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Dokumenter i saken: 

Trykt vedlegg: Årsmelding 2014 for Brukerutvalget 

 

 

Bakgrunn: 

Styret blir i denne saken orientert om Brukerutvalgets aktivitet i 2014.  

 

Brukerutvalget (BU) ved Nordlandssykehuset HF skal bidra til et best mulig helseforetak for 

pasienter og pårørende/foresatte. BU skal også bidra aktivt med brukermedvirkning i prosjekter, råd 

og utvalg som oppnevnes av Nordlandssykehuset HF, samt delta i planarbeid og annet 

utviklingsarbeid. 

  

BU er bredt sammensatt. Medlemmene er foreslått av de organisasjonene de er medlemmer i. 

I perioden 1.1.2014 frem til 31.3.2014 var sammensetning 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 

    

Varamedlemmer  

 

  Arne Christoffersen, FFO 

  Sture Olsen, FFO 

Gerd Petersen, Mental helse 

Else Margrethe Eide, Pensjonistforeningen 

Randi Nesje, SAFO 

Anita Strømsnes, Kreftforeningen 

Merete Ellingsen, Marborg 

Øystein R Johansen, Nordlandssykehuset HF 
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Styret for Nordlandssykehuset HF gjorde i sak 9/2014 vedtak om at Helse Nords strategi- og 

handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak skal legges til grunn for BUs virksomhet i 

Nordlandssykehuset HF. Dette medførte endring i sammensetningen av BU som heretter skal ha 7-9 

medlemmer. Ingen av medlemmene, utenom administrerende direktør eller dennes stedfortreder, 

skal være ansatt i helseforetaket.  

 

Organisasjonene inviteres som før til å foreslå kandidater. Styret velger deretter medlemmer og 

personlige varamedlemmer samt leder og nestleder. 

 

Styret valgte i sak 29/2014 nytt BU for perioden 1.4.2014 – 1.4.2016: 
 

Medlemmer Varamedlemmer 

Solfrid Selsøyvold, FFO Randi Aag, FFO 

Helge Jensen, FFO Harald Vikan, FFO 

Arild Amundsen, Mental Helse Heidi Heinrich, Mental Helse 

Kari Sletten, Nordland fylkes eldreråd Nils Bøe, Nordland fylkes eldreråd 

Barbara Priesemann, SAFO Odd-Petter Tanke-Jensen, SAFO 

Fredrikke Myhre, Kreftforeningen – permisjon fra 

1.12.14.  

Anita Strømsnes, Kreftforeningen 

Anita Strømsnes, Kreftforeningen, f.o.m. 1.12.14 Per Dalhaug, Kreftforeningen f.o.m. 1.12.14 

Carl Eliassen, Marborg Siv Elin Reitan, Marborg 

Samisk repr. Samisk repr. 

    

Barbara Priesemann ble valgt til leder med Carl Eliassen som nestleder.  

 

Saksbehandlerfunksjonen/sekretariatet er lagt til Samhandlingsavdelingen. 

 

Brukerutvalget er representert i ulike eksterne fora.  Leder er representant i styret med tale- og 

forslagsrett. Brukerrepresentasjon er nå godt innarbeidet i helseforetakets ulike utviklingsprosjekt, 

men til tider kan oppnevning av brukerrepresentanter ”glippe”. 
 
I 2014 hadde BU 7 møter og behandlet 91 saker.  

 

BUs Arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og saksbehandler, har møter foran hver BU-møte 

og behandler agenda og velger ut hvilke styresaker BU skal behandle. BU har organisert sine møter 

slik at styrets saker alltid er til behandling forut for styrets møter. Brukerutvalgets behandling blir 

oversendt styret.  

 

Ett av møtene var lagt til Nordlandssykehuset Vesterålen. De øvrige i Bodø. Kommunikasjon med 

medlemmene går via e-post og fungerer godt. 

 

Av saker som er behandlet i 2014 nevnes: 

 Sak 4/2014 Brukerutvalget – årsmelding for 2013 

 Sak 5/2014 Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.  
Strategi- og handlingsplan. 

 Sak 8/2014 Risikostyring i foretaksgruppen – overordnede mål 

 Sak 9/2014  Oppdragsdokumentet 2014  

 Sak 11/2014 Samhandlingskonferansen 2014 

 Sak 14/2014 AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)-strukturen i Helse  
  Nord 

 Sak 22/2014 Samhandling: Nye tjenesteavtaler – nr. 12 og 13 
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 Sak 28/2014 Pasienttransportordningen – regler og reisevolum  

 Sak 30/2014   Samhandling: Etablering av klinisk samarbeidsutvalg (KSU) IKT- 
   utvikling 

 Sak 32/2014 Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern 

 Sak 33/2014 Praksis knyttet til bruk av pasienthotellet.  

