
 

 

Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Protokoll møte i Brukerutvalget 9. mars 2020 
Sted: BOO-SEN-G04.027, Bodø. 

Tid: 11.00 til 16.00. Formøte for Brukerutvalgets medlemmer fra 11.00 til 12.00.  

 
Deltagere: Tilstede  Meldt 

forfall 

Barbara Priesemann – leder  SAFO X  

Paul Daljord – nestleder FFO – Diabetesforbundet Tilstede via Skype  

Ole André Korneliussen Mental Helse X  

Sarah Isabel Dahl FFO  X  

Per Dalhaug (vara) PROFO X  

Mai Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X  

Kitt-Anne Jorid Hansen RIO X  

Marit Madsen (vara) Samisk representant  X 

Inga Karlsen Samisk representant  X 

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet  X  

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør  X  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 20/2020 og 

21/2020 

 

Beate Sørslett Medisinsk direktør Sak 22/2020  

Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef Sak 23/2020  

Hilde Elisabeth Normann 

 

Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet Sak 24/2020  

Bjørnar Hansen Assisterende klinikksjef Psykisk helse og 

rusklinikk – NLSH 

Sak 25/2020  

Otto Larsen Avdelingsleder Senter for drift- og eiendom Sak 26/2020  

 Saksliste 

18/2020 

19/2020 

20/2020 

21/2020 

22/2020 

23/2020 

24/2020 

25/2020 

26/2020 

27/2020 

28/2020 

29/2020 

30/2020 

31/2020 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat møte 3. februar 2020 

Virksomhetsrapport for januar 2020 

Årlig melding 2019 for Nordlandssykeshuset HF 

Oppdragsdokument 2020 Nordlandssykeshuset HF    

Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 

Corona-situasjon 

Ventetid og stengt påsken 2020 Vesterålen distriktspsykiatriske senter 

Brukerrepresentant Konseptfase Rønvik psykisk helse og rus 

Budsjettoverskridelse byggetrinn 2 Bodø somatikk 

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter 

Referatsaker/eventuelt 

Flytting av møte april 2020 
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Saksnr.  Saksfremstilling Vedlegg/ansv. 

18/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

19/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 3. februar 2020 

 

Vedtak:  

1. Protokoll fra møte 3. februar 2020 godkjennes. 

 

20/2020 

 

 

Virksomhetsrapport for januar 2020  

 

Marit Barosen gjennomgikk virksomhetsrapporten for januar 2020 ved 

Marit Barosen, økonomisjef.  

 

Brukerutvalget hadde følgende innspill/kommentar: 

• Registrerer høyt sykefravær ved Nordlandssykeshuset. Vil 

det kunne være aktuelt å samarbeide med andre Helseforetak 

i regionen for deres erfaringer knyttet til å senke 

sykefraværet? 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten til orientering.  

 

Marit Barosen, 

økonomisjef 

21/2020 Årlig melding 2019 for Nordlandssykeshuset HF 

 

Gjennomgang av årlig melding 2019 for Nordlandssykeshuset ved Marit 

Barosen, økonomisjef. Årlig melding 2019 er sykehusets rapportering 

knyttet til oppfølgingen av Oppdragsdokument 2019.  

 

Brukerutvalget hadde følgende innspill/kommentarer: 

• Mulig tallfeil knyttet til punktet om verdig transport av psykisk 

syke, knyttet til antall utdannede helsepersonell (side 5).   

• Ikke ønskelig at lavt antall pasienter innen pakkeforløp 

kreftbehandling som blir behandlet innenfor standard forløpstid.  

• Registrerer forskjell i behandling av trombolyse mellom Bodø og 

Lofoten/Vesterålen. 

• Uheldig at det er økning i antall korridorpasienter. 

• Det er varierende erfaringer med brukerrepresentasjon til 

forskningsprosjekter, det er ønskelig at dette følges opp.   

• Brukerutvalget er bekymret over at Nordlandssykehuset fortsatt 

har et høyt forbruk av bredspektrede antibiotika som vil gjøre det 

vanskelig å nå målet om å senke bruken med 30 % sammenlignet 

med 2012.  

 

Vedtak: 

• Brukerutvalget anser at årlig melding samsvarer med bestillingen 

gjennom oppdragsdokumentet.  

Marit Barosen, 

økonomisjef 
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• Brukerutvalget vil følge med på utviklingen knyttet til de 

områdene der målene i oppdragsdokumentet ikke er nådd.  

22/2020 Oppdragsdokument 2020 Nordlandssykeshuset HF    

 

Gjennomgang av Oppdragsdokumentet 2020 for Nordlandssykehuset 

ved medisinsk direktør, Beate Sørslett. Hovedinnretningen i kravene har 

pekt i samme retning de siste årene.  

 

Diskusjon om hva Brukerutvalget skal fokusere på i 2020.  

