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Saksbeh.: Kari Bøckmann 

 

Side  1 

Referat møte i Brukerutvalget 30-31.mai.2018 
 
Sted: G04.027 
Tid:  30/5 kl.12.00-17.00 og 31/5 kl. 08.30-12.00 

 
Deltagere: Tilstede 30/5 Tilstede 31/5 

Barbara Priesemann – leder SAFO  x x 

Paul Daljord - nestleder FFO - Diabetesforbundet x x 

Ole André Korneliussen Mental Helse x x 

Sarah Iselin Dahl FFO – NAAF x x 

Per Dalhaug (vara) Kreftforeningen x x 

Mai Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd x x 

Kitt Anne Jorid Hansen RIO x x 

Inga Karlsen Samisk representant x x 

Emma Lovise Larsen Ungdomsrådet   

Helge Jenssen (vara) FFO x  

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør NLSH x  

Beate Sørslett Medisinsk direktør  x 

Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef x  

Gro Ankill Administrasjonssjef x  

Kari Bøckmann Saksbehandler/sekretær x  

 

Agenda: 

 
35/2018 Velkommen - nytt Brukerutvalg  

36/2018 Presentasjon av Nordlandssykehuset HF 

37/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

38/2018 Godkjenning av referat fra møtet 17.04.18 

39/2018 Oppdragsdokumentet 2018 

40/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker 

41/2018 BU’s leder orienterer om aktuelle saker 

42/2018 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet 

43/2018 Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt 

44/2018 Referatsaker 

45/2018 Møteplan 2018 og saker til framtidige møter 

 

Saksnr.  Saksfremstilling Ansv. 

35/2018 Velkommen - nytt brukerutvalg  
 
Presentasjonsrunde og gjennomgang av program for dagene. 

 

 

36/2018 Presentasjon av Nordlandssykehuset HF 
 
Administrerende direktør Paul Martin Strand og fagsjef Tonje Elisabeth Hansen 
presenterte Nordlandssykehuset og orienterte om strategisk utviklingsplan. 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen om Nordlandssykehuset HF 
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37/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 

38/2018 Godkjenning av referat fra møtet 17.04.18   
 

Vedtak: 
 

1. Referat godkjennes  
 

 

39/2018 Oppdragsdokumentet 2018 
 
Medisinsk direktør Beate Sørslett orienterte om oppdragsdokumentet 2018. Hun 
ba brukerutvalget være særlig oppmerksom på punkt 5: Sikre god pasient- og 
brukermedvirkning. 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringen om oppdragsdokumentet 2018 til 
etterretning 
 

 

40/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker 
 

- Informasjon om nye styremedlemmer ved NLSH 
- Ambulanseflysaken: NLSH er i gul beredskap og vurderer at aktuell 

situasjon er under kontroll.   
- BUPA: Orientering om hvordan pasientene ivaretas ved mangel på 

spesialister.  
- Endokrinolog – Det jobbes med rekruttering til stillingen. Stillingen er 

lyst ut to ganger i 2018 
- Kurativ strålebehandling for prostatakreft. Saken er fortsatt til 

behandling i Helse Nord 
 

Vedtak: 
 

1. Orienteringene tas til etterretning 
2. Brukerutvalget ber om at et økt fokus på rekruttering av spesialister, 

både innen psykiske helsevern og endokrinolog 
 
 

 

41/2018 BU’s leder orienterer om aktuelle saker 
 
Det er sendt en plan for brukermedvirkning i forskning. 
 
BU’s leder deltok på ettårsevalueringen av pasient og pårørendetorget og takket 
vertene og Lærings- og mestringssenteret for innsatsen. 
  

Vedtak: 
1. Orienteringene tas til etterretning 

 

 

42/2018 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og 
annet. 
 
Evaluering av utbyggingen av Nordlandssykehuset, Vesterålen (dialogmøte) v/  
Mai-Helen Walsnes.  
To forhold ble påpekt:  
1) Pasientene må kle seg om på et toalett før dagkirurgi.  
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2) Sengene på oppvåkningen står så tett at det er vanskeligheter med å ivareta 
taushetsplikten. 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Orienteringen tas til etterretning 
 

43/2018 Oppnevning av brukerrepresentanter til prosjekter i Nlsh 
 
Forbedringsprosjekt: Bedre oppfølging av MS pasienter – forbedring av innhold i 
journal notater v/ Nina Øksendal (kontaktperson i BU: Paul Daljord) 
 
Brukerrepresentant i driftsrådet til pasient- og pårørendetorget 
 
Forbedringsprosjekt: Overføring av pasienter etter hjertekirurgi fra UNN til NLSH 
v/prosjektleder Pernille Aune 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Marianne Elvik (MS-forbundet) oppnevnes som brukerrepresentant til 
forbedringsprosjektet «Bedre oppfølging av MS pasienter – forbedring 
av innhold i journal notater». 

2. Sarah Isabel Dahl oppnevnes som BU’s representant i pasient- og 
pårørendetorgets driftsråd. Kitt Anne Jorid Hanssen er vara. 

3. LHL er kontaktet og sekretær gis i oppdrag å finne en 
brukerrepresentant med fersk og relevant erfaring til 
forbedringsprosjektet om transport av pasienter etter hjertekirurgi fra 
UNN til NLSH. 

 

 

44/2018 Referatsaker 
 
Referat fra styremøte i NLSH 24.04.18 
Referat fra helgesamling i Ungdomsrådet 06.04.18 – 08.04.18 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Referatene tas til etterretning 
 

 

45/2018 Møteplan og saker til framtidige møter 
 
Møtedatoer 2018:  
18/6-18  
21/8-18 
1/10-18 (Lofoten) 
6/11-18 
5/12-18 
 
Saker til møtet 18/6 

- Oppdragsdokumentet 2018. Hvordan kan BU følge opp punkt 5? Sikre 
god pasient- og brukermedvirkning  

- Gjennomgang av råd og utvalg i NLSH som har fast 
brukerrepresentasjon  

- Pasient- og pårørendetorg i Vesterålen 
- Universell utforming  

 
Saker til møtet 21/8 

- NLSH sin handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang. Status? 
- Orientering v/ fylkesmannen om endringer i lovverket i psykisk 

helsevernloven 
- Venterom i Vesterålen – en orientering 
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Saker som BU ønsker å behandle i 2018: 

- ME – hvilket tilbud har NLSH? 
- ForBedring og Second Victim (ivaretagelse av helsepersonell) – en 

orientering 
- Utarbeiding av informasjonsbrosjyre om til brukerorganisasjoner om 

helsepersonell sine muligheter til å bidra med faglig innhold på 
medlemsmøter 

- Hendelsesanalyse – en orientering 
- Antibiotikateamet – en orientering 
- Pasientreiser og ledsagertjenesten. Status og evt avvik.  
- Prioritering av psykisk helse og rus i NLSH, inkludert orientering om 

prioriteringsveilederen.  
- Øyeklinikk i Lofoten og Vesterålen 
- Samhandlingsreformen og sykehusets tilbud til mennesker med demens 

– en orientering 
- Habilitering/rehabilitering med fokus på å få mennesker med sykdom og 

funksjonsnedsettelser i arbeid. Hvilket arbeid gjøres på NLSH?  
- Oppfølgingssaker: 

            Erfaringskonsulenter PHR-klinikken 
            Brukermedvirkning i LAR 
            Busstopp ved NLSH, sentrum 
 

Neste møte 18/6-18 