 Sak 43/2014 Reorganisering av ambulant akutteam for ungdom 

 Sak 44/2014 Omorganisering av Psykisk helse- og rusklinikken og Hode-  
  bevegelsesklinikken 

 Sak 47/2014 Budsjettprosessen i NLSH 

 Sak 51/2014 Organisering av traumebehandlingen i NLSH 

 Sak 55/2014 Rekruttering av ”kritisk personell” i NLSH  

 Sak 61/2014 Regionale fagplaner 

 Sak 67/2014 Resultater fra pasientundersøkelsen PasOpp (Pasientopplevelser ved  
  norske sykehus)2014 

 Sak 68/2013 Brukerutvalgets vedtekter - gjennomgang 

 Sak 70/2014 Prinsipper LAR- (Legemiddelassistert rus-)behandling 

 Sak 73/2014 Mulig endring av tilbudet ved de Distriktspsykiatriske sentrene (DPS) i  
  Lofoten og Vesterålen. 

 Sak 77/2014 Rapport fra arbeidsgruppa som har sett på mulige organisatoriske   
  endringer i BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling)  

 Sak 81/2014 Moderniseringsprosjektet Psykisk helse- og rusklinikken – status og  
  videre arbeid. 

 Sak 85/2014 Nordlandssykehusets budsjett for 2015 

 Sak 87/2014 Sykepleiers plikt og rettighet 

 

Også 2014 har vært preget av mange tunge saker, jfr. lista over.  
 

Brukerutvalget er et aktivt organ og også et viktig rådgivningsforum for direktøren.  

 

Årsmeldingen for 2014 er sendt alle våre samarbeidskommuner, de øvrige helseforetakene i Helse 

Nord og til organisasjonene. I tillegg legges Årsmeldingen også ut på Nordlandssykehusets 

hjemmeside. 

 

 

BUs medlemmer i ulike fora/verv 

 

Styret 
I Styret for Nordlandssykehuset HF har Brukerutvalget ett medlem med tale- og forslagsrett.  

I perioden 1.1.14 – 31.3.14 var Turid Høyersten Holm medlem med Laila Aslaksen som 

varamedlem. Fra 1.4.14 har Barbara Priesemann vært medlem med Carl Eliassen som varamedlem. 

Høsten 2014 opprettet styret sitt Arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AKUP) der 

brukerutvalgsleder er medlem. Utvalget skal evalueres høsten 2015. 

 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

I Overordnet samarbeidsorgan (OSO) var i perioden 1.1.14 til 1.4.2014 Tonelise Holm medlem med 
Fredrikke Myhre som varamedlem. 

Fra 1.4.14 har Barbara Priesemann vært medlem med Carl Eliassen som varamedlem. 



 

Styresak 37/15                            Møtedato:  24. mars  2015                                                           4 

 

Klinisk etikk-komité (KEK) 

 Helge Jenssen med Carl Eliassen som vara (fra høsten 2014) 

 

Kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper (KVAM) 

 KVAM- gruppa på Kirurgisk/ortopedisk klinikk (Barbara Priesemann). 

 KVAM-gruppa i Hode-bevegelsesklinikken (Fredrikke Myhre) 

 KVAM-gruppa Psykisk helse- og rusklinikken – Carl Eliassen 

 

Forskningsutvalget 

 Helge Jenssen (fra høsten 2014) 

 

Øvrige utvalg og arbeidsgrupper i Nordlandssykehuset 

 Utviklingsprogrammet i forbindelse med innflytting i nytt sykehusbygg i Bodø. 
Brukerrepresentanter i styringsgruppa og i prosjekt- og arbeidsgrupper (første halvår 2014) 

 Prosjektgruppen ”Modernisering av Psykiatri/rusklinikken”(Fredrikke Myhre)  

 Styringsgruppa ”Modernisering av Psykiatri/rusklinikken”(Fredrikke Myhre) 

 I prosjektet ”Omstilling psykisk helsevern” – (Arild Amundsen/Helge Jenssen) 

 Arbeidsgruppa for etablering av nytt tilbud innen psykosebehandling (Arild Amundsen) 

 Arbeidsgruppa for utarbeidelse av lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk 
helsevern (Arild Amundsen/Helge Jenssen) 

 Klinisk samarbeidsutvalg (KSU)for utarbeidelse av diagnosespesifikke henvisningsmaler 
(Helge Jenssen) 

 KSU for IKT – utvikling (Solfrid Selsøvold) 

 

Utvalg i Helse Nord 

Brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord 

Brukerutvalget er også representert i Brukerutvalget v. Sykehusapotek Nord. I perioden 1.1.14 – 
31.3.14 var Carl Eliassen medlem med Fredrikke Myhre som varamedlem. 

