
 

 

Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbeh.: Kari Bøckmann 

 

Side  1 

Referat fra møte i Brukerutvalget 1.oktober 2018 
 
Sted: G04027 
Tid: 12.30-16.00  

 
Deltagere: Tilstede  Forfall 

Barbara Priesemann – leder SAFO  x  

Paul Daljord - nestleder FFO - Diabetesforbundet x  

Ole André Korneliussen Mental Helse x  

Sarah Iselin Dahl FFO – NAAF x  

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen x  

Mai-Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd x  

Kitt Anne Jorid Hansen RIO x  

Inga Karlsen Samisk representant x  

Emma Lovise Larsen Ungdomsrådet  x 

Helge Jenssen (vara) FFO x  

    

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør NLSH x  

Kari Bøckmann Saksbehandler/sekretær x  

Gro Elisabeth Ankill Administrasjonssjef Sak 70 og 

71/2018 

 

Ida Westgaard Fanghol SKSD Sak 72/2018  

Tony Bakkejord HBEV Sak 73/2018  

Bernt Ole Hansen HBEV Sak 74/2018  

 

Agenda: 

 
68/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste  

69/2018 Godkjenning av referat fra møte 21.08.18 

70/2018 Revisjon av regional inntektsfordelingsmodell 

71/2018 Budsjett 2019 – Status  

72/2018 Avvikling av regionale funksjoner 

73/2018 Fellesmøte RBU  

74/2018 Digital medarbeider for overføring av informasjon mellom datasystemer  

75/2018 Øyehelse – tilbud og utdanning av spesialister i NLSH HF 

76/2018 Etablering av avklaringspoliklinikk i NLSH HF   

77/2018 Høring regional utviklingsplan – Helse Nord  

78/2018 Oppnevninger 

79/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker   

80/2018 BU’s leder orienterer om aktuelle saker  

81/2018 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet  

82/2018 Eventuelt  

 

Saksnr.  Saksfremstilling Ansv. 

68/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

 



Side 2 av4 

69/2018 Godkjenning av referat fra møte 21.08.18  
 

Vedtak: 
 

1. Referat godkjennes  
 

 

70/2018 Revisjon av regional inntektsfordelingsmodell 
 
Orientering v/ Gro Elisabeth Ankill                                                  vedlegg 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning 
2. Brukerutvalget har en klar forventing om at en gjennom arbeidet med å 

revidere inntektsmodellen innen somatikk skal rette opp åpenbare feil 
ved reisetid, korrigere dokumentert underfinansiering av regionale 
oppgaver, samt korrigere vekting av forskning slik at denne bringes på 
nivå med øvrige regioner.  

3. Regionalt brukerutvalg (RBU) har i sak 65/2018 vedtatt å ta revidert 
inntektsmodell innen somatikk til orientering. Brukerutvalget ved NLSH 
HF vil med dette be om at RBU tar opp saken til drøfting på nytt da 
åpenbare skjevheter i inntektsfordelingsmodellen ikke bidrar til 
likeverdige tjenester for befolkningen i Helse Nord. RBU bør etter vårt 
syn avvente å behandle denne saken til alle høringssvar foreligger 
31/10-18.         
 

 

71/2018 Budsjett 2019 – Status  
 
Orientering v/ Paul Martin Strand 
  

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning  
2. Brukerutvalget ber om å få mulighet til å komme med innspill i forkant 

dersom det skal vedtas innsparingstiltak som har direkte innvirkning på 
det pasientrettede tilbudet i NLSH HF.  
 

 

72/2018 Avvikling av regionale funksjoner  
 
NLSH HF har vedtatt å avvikle regional rådgiver for diabetes samt regional 
rådgiver for læring og mestring grunnet manglende finansiering.  
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget (BU) ser med bekymring på at to regionale funksjoner 
som støtter opp om små fagmiljø tas bort. BU ber direktøren vurdere å 
beholde disse funksjonene. Bortfall av rådgiverstillingene vil etter BU’s 
oppfatning kunne føre til at kvaliteten i diabetesbehandling og pasient- 
og pårørendeopplæring i NLSH HF og i regionen for øvrig blir forringet. 

