkt, akutt hjerneslag og akutt sepsis (blodforgiftning) i Nord-Norge. 

 

• Orientering ved Janne Sofie Øiesvold, assisterende klinikksjef prehospital klinikk, og 
svar på spørsmål.  

 
Vedtak: 
1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  
2. Brukerutvalget ønsker at det skal delta en brukerrepresentant i prosjektet.  
3. Brukerutvalget delegerer til arbeidsutvalget å oppnevne brukerrepresentant.  
 

005/2022 Hvorfor er det nødvendig med omstilling Helse Nord? 
 
Orientering ved fagdirektør Tonje Elisabeth Hansen og svar på spørsmål.  
 
Vedtak: 
1. Brukerutvalget takker for en god orientering.  
2. Brukerutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet med omstillingen.  
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006/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset HF  
 
Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av Nordlandssykehuset. 
 
Marit Barosen, økonomisjef, ga en presentasjon av virksomhetsrapporten for desember 
2022, og svarte på spørsmål.  
 
Vedtak: 
1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  
2. Brukerutvalget ser med bekymring på ventetiden, særlig innenfor psykisk helsevern, og de 
rammene helseforetakene har for å løse disse utfordringene.  
 

007/2022 Høring: Retningslinje pasientmedvirkning og helsekommunikasjon 
 
Gjennomgang av ny retningslinje for pasientmedvirkning og helsekommunikasjon.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget har følgende merknad: 

• Ønsker at det skal stå at pasienter tilbys å ha med nærpersoner.  

• Ønsker at det skal stå at pasienter skal gis informasjon om hvilke rettigheter de har. 
 

008/2022 Oppnevninger  
 

Prosjekt Brukerrepresentant Kontaktperson 

1. Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalget for 
Nordlandssykehuset HF 
 

Paul Daljord  

2. Revisjon av tjenesteavtaler 
mellom kommunen og 
helseforetaket 
 

Gunn Strand Hutchinson   

3. Representant til 
programkomite for neste års 
Dialog- og partnerskapsmøte 
 

Marie Dahlskjær 
vara: Danielle Johanna Hansen 

 

 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av tabell. 
 

009/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 

Brukerutvalgets medlemmer bes om å følge opp de prosjektene der de er kontaktperson.  
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Prosjekt/utvalg Brukerrepresenta
nt        

Status 

1. Representant styret 
Nordlandssykehuset 

Paul Daljord Forrige styremøte handlet primært 
om økonomi.  

 

2. Strategisk 
samarbeidsutvalg 
Helsefellesskap 

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

Dialogmøte 01. februar. Gunn meldte 
inn en sak om brukermedvirkning. Ikke 
funnet et system for oppnevning fra 
kommunal side. Alle var enige i at 
dette må vi få på plass. Skal legges 
fram en styresak for kommunestyrene 
til høsten om teamet.  

Flere aktuelle saker: Innføring av 
pakkeforløp kreft hjem, sak om 
samhandlingsavvik mellom kommune 
og sykehus og forskning i 
kommunene. Her hadde Gunn fokus 
på brukerrepresentasjon og 
muligheten for at brukere kan spille 
inn saker.  

3. Klinisk Etisk Komite (KEK) Kitt-Anne Hansen 
kitt-
anne.hansen@rio
.no  
vara: Helge 
Jenssen 
jenssen.helge@g
mail.com 

Jobber godt, har møter, jobber med å 
være tilgjengelig digitalt 

Kontaktperson: Gunn Strand 
Hutchinson 

4. Driftsrådet til pasient- og 
pårørendetorget 

Linn Christin 
Søtorp,  
vara: Viktor 
Torrisen 

Har gjennomført et møte. 

Har kommet noen nye frivillige, men 
spre gjerne fortsatt ordet.  

5. Forskningsutvalget 
Nordlandssykehuset 

Helge Jensen 
Jenssen.helge@g
mail.com  

Arbeidet er nå i gang.  

Kontaktperson: Paul Daljord 

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

Helge Jenssen 
Jenssen.helge@g
mail.com  

 

Siden sist har prosjektet hatt kontakt 
med kommuner på Helgeland.  