 

Brukerutvalget hadde følgende innspill/kommentarer: 

- Ønsket mer informasjon knyttet til tolker knyttet til den samiske 

befolkningen? Ble her orientert om at alle får tilbud om tolk, og 

at det i størst grad er telefontolk som benyttes.  

- Hvordan er tilbudet til tolketjenester for døve og døvblinde? 

Dette punktet vil tas opp på neste møte.  

 

Diskusjon knyttet til hva Brukerutvalget skal ha fokus på i 2020.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget skulle sett at kravene knyttet til 

brukermedvirkning i Oppdragsdokumentet 2020 for 

Nordlnadssykehuset HF hadde vært mer ambisiøse, og hatt 

punkter knyttet til opplæring av brukermedvirkere og 

brukermedvirkning i prosjekter.   

 

2. Etter diskusjon ble det vedtatt at Brukerutvalget i 2020 skal ha 

særlig fokus på følgende saker: 

a) Pakkeforløp innen kreftbehandling og psykisk helsevern. 

b) Helsepersonells kompetanse i involvering og opplæring av 

voksne pårørende. 

c) Helsepersonells kompetanse i kulturforståelse. 

d) Rutiner for gode overganger fra barn til voksen i sykehus.  

e) Pasientreiser: Retten til å ha med ledsager, særlig for voksne 

som har dette behovet.   

 

Vedlegg 5 

 

Beate Sørslett, 

Medisinsk direktør 

 

 

 

23/2020 Nordlandssykehusets beredskap Corona 

 

Orientering ved fagsjef Tonje Elisabeth Hansen om arbeidet knyttet til 

Nordlandssykeshusets beredskap knyttet til Coronavirus. 

 

• Situasjonen følges nøye og en rekke tiltak settes i verk.  

• For oppdatering følges informasjonen som er lagt ut på 

nettsiden: www.fhi.no, Folkehelseinstituttet.    

 

Vedtak:  

Vedlegg 6 

 

Tonje Elisabeth 

Hansen, fagsjef 

http://www.fhi.no/
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1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

 

24/2020 Årsrapport regional kompetansetjeneste for klinisk 

pasientsikkerhet 
 

Hilde Elisabeth Normann, Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet 

presenterte årsrapporten for regional kompetansetjeneste for klinisk 

pasientsikkerhet.  

 

Det kom frem flere spørsmål knyttet til pasientsikkerhet, som det ikke 

ble anledning til å diskutere i dybden.   

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 

2. Brukerutvalget ønsker at seksjon for pasientsikkerhet inviteres på 

et senere tidspunkt for å diskutere aktuelle tiltak for å øke 

pasientsikkerheten ved Nordlandssykehuset.  

 

Hilde Elisabeth  

Normann, rådgiver 

seksjon for 

pasientsikkerhet 

 

 

 

25/2020 Ventetid og stengt påsken 2020 Vesterålen distriktspsykiatriske 

senter  

 

Sak omtalt i Bladet Vesterålen (19.02.2020) knyttet til lang ventetid ved 

distriktspsykiatriske senter i Vesterålen.  

 

Brukerutvalget ønsket en redegjørelse på hva som gjøres for å sikre at 

pasienter med behov for psykiatrisk behandling får den oppfølgingen de 

har krav på. I tillegg ønsket Brukerutvalget en orientering om hvorfor 

Distriktspsykiatrisk senter, DPS Vesterålen er stengt i påsken, 3 uker i 

sommeren og i julen.  

 

Assisterende klinikksjef Psykisk helse og rus, Bjørnar Hansen ga en 

orientering om situasjonen i Vesterålen: Det er en økning i antall 

pasienter som søker hjelp innen psykisk helsevern. Det er for mange 

søkere ut fra mulighetene som finnes. Det er mangelfullt tilbud i 

kommunene. Hovedansvaret for forebygging og lettere psykiske lidelser 

ligger til kommunene. Det har blitt etablert aksjonspoliklinikk for å gi 

pasienter et tilbud. Det satses på AAT/FACT-team i kommunene.   
 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget er bekymret over situasjonen for pasientene i 

Vesterålen. 

2. Brukerutvalget oppfordrer til å intensivere samarbeidet med 

kommunen for å bidra til at situasjonen bedrer seg.  

 

Assisterende 

klinikksjef Psykisk 

helse og rus,  

Bjørnar Hansen 

 

26/2020 

 

 

 

 

 

Brukerrepresentant Konseptfase Rønvik psykisk helse og rus  

 

Otto Larsen, avdelingsleder Senter for drift- og eiendom orienterte om 

prosjektet: Sykehusbygg HF har blitt leid inn til å lage en idestudie. 