Fra 1.4.14 har Kari Sletten vært medlem med Carl Eliassen som varamedlem. 

 

Fagnettverk for bruker- og pårørendes erfaringskompetanse og brukermedvirkning innen psykisk 
helse og rus i Helse Nord 

 Dette er et nytt fagnettverk som ble opprettet høsten 2014. Carl Eliassen deltar som 
Brukerutvalgets representant med Arild Amundsen som vara. 

 

Arbeidsgruppe for planlegging av et kompetanseprogram innen traume og traumeforståelse i Helse 
Nord 

 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord oppnevnte i oktobermøtet Heidi Heinrich som den ene 
av to brukerrepresentanter i denne arbeidsgruppen. 

 

Opplistingen er ikke uttømmende. 
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Direktørens vurdering 

 

Direktøren er tilfreds med arbeidet som foregår i BU. Utvalget har i perioden bidratt med nyttige 

innspill og påpekninger. 

 

Det er krevende å være medlem i BU. Samlet er helseforetaket en kompleks virksomhet, og ikke 

sjelden utfordres BUs medlemmer mht helhetsperspektivet i ulike saker. BUs medlemmer tilegner 

seg kontinuerlig ny kunnskap, og direktøren gir ubetinget ros til medlemmenes innsats. 

 

Brukerperspektivet står sentralt i alt arbeid i Nordlandssykehuset HF. Innenfor kvalitet - og 

pasientsikkerhetsarbeidet trekkes BU 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 BU i de 

utviklingsområder der det er riktig og nødvendig. 

 

Direktøren takker BUs medlemmer for innsatsen i 2014. 

 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

1. Styret tar saken til orientering. 

2. Styret takker BUs medlemmer for solid innsats i 2014. 

 

 

 

Avstemming:   

 

Vedtak: 
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Årsmelding 2014 – Brukerutvalget ved 

Nordlandssykehuset HF 

 
1. Brukerutvalgets sammensetning 

I 2014 ble nytt Brukerutvalg oppnevnt av styret. Styret fattet sitt vedtak 20.mars, og det nye 

Brukerutvalget (BU) tiltrådte 1. april 2014. 

 

Brukerutvalget var i perioden 1.1.2014 til 31.3.2014 sammensatt slik: 

 

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 

    

Varamedlemmer  

 

  Arne Christoffersen, FFO 

  Sture Olsen, FFO 

Gerd Petersen, Mental helse 

Else Margrethe Eide, Pensjonistforeningen 

Randi Nesje, SAFO 

Anita Strømsnes, Kreftforeningen 

Merete Ellingsen, Marborg 

Øystein R Johansen, Nordlandssykehuset HF 

 

Styret for Nordlandssykehuset HF gjorde i sak 9/2014 vedtak om at Helse Nords strategi- og 

handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak skal legges til grunn for BUs virksomhet i 

Nordlandssykehuset HF. 

 

Dette medfører endring i sammensetningen av BU som heretter skal ha 7-9 medlemmer. 

Ingen, utenom administrerende direktør – eller dennes stedfortreder – skal være ansatt i 

helseforetaket. Organisasjonene inviteres som før til å foreslå kandidater. Styret velger 

deretter medlemmer og personlige varamedlemmer blant de foreslåtte og oppnevner leder og 

nestleder. 
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Styret valgte i sak 29/2014 nytt BU for perioden 1.4.2014 – 1.4.2016: 
 

Medlemmer Varamedlemmer 

Solfrid Selsøyvold, FFO Randi Aag, FFO 

Helge Jensen, FFO Harald Vikan, FFO 

Arild Amundsen, Mental Helse Heidi Heinrich, Mental Helse 

Kari Sletten, Nordland fylkes eldreråd Nils Bøe, Nordland fylkes eldreråd 

Barbara Priesemann, SAFO Odd-Petter Tanke-Jensen, SAFO 

Fredrikke Myhre, Kreftforeningen – permisjon fra 

1.12.14.  