Kontaktperson: Paul Daljord 

mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:enssen.helge@gmail.com
mailto:enssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
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7. Medlem av styret i Flexible 
Assertive Community 
Treatment (FACT) Lofoten 

Ivar Martin 
Nordgård 
 
ivar.martin.nordg
ard@lofotkraft.ne
t  

 

Fungerer veldig godt. Ingenting nytt i 
arbeidet siden sist.  

Kontaktperson: Ole André 
Korneliussen  

8. Kurs brukermedvirkning Carl Eliassen 
Carl@marborg.no  

 

Gjennomført kurs 29. september. Blir 
nytt kurs 19. oktober 2023. 
 

Kontaktperson: Ole 
André Korneliussen 
 

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

Ragni Adelsten 
Stokland 
ragnias@gmail.co
m 
957 30 732 

 

Ingenting nytt å melde  
 
Kontaktperson: Linn Christin Søtorp 

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

Merete Johansen 
Merejo2@outloo
k.com 

Pågående prosjekt som varer ut 2023. 
 
Kontaktperson Nordlandssykehuset:  
Ole.Lars.Brekke@nordlandssykehuset.
no  
 
Ønsker en orientering på et av møtene 
i brukerutvalget, dette settes opp i 
løpet av våren.  
 
Kontaktperson: Gunn Strand 
Hutchinson 
 

11. Innovative Physioyherapy 
and Coordinatoen of Care 
for people with MS: A 
Randomized Controlled 
Trial and a Qualitative 
Study 

Tone Elvevoll 
toneelvevoll@hot
mail.com og 
Marianne Elvik 
marianne.elvik@g
mail.com 

Ikke noe nytt siden sist. 
Prosjekt om fysisk trening med MS.  
 
Er dette fortsatt et prosjekt?  
 
Kontaktperson: Ole André 
Korneliussen 
 

12. 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 

mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:Carl@marborg.no
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:Ole.Lars.Brekke@nordlandssykehuset.no
mailto:Ole.Lars.Brekke@nordlandssykehuset.no
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
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13. Etablering av arena for 
substitusjonsbehandling 
for opioidavhengige i Bodø 
 

Styringsgruppen: 
Linn Christin 
Søtorp  
Carl Eliassen 

Arbeidsgruppen: 
Kitt Anne Jorid 
Hansen, kitt-
anne.hansen@rio
.no   
Espen Akerborg 
espenjo83@gmail
.com 

Dette skal startes opp 01. april 2023. 
Arbeidet går veldig godt.  

Kontaktperson: Linn Christin Søtorp 

 

 

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

 

Heidi Øyvann 
Heidi.oyvann@on
line.no/ 907 
74 944  

Tuva Nordal 
Skjerve, 
tuvaskjerve@hot
mail.com     

Det jobbes veldig godt, arbeidet går 
framover. Orientering om dette 
prosjektet på dialogmøtet.  

Kontaktperson: Gunn Strand 
Hutchinson 

 

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

 

Grete Hatlen 
Hansen, 482 
82 259 

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

Kontaktperson: Linn Søtorp 

16. 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.karl
sen@gmail.com  
482 18 262 

Fra prosjektleder: Planlagt møtetid 
sammen med brukerrepresentant for 
å oppdatere på prosjektet, innkalling 
kommer. Ikke fått tilbakemelding fra 
brukerrepresentant.  

Kontaktperson: Gunn Strand 
Hutchinson 

Kontaktperson Nordlandssykehuset: 
Hege Hansen, 
Hege.Hansen2@nordlandssykehuset.n
o  

17. Brukermedvirkning i 
prosjektet 
«Sosioøkonomisk status, 
og økningen i psykiske 
helseproblemer og 

1. Gunn 
Nordland  
gunnor@vgs.
nfk.no  

Fra prosjektleder: Data har vært svært 
forsinket. Nå starter jobben med å 
lage variabler samt koble data 
sammen. Siden det er føreste gang jeg 
gjør dette kommer jeg til å bruke litt 

mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:espenjo83@gmail.com
mailto:espenjo83@gmail.com
mailto:Heidi.oyvann@online.no/
mailto:Heidi.oyvann@online.no/
mailto:tuvaskjerve@hotmail.com
mailto:tuvaskjerve@hotmail.com
mailto:Line.mathilde.karlsen@gmail.com
mailto:Line.mathilde.karlsen@gmail.com
mailto:Hege.Hansen2@nordlandssykehuset.no
mailto:Hege.Hansen2@nordlandssykehuset.no
mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:gunnor@vgs.nfk.no
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selvskading blant 
ungdom» 