Saken behandlet i Nordlandssykeshuset. Det er nå laget en rapport fra 

dette arbeidet. Dermed ble det bestemt at man skulle begynne 

Otto Larsen, 

avdelingsleder 

Senter for drift- og 

eiendom 
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konseptfasen Rønvik psykisk helse og rus. Saken skal behandles i 

styremøtet i desember 2020. Her vil sykehusbygg HF engasjeres. På 

nåværende tidspunkt er det flere alternativer som diskuteres: 

 

1. Pusse opp eksisterende bygg. 

2. Lage et tilbygg. 

3. Nyetablering av et helt nytt sykehus, der hvor det i dag er en 

fotballbane.  

 

Informasjon knyttet til videre arbeid: Arbeidet vil i stor grad foregår via 

Skype. Vil bli noen fysiske møter. Utgangspunktet er at arbeidsgruppen 

skal begynne i mars.  

 

Innspill fra Brukerutvalget: 

• Brukerutvalget støtter at det tenkes bredt i begynnelsen av 

arbeidet og at ingen alternativer utelukkes.   

• Det er ønskelig at brukerrepresentanten skal sitte i 

prosjektgruppen og ikke i referansegruppen.  

• Brukerutvalget ønsker mer informasjon knyttet til tidsbruk og 

kommunikasjon.   

• Det er ønskelig at brukerrepresentanten som oppnevnes kan 

være med på så tidlig tidspunkt som mulig.  

• Det er viktig at ungdomsrådet involveres i arbeidet.   

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne 

brukerrepresentant og innhente den nødvendige informasjonen 

fra prosjekteier for å kunne oppnevne vedkommende.  

2. Brukerutvalget ønsker at innspillene som kom frem i diskusjonen 

tas hensyn til i det videre arbeidet.   

 

27/2020 Budsjettoverskridelse byggetrinn 2 Bodø somatikk 

 

Byggeprogrammet for Nordlandssykeshuset HF går med overskridelse 

på 330 millioner kroner i forhold til eksisterende kostnadsramme. 

Brukerutvalget ønsket at administrerende direktør kunne gi:  

 

a) En generell orientering om saken. 

b) Svar på i hvilken grad dette vil gå ut over pasienttilbudet ved 

Nordlandssykeshuset.  

c) Oppfølging av brukerrepresentasjon knyttet til videre prosess, 

jamfør vedtak i styremøte i Helsenord, sak 17-2020, punkt 6: 

Styret ber adm. direktør videre om å legge frem en forpliktende 

milepælsplan for omstillingsarbeidet i Nordlandssykehuset HF 

innen april 2020, herunder omdisponering av 120 mill. kroner. 

Styret forventer at tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes 

representanter involveres i arbeidet med denne milepælsplanen, 

og at denne drøftes formelt, før den kommer til behandling i 

styremøte i Helse Nord RHF. 

Paul Martin Strand, 

administrerende 

direktør 
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Paul Martin Strand, administrerende direktør orienterte om saken. 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 

2. Brukerutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å følge opp 

brukerutvalgets involvering av arbeidet med milepælsplanen.   

 

28/2020 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

Marie Dahlskjær, leder av ungdomsrådet, presenterte ungdomsrådets 

hovedarbeid: 

 

• Implementeringen av prinsippene for gode overganger fra barne- 

til voksenorienterte tjenester. 

• Innføringen av et ungdomsrom ved sykehuset. 

• Profilering og utnyttelse av sosiale medier for å fremme vårt 

budskap. 

• Eget kurs for ungdom ved LMS som er uavhengig av diagnose. 

• Samling med ungdomsrådet i april der vi skal jobbe mer med 

disse sakene. 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker ungdomsrådets leder for orienteringen og 

setter stor pris på ungdomsrådets arbeid.  

 

Marie Dahlskjær, 

leder av 

ungdomsrådet 

29/2020 Brukerutvalget orienterer om aktuelle saker/oppdrag/oppnevnelser 

siden sist 

 

Gjelder Status/orientering  

a) Oppnevning av 

brukerrepresentant 

arbeidsgruppe sår 

(oppfølging sak 09/2020) 

 

AU har ikke lyktes med å 

finne en brukerrepresentant, 

og har bedt aktuell klinikk 

om å forsøke å finne en 

kandidat.  

 

b) Høring om forslag til 

alternativ regulering av 

pasientforløp i 

spesialisthelsetjenesten 

 

Arbeidsutvalget følger opp 

innen fristen, som er den 

15. mars.   

c) Presentasjon av 

årsmelding styremøte 18. 

februar, 2020 

Barbara Priesemann 

d) Høringsuttalelse til Bodø 

kommune angående ny 

handlingsplan for 

universell utforming. 

