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Dokumenter i saken: 
 
Trykt vedlegg:  Årsmelding 2013 for Brukerutvalget 
 
 
Bakgrunn: 
 
Styret blir i denne saken orientert om Brukerutvalgets aktivitet i 2013.  
 
Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF skal bidra til et best mulig helseforetak for pasienter og 
pårørende/foresatte. Brukerutvalget skal også bidra aktivt med brukermedvirkning i prosjekter, råd 
og utvalg som oppnevnes av Nordlandssykehuset HF, samt delta i planarbeid og annet 
utviklingsarbeid. 
  
Brukerutvalget er bredt sammensatt. Medlemmene er oppnevnt av de organisasjonene de 
representerer. Sammensetningen i 2013 var som følger: 
 

 
Leder  Fredrikke Myhre, Kreftforeningen 
Nestleder Barbara Priesemann, SAFO Nordland 
Medlemmer Laila Aslaksen, FFO 
   Oluf Hermann Jensen, FFO 
  Tonelise Holm, Mental Helse 
  Turid Høyersten Holm, Norsk Pensjonistforbund 
  Carl Eliassen, Marborg 
    
  Barthold Vonen, Nordlandssykehuset HF 
  Tove Hvassing, Nordlandssykehuset  HF 
  Ian Dawson, Nordlandssykehuset HF 
  Steinar Pleym Pedersen, Sekretær/saksbehandler, Nordlandssykehuset HF 
    

  Arne Christoffersen, FFO 
Varamedlemmer  

  Sture Olsen, FFO 
Gerd Petersen, Mental helse 
Else Margrethe Eide, Pensjonistforeningen 
Randi Nesje, SAFO 
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Anita Strømsnes, Kreftforeningen 
Merete Ellingsen, Marborg 
Øystein R Johansen, Nordlandssykehuset HF 

 
Representantene for Nordlandssykehuset HF er oppnevnt av administrerende direktør. Det vises her 
til selve årsmeldingen. Saksbehandlerfunksjonen/sekretariatet er lagt til Samhandlingsavdelingen. 
 
Brukerutvalget er representert i ulike eksterne fora, herunder en representant i styret med tale- og 
forslagsrett. Andre viktige organ er RESO Lofoten, Salten og Vesterålen. Fra september 2013 ble 
organiseringen av samarbeidet med kommunene endret til ett overordnet samarbeidsorgan (OSO). 
Brukerutvalget har en representant i OSO.  
 
Brukerrepresentasjon er nå godt innarbeidet i helseforetakets ulike utviklingsprosjekt, 
 
Brukerutvalget hadde i 2013 8 møter og behandlet 91 saker. Ett av møtene var lagt til 
Nordlandssykehuset Lofoten og de øvrige er avholdt i Bodø. I 2013 ble det opprettet et eget 
Arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og saksbehandler. Arbeidsutvalget utarbeider saksliste 
foran hver brukerutvalgsmøte. Brukerutvalget har organisert sine møter slik at styrets saker alltid er 
til behandling forut for styrets møter, og resultatet av brukerutvalgets behandling blir oversendt 
styret. Kommunikasjon med medlemmene går via e-post og dette fungerer godt. 
 
Av saker som er behandlet i 2013 nevnes: 

• Sak 4/2013 Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.  
Strategi og handlingsplan. 

• Sak 6/2013 Brukerprisen 2013 i Helse Nord – anbefaling kandidat 
• Sak 9/2013  Endring av smerte- og palliativt tilbud i NLSH  
• Sak 11/2013 Samhandlingskonferansen 2013 
• Sak 21/2013 Endrings- og forbedringsarbeidet innen vesterålspsykiatrien 
• Sak 27/2013 Om kvalitetsarbeidet i Nordlandssykehuset 
• Sak 28/2013 Evaluering av klinikkmodellen  
• Sak 33/2013   Oppdragsdokumentet 2013 
• Sak 40/2013 Det regionale brukerutvalgets behandling av prematursaken 
• Sak 45/2013 Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.  