  

  

73/2018 Fellesmøte RBU og ledere av BU  
 
Det skal arrangeres et møte mellom Regionalt brukerutvalg og lederne av alle 
Brukerutvalg i regionen 08.11.18. Regionalt Brukerutvalg har bedt om innspill til 
saker som er av felles interesse.   
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Vedtak: 

 
1. Brukerutvalget ved NLSH HF takker for invitasjonen og ber om at 

følgende saker tas opp på fellesmøtet 8. november: 
 
Generelle tema til diskusjon:  
- Kommunikasjon og samarbeid mellom BU og RBU 
- Ungdomsmedvirkning i Helse Nord 
 
Spesifikke saker til diskusjon: 

- Audiograftilbudet i Helse Nord 

- Forbedring av tilbudet til pasienter med sykelig overvekt i Helse 
Nord   

- Tilbudet til ME-pasienter i Helse Nord 

- Organdonasjon – Hvordan kan BU/RBU bidra til at flere i 
befolkningen blir positive til organdonasjon? 

 

74/2018 Digital medarbeider for overføring av informasjon mellom datasystemer 
 
Orientering v/ Ida Westgaard Fanghol 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen 
 

 

75/2018 Øyehelse – tilbud og utdanning av spesialister i NLSH HF 
 
Orientering v/ Tony Bakkejord 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning 
2. Brukerutvalget ber Helse Nord opprette en avtalehjemmel for øyelege i 

Lofoten. 
 

 

76/2018 Etablering av avklaringspoliklinikk i NLSH HF 
 
Orientering v/ leder Bernt Ole Hansen  
 

  Forslag til vedtak: 
 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen og er veldig fornøyd med at 
avklaringspoliklinikken kommer i gang i NLSH HF. 

2. Brukerutvalget ber Bernt Ole Hansen komme tilbake og orienterer om 
oppstart av virksomheten i juni 2019.  

 

 

77/2018 Høring regional utviklingsplan - Helse Nord  
 
Alle medlemmene i BU gir tilbakemelding til sekretær. Innspillene samordnes av 
AU og høringssvar sendes sammen med svar fra Ungdomsrådet.    
 

 

78/2018 Oppnevninger 
 

Vedtak: 
 

1. Toril Kleven Nilsen oppnevnes som brukerrepresentant for Evaluering 
av brukerundersøkelser på Salten DPS.  
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2. Ragni Adelsten Stokland oppnevnes som brukerrepresentant i 
forskningsprosjektet Young women with serious eating disorders - 
Patients’ and families’ experiences 

3. Til arbeidsgruppen i avklaringspoliklinikken oppnevnes Sarah Isabel 
Dahl som brukerrepresentant i arbeidsgruppen. Til styringsgruppen i 
avklaringspoliklinikken oppnevnes Marie Dahlskjær som 
brukerrepresentant. 

4. Til implementering av pakkeforløpene i Psykisk helse og rus oppnevnes 
Danielle Johanna Hansen som brukermedvirker i BUPA. Kitt Anne 
Hansen og Helge Jenssen oppnevnes som brukerrepresentanter i 
plangruppen til PHR-klinikken.  

5. FACT – Vesterålen. Sekretær kontakter Mental helse Vesterålen og ber 
dem foreslå representant med relevant erfaring. 
 

79/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker 
 
Saker til styremøte 8/10-18 ble gjennomgått, med hovedfokus på økonomi.  
 

Vedtak: 
 

1. Orienteringen tas til etterretning 
 

 

80/2018 BU’s leder orienterer om aktuelle saker 
 
BU sin deltakelse på kurs og konferanser framover:  

- Brukermedvirkning i forskning (dato ikke satt) 
- Samisk språk og kulturforståelse: Sarah og Barbara 
- Implementeringskonferanse – pakkeforløp innen psykisk helse og rus: 

Barbara, Helge, Ungdomsrådet, Kitt-Anne.  
Leserinnlegg om busstopp 
LMS-konsekvensanalyse 
Møte med RBU 8.november 2018 

 
Vedtak: 

 
1. Orienteringene tas til etterretning 

 

 

81/2018 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og 
annet. 
 

 Ivar Martin: FACT, Lofoten  

 Mai-Helen, Inga og Paul: Høringssvar Samhandling innen eldrehelse 

 Kitt Anne – Valgt som nesteleder i Brukerutvalget til Sykehusapoteket 
HF 

 Sarah – Vært modell for profilbilder NLSH HF 

 Opplæringskurs av verter til pasient- og pårørendetorget avholdes 
jevnlig. Neste møte avholdes 24.10.18 kl. 11.00-15.00 

 Prostatakreftforeningene i Nordland har sendt brev til Helse Nord der de 
etterspør tilbud om kurativ strålebehandling ved NLSH HF 
 

Vedtak: 
 

1. Orienteringene tas til etterretning 
 

 

82/2018 Eventuelt 
 
Ingen saker 
 

 

Neste møte: 6/11-2018 G04038 