Høringsuttalelse sendt til 

Bodø kommune. Saken fikk 

medieomtale, lenke her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 11 

https://www.bodoby.no/slakter-prioriteringer-god-tilgang-til-et-hotell-framstar-som-viktigere-enn-god-tilgang-til-sykehuset/s/5-98-18787?key=2020-02-24T08:22:40.000Z/retriever/4eeb2fcc4c9bd32a1311b58b77ebacef77f06ab4
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e) Klinisk etikk komite 

(KEK) 

 

Kitt-Anne Jorid Hansen 

orienterte om arbeidet i 

KEK.  

 

f) Brukerrepresentant 

ambulansestrukturen i 

Vesterålen 

Paul Daljord orienterte om 

arbeidet knyttet til 

ambulansestruktur 

Vesterålen.  

 

• Ambulansestasjonene i 

Bø, Øksnes og Andøy 

opprettholdes og utvikles 

ved dagens stasjoner 

• Hjemmevaktordningen må 

avvikles og erstattes med 

ordinære vakter/vakt på 

vaktrom 

• Nordlandssykehuset og 

kommunene i Vesterålen 

utvikler et fremtidig godt 

samarbeid når det gjelder 

akutt-tjenesten, herunder 

etablering av lokale kutt-

hjelpere og kommunale 

øyeblikkelig hjelp plasser 

med døgntilbud. 

 

g) Driftsrådet i Pasient- og 

pårørendetorget 

Sarah Isabel Dahl orienterte 

om arbeidet i driftsrådet i 

pasient- og pårørendetorget: 

 

• Diskusjon om å 

utvide tilbudet, men 

rådet har landet på å 

beholde 

åpningstiden med en 

dag i uken (onsdag).  

• Sliter med 

rekruttering, har 

begynt med 

temakvelder for 

frivillige. Skal 

gjennomføres igjen i 

juni.  

• Skal følge opp punkt 

i strategisk 

utviklingsplan om at 
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pasienter skal få 

beskjed om 

brukerorganisasjone

ne ved utskriving.   

• Løftet 

problemstilling om 

representasjon i 

rådet ved 

oppnevning av nytt 

brukerutvalg. 

 

Forslag til vedtak:  

1. Brukerutvalget takker for orienteringene. 

2. Brukerutvalget er i utgangspunktet positive til videreføring av 

oppnevnelser, i tilfeller der den oppnevnte brukerrepresentant 

ikke lenger skal fortsette i Brukerutvalget, forutsatt at 

kommunikasjonen mellom den oppnevnte og brukerutvalget er 

god. 

3. Brukerutvalget anbefaler at Brukerutvalget som skal oppnevnes i 

april tar opp dette til diskusjon.  

 

30/2020 Referatsaker/eventuelt 

 

Gjelder Hvem  

a) Forslag fra pasient ved 

NLSH: Det finnes en 

«trim-bok» i 9. etasje, 

hvor ansatte kan skrive 

seg inn når de går trapper 

og får trim. Forslaget 

gjelder at det skal komme 

en lignende bok for 

pasienter og pårørende. 

Her ville man f.eks. ved 

full bok eller en gang pr 

mnd./kvartal ha trukket ut 

en vinner som fikk en 

premie/oppmerksomhet. 

Forslag fra en pasient gitt til 

ansatt Remi Helland, som 

har videreformidlet 

forespørselen gjennom 

Idebanken.  

 

 

 

b) Henvendelse til 

brukerutvalget vedrørende 

Hørselshemmede i Indre 

Salten 

 

Eldrerådet, Fauske 

kommune 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 12 
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a) Brukerutvalget støtter forslaget og ønsker at det skal 

gjennomføres. Brukerutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å 

følge opp forslaget.  

b) Brukerutvalget vil undersøke omfanget nærmere og ta opp saken 

på neste møte i Brukerutvalget.  

 

31/2020 Flytting av møte april 2020 

 

Styret ved Nordlandssykeshuset har flyttet sitt møte i april fra den 15. til 

den 27. For å kunne behandle sakene som skal opp i styremøtet, foreslår 

Arbeidsutvalget at Brukerutvalgsmøtet som skulle ha vært den 3. april 

flyttes til den 21. april.  

 

Vedtak: 

1. Møtet i Brukerutvalget som skulle ha vært den 3. april flyttes til 

den 21. april.  

2. Det sendes ut varsel om flytting av møte til alle i Brukerutvalget.  

 

 

 

Til neste møte: 

• Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 

• Status for tilbudet om tolk for døve og døvblinde ved Nordlandssykehuset 

• Brukermedvirkning knyttet til punkt 3.1 i Oppdragsdokumentet: 150 nye 

behandlingsbeskrivelser skal publiseres på foretakets nettside 

• Organiseringen av møtene i Brukerutvalget: Hvordan sikre at vi oppfyller vårt mandat? 

• Henvendelse til Brukerutvalget vedrørende Hørselshemmede i Indre Salten 

• Brukermedvirkning i forskningsprosjekter, hvordan er status? 

 