Strategi og handlingsplan.  
• Sak 52/2013 Parkeringsutvalg NLSH – Bodø – ny behandling 
• Sak 56/2013 Prematursaken – ny behandling 
• Sak 61/2013 Ny pasientbrosjyre i NLSH 
• Sak 62/2013 Krav om reseptfrie enheter i psykiatrien 
• Sak 71/2013 Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord 
• Sak 72/2013 Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved NLSH 
• Sak 73/2013 Nedleggelse av enhet for traumelidelser 
• Sak 76/2013 Høringsuttalelse – Regional kreftplan 
• Sak 83/2013 Moderniseringsprosjektet – somatikk Bodø 
• Sak 84/2013 Nedleggelse av enhet for traumelidelser 
• Sak 87/2013 Retningslinjer for bruk av pasienthotellet Zephyr 
• Sak 89/2013 Nedleggelse av traumeenheten – brev fra Mental Helse 

 



 
Styresak 27/14                                        Møtedato:  20. mars  2014                                                           3 

 
Brukerutvalget er et aktivt organ og også et viktig rådgivningsforum for direktøren.  
 
Årsmeldingen for 2013 er sendt alle våre samarbeidskommuner, de øvrige helseforetakene i Helse 
Nord og til organisasjonene. I tillegg legges Årsmeldingen også ut på hjemmesiden. 
 
 
Deltakelse i viktig arbeid 
I Styret for Nordlandssykehuset HF har Brukerutvalget en representant med tale- og forslagsrett, 
Turid Høyersten Holm ( Laila Aslaksen er varamedlem). Brukerutvalget er også representert i 
Brukerutvalget v. Sykehusapotek Nord, hvor Carl Eliassen har tale- og forslagsrett (Fredrikke 
Myhre er varamedlem). 
 
I tillegg deltar medlemmene i ulike utvalg og seminarer. Her kan nevnes: 

• KVAM- gruppa på Kirurgisk/ortopedisk klinikk (Barbara Priesemann). 
• KVAM-gruppa i Hode-bevegelsesklinikken (Fredrikke Myhre) 
• KVAM-gruppa Rus-psyk klinikken – (Carl Eliassen) 
• Prosjektgruppen ”Modernisering av Psykiatri/rusklinikken”(Tonelise Holm) 
• Styringsgruppa ”Modernisering av Psykiatri/rusklinikken”(Tonelise Holm) 
• Nettverksgruppa for kompetansebygging i Lofoten (Arne Christoffersen) 
• Styringsgruppa for kunnskapsbasert praksis (Tonelise Holm) 
• I prosjektet Omstilling psykisk helsevern – (Fredrikke Myhre) 
• Utredning av luftambulansetjenesten – (Oluf Hermann Jensen) 
• Utredning av ny rehabilitering i Vesterålen – (Tonelise Holm) 

 
Dette er i sum omfattende – og ikke minst viktige - oppgaver å delta i.  
 
Medlemmene som har ekstern representasjon rapporterer tilbake til Brukerutvalget ved første 
anledning. 
 
Brukerutvalget har også drøftet sin egen representasjon i ulike utvalg og ad-hoc grupper og innser at 
utvalgets medlemmer ikke kan delta i alle utvalg som er i virke. Det oppnevnes derfor medlemmer 
som brukerrepresentanter utenom brukerutvalget, men rekruttert fra de ulike organisasjonene. Dette 
fungerer godt. 
 
 
Direktørens vurdering 
Direktøren er tilfreds med arbeidet som foregår i Brukerutvalget. 
 
Brukerperspektivet står sentralt i alt arbeid i Nordlandssykehuset HF. Innenfor kvalitet - og 
pasientsikkerhetsarbeidet trekkes Brukerutvalget aktivt inn og direktøren har en klar oppfatning om 
at dette arbeidet bidrar på en positiv måte. 
 
Nordlandssykehuset HF vil, så langt det er formålstjenlig og kapasitet, engasjere Brukerutvalget i 
de utviklingsområder der det er riktig og nødvendig. 
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Innstilling til vedtak: 

 
1. Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Avstemming: 
 
 
Vedtak: 
 
 
 