 
 

 

Tlf: 958 66 
525 
 

2. Helge Jenssen  
Jenssen.helge
@gmail.com  
Tlf: 957 
99 639 

 
3. Danielle 

Johanna 
Hansen – 
Ungdomsråde
t 
Nordlandssyk
ehuset 
E-post: 
daniellejhans
en@outlook.c
om   
Tlf: 476 06 
686 
 

4. Lars Herman 
Nordland – 
larsnord98@
hotmail.com 
Tlf: 905 
89 763 
 

tid på å lære meg dette. Kaller inn til 
et møte med brukerrepresentanter 
etter jul.   

Kontaktperson brukerutvalget: 
Danielle Johanna Hansen 

Kontaktperson prosjekt: Karoline 
Louise Imingen Selvik   

 

18. Nordlandssykehusets 
kunstutvalg 

Merete Hassel 
hassel.merete@g
mail.com     
 

Har gjennomført et møte. Skal starte 
med å registrere hva som finnes på 
sykehuset.  
 
Innspill fra ungdomsrådet: Ønsker mer 
kunst knyttet til samisk og skeive 
 
Kontaktperson: Gunn Strand 
Hutchinson 
 

19. Brukerpanel digitale 
pasient- og 
samhandlingstjenester 

Linn Christin 
Søtorp, 
Brukerutvalget 
 
Viktoria Linnea 
Høybakk, 
Ungdomsrådet 
 

Jobber med digitale tjenester og 
samhandling. Har gjennomført møte 
for en kort tid siden Pause  

mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:hassel.merete@gmail.com
mailto:hassel.merete@gmail.com
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20. 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@v
kbb.no  
 
 

Prosjektet avsluttes januar 2023.  

Kontaktperson: Marie Dahlskjær  

Kontaktperson Nordlandssykehuset: 
Stig Nymo 

 

21. 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@v
kbb.no  

 
 

Vi har samlet inn data ved NLSH første 
halvdel av 2022 og datainnsamling 
foregår i disse dager i akuttmottaket 
på Ahus. Vi skal samle data på 3. og 
siste senter – St. Olavs i Trondheim – i 
2023. 

Skal ha ny dialog med 
brukerrepresentant første halvdel av 
2023.  

Kontaktperson: Marie Dahlskjær 

Kontaktperson Nordlandssykehuset: 
Eirik Ofstad 

22. Project summary SPeCT 
(Safer Personalised Cancer 
Treatment Follow-up 
Cancer) 

 

Elisabeth Baraa  
elisabeth.baraa@
gmail.com    

Status: Søknad om prosjektmidler, 
forventet svar høst 2022 

Kontaktperson: Gunn Varberg  

Kontaktperson Nordlandssykehuset: 
Elinor Haukland 

23. Nordlandssykehusets 
parkeringsutvalg 
  
 

Gunnar Olsen  
gunnarolsen42@
gmail.com 

Skal være et møte i februar 

Kontaktperson: Gunn Strand 
Hutchinson 

Kontaktperson Nordlandssykehuset: 
Lennart.Johan.Nilsen@nordlandssyke
huset.no 

24. Innovasjonsprosjekt: 
Hjemmebehandling med 
intravenøst antibiotika.
  
 

Gunn Hutchinson Søknad innvilget; 1,1 mill over 2 år: 
https://nordlandssykehuset.no/nyhet
er/innovasjonsmidler-til-
hjemmebehandling-med-intravenos-
antibiotika 

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
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
mailto:Lennart.Johan.Nilsen@nordlandssykehuset.no
mailto:Lennart.Johan.Nilsen@nordlandssykehuset.no
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
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Elisabeth B Jensen kontaktperson 
nordlandssykehuset, 
Elisabeth.Bergland.Jensen@nordlands
sykehuset.no 

Skal være møte 15.02.2023 

 

25. Etablering av rusakutt 
Psykisk helse og 
rusklinikken – Forprosess  

  

Carl Eliassen: 
carl@marborg.no  
 
 

Ikke noe nytt siden sist 

Kontaktperson: Linn SøtorpLinn, det  

26. Innovasjonsprosjekt: Et 
mer barnevennlig sykehus
  

Marie Dahlskjær 
 
Representanter 
Ungdomsrådet 
Linea og Lea 

Prosjektet fikk innvilget midler. Møte 
24. oktober  

Ansvarlig Nordlandssykehuset, Kirsti 
Neset 

27. Prestetjenesten for 
fremtiden 2022 

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

Rapport som er ferdig 15.02.2023. 
Brukerutvalget inviterer dem inn til 
neste møte.  

Kontaktperson: Gunn Strand 
Hutchinson 

Kontaktperson Nordlandssykehuset: 
Ingeborg.Overvoll@nordlandssykehus
et.no  

28. Alle pasienter får time til 
rett tid – Barneklinikken 
 

Monica Tangen 
monicatangen@g
mail.com  

Kontaktperson: Marie Dahlskjær 

29. Faglig samarbeidsutvalg 
for pakkeforløp kreft 

Gunn Varberg 
Blandford 

Skal be om en orientering fra 
kontaktperson Nordlandssykehuset 
 

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

Tobias Stanojevic 
tobias.stanojevic
@gmail.com  

Ole invitert til å komme på befaring og 
teste ut neste gang han er i Bodø. 
 
Kontaktperson: Ole André 
Korneliussen  

31. Sykehusapotek Nord Paul Daljord 
 
Vara: Cicile 
Toresen: 
Cicilie.Toresen@e
m1nn.no  
 

Gjennomførte første møte under 
brukerkonferansen i Tromsø. 
Omvisning på sykehusapoteket på 
UNN. Nytt sykehusapotek skal åpnes 
på Hammerfest og det kommer nytt 
sykehusapotek i Narvik. 
 

mailto:Elisabeth.Bergland.Jensen@nordlandssykehuset.no
mailto:Elisabeth.Bergland.Jensen@nordlandssykehuset.no
mailto:carl@marborg.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:Ingeborg.Overvoll@nordlandssykehuset.no
mailto:Ingeborg.Overvoll@nordlandssykehuset.no
mailto:monicatangen@gmail.com
mailto:monicatangen@gmail.com
mailto:tobias.stanojevic@gmail.com
mailto:tobias.stanojevic@gmail.com
mailto:Cicilie.Toresen@em1nn.no
mailto:Cicilie.Toresen@em1nn.no
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32. Kirurgisk telementoring - 
Et samarbeid om 
pasientbehandling på 
operasjonsstua på tvers 
av sykehus- og 
foretaksgrenser  

 

Johnny Bakken 
e-post: 
johnnydirigent@g
mail.com 
 
 

Oppstart med pas inklusjon starter 
høyst sannsynlig i slutten av jan 2023. 
 
Det er søkt forskningsrådet og 
HelsNord om midler. 
 
Brukerrepresentant kontaktes ila 
januar. 
  
Kontaktperson Nordlandssykehuset: 
Khayam.Ashraf.Butt@nordlandssykeh
uset.no  
 
Kontaktperson: Paul 
Daljord 
 

33. Oppfølging av tiltaksplan 
spesialisthelsetjenester til 
den samiske befolkning. 
Innlegg kurs 09. februar 
2023 

 

Anna-Emilie 
Vadnem 

Kontaktperson Nordlandssykehuset: 
Sissel Eidhammer  

 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
2. Brukerutvalget ønsker å få presentert rapporten «Prestetjenesten helsetjeneste».  
 

010/2022 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 
 
Orientering om aktuelle saker ved Siri Tau Ursin, administrerende direktør. Spørsmål og 
diskusjon.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen.   
 

011/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 
 
Danielle Johanna Hansen, Leder Ungdomsrådet Nordlandssykehuset orienterte om følgende: 

• Helgesamling 10. til 12. februar. Helgen besto av besøk fra administrerende direktør 
Siri Tau Ursin, innlegg fra organisasjonen Unge funksjonshemmede, besøk på 
barneavdelingen og HIPPO, og gruppearbeid hvor temaer som pårørende og 
samarbeid på tvers ble tatt opp. 

• Ungdomsrådets leder, Danielle Johanna Hansen, holdt 2. februar et innlegg i regi av 
Nasjonalt senter for e-helseforskning med tittelen ««Du blir ikke voksen den dagen du 
fyller 18». Hele presentasjonen i opptak finner dere her  

• Samisk representant ungdomsrådet holdt innlegg på kurs i samisk språk og kultur 

mailto:johnnydirigent@gmail.com
mailto:johnnydirigent@gmail.com
mailto:Khayam.Ashraf.Butt@nordlandssykehuset.no
mailto:Khayam.Ashraf.Butt@nordlandssykehuset.no
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/ungdomsradet/ungdomsradet-pa-webinar-du-blir-ikke-voksen-den-dagen-du-fyller-18
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• Representanter fra ungdomsrådet deltok på møte med stortingspolitiker Marian 
Hussein fra SV.  

 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen.   
 

012/2022 Referatsaker/Eventuelt/innspill til saker 
 
Referatsaker: 

• Referat møte i ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 07. desember 2022 

• Referat møte i brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 13.12.22 

• Referat møte i brukerutvalget Finnmarkssykehuset 26.01.23 

• Årsmelding Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2022 

• Referat møte brukerutvalget UNN HF 23.11.2022 

• Referat møte i brukerutvalget Helgelandssykehuset 06.12.22 
 

Eventuelt: 

• Busstrasé Nordlandssykehuset 

• Muntlig orientering fra Wiggo Nilsen. Eldrerådets innspill til høring av Helse Nord 
Strategi for personell, utdanning og kompetanse Helse Nord 2023-2027 

 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.  
 

 
Neste møte: 22. mars, Nordlandssykehuset Bodø sentrum. Kl. 10.30 til 15.30.  
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Oppfølgingssaker 
 
1. Busstrasé Nordlandssykehuset, vedtak i bystyret 09. februar i Bodø 2023: Bodø kommune 

ønsker å bidra konstruktivt for å realisere bussholdeplass for regionbussene ved 
hovedinngangen til Nordlandssykehuset. Bystyret ber kommunedirektøren gå i dialog med 
Nordland fylkeskommune angående mulige traseløsninger som gjør det mulig. Bystyret 
ber videre om at Nordlandssykehuset involveres i prosessen, blant annet for å undersøke 
mulighetene for å få etablert holdeplass i dagens droppsone ved Parkveien. Bystyret ber 
om å bli orientert så snart det foreligger konkrete løsningsforslag fra partene, herunder så 
snart det foreligger konkrete løsningsforslag fra partene, herunder om hvilke økonomiske 
konsekvenser dette vil ha for Bodø kommune.  

2. Oppfølging av kontaktlege-ordningen – 22. mars 
3. Koordinator for personer med sammensatte og langvarige behov – 22. mars eller 19. april 
4. Presentasjon årsmelding 2022 pasient- og brukerombudet, vår 2023  
5. Regionale funksjoner med særfinansiering – informasjon om prosjekt ny orientering ved 

Tonje Hansen, vår 2022, når noe nytt foreligger 
6. Forbedring 2021 – Orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset, 

oppfølging, når resultatene foreligger 
7. Vardesenteret – informasjon og besøk – 19. april   
8. Sak fra Blindeforbundet Nordland om tilgjengeligheten til elektroniske registrerings- og 

betalingsløsningene som benyttes ved Nordlandssykehuset i Bodø – 22. mars  
9. Ønsker presentasjon av prosjektet, Tannhelse, kosthold inflammasjon og biomarkører ved 

akutt intermitterende porfyri – 19. april 
10. Brukerråd og oppfølging psykisk helse- og rusklinikken – Møte med Hedda 