Anita Strømsnes, Kreftforeningen 

Anita Strømsnes, Kreftforeningen, f.o.m. 1.12.14 Per Dalhaug, Kreftforeningen f.o.m. 1.12.14 

Carl Eliassen, Marborg Siv Elin Reitan, Marborg 

Samisk repr. Samisk repr. 

    

Barbara Priesemann ble valgt til leder med Carl Eliassen som nestleder.  

Brukerutvalget har heller ikke i denne runden lyktes med å få oppnevnt samisk representant. 

Brukerutvalget har som mål å få denne representanten på plass så snart som mulig. Samisk 

språk- og kulturforståelse er viktig i Brukerutvalgets arbeid for Nordlandssykehusets pasienter 

   

 

2. Brukerutvalgets mandat 

Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF skal bidra til å lage et best mulig sykehus for 

pasienter og pårørende samt ansatte.  

 

Brukerutvalget skal: 

1. Være et rådgivende organ for styret og direktøren i saker som angår tilbudet til 
pasienter. 

2. Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk 
opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose. 

3. Bidra aktivt med brukermedvirkning til prosjekter, råd og utvalg som oppnevnes 
av Nordlandssykehuset og til planarbeid og drift i Nordlandssykehuset 

4. Være premissleverandør og pådriver i forhold til helsetilbud og planarbeid slik at 
brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og 
gjennomføring. 

5. Medvirke til gjennomføring av brukerundersøkelser og gi innspill til 
kvalitetsarbeidet. 

6. Være et forum for tilbakemeldinger mellom organisasjonene, pasienter, pårørende 
og sykehuset. 

 

   3. Arbeidssituasjonen for Brukerutvalgets medlemmer 

Brukerutvalgets medlemmer utøver sine verv på fritiden, og det betales møtegodtgjørelse for 
hvert møte.  

Brukerperspektivet står sterkt i Nordlandssykehuset, og dette medfører ytterligere belastning 
på Brukerutvalgets medlemmer. Særlig gjelder dette leder og nestleder. 

Leder og nestleder har fast årlig honorar på henholdsvis kr. 21.300 og 15.600 i tillegg til 
møtegodtgjørelse. 

Honorar for Arbeidsutvalgets medlemmer er kr. 10.650 pr. år. 

Øvrige medlemmene får møtegodtgjørelse for hver møte. Godtgjørelsen i 2014 var kr. 1600 
pr. møte.   
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Møtegodtgjørelsen er lik i Helse Nord. 

Arbeidsmengden har vært sterkt økende for brukerutvalgets medlemmer.  Dette er ern ønsket 
situasjon og skyldes at brukerperspektiver stadig får større innpass i virksomheten. 

Det er regelmessige møter i Brukerutvalget. Møtedatoer er tilgjengelig i aktivitetskalenderen 
på Nordlandssykehusets hjemmeside www.nordlandssykehuset.no. 

Det foreligger alltid saksdokumenter, som hovedregel med administrerende direktørs 
anbefaling til vedtak. Saksdokumentene sendes ut på e-post senest én uke før møtet. Møtende 
medlemmer får dessuten tilsendt dokumentene i papirversjon. 

Saksdokumenter og referat legges umiddelbart ut på Brukerutvalgets hjemmeside på 
www.nordlandssykehuset.no/brukermedvirkning/category11547.html og på sykehusets 
intranett.  

 

   4. Opplæring og kompetanseheving 

Brukerutvalget fikk i 2014 mange nye medlemmer.  

9.april ble det derfor gjennomført et ”startmøte”. Brukerutvalgsmedlemmer som var til stede, 
ble litt kjent med hverandre og fikk generell informasjon om arbeidet i Brukerutvalget. 
Administrerende direktør ga et overblikk over organisasjonen Nordlandssykehuset HF. 
Dessuten presenterte de fleste klinikkene seg og svarte på spørsmål (Klinikkene som ikke 
kunne møte, stilte på påfølgende BU-møte). 

Mange av Brukerutvalgets medlemmer var med på Helse Nords brukerkonferanse i mai og 
noen benyttet også tilbudet om kurs i brukermedvirkning i Helse Nord dagen etter 
konferansen. 

Dessuten ga brukerorganisasjonene tilbud i opplæring av brukermedvirkere som ble benyttet 
av Brukerutvalgets medlemmer. 

Brukerutvalgsleder deltok på styreseminarene i Nordlandssykehuset og på felles 
styreseminarene i Helse Nord. 

Brukerutvalgets medlemmer var på diverse seminarer og konferanser, både lokale, regionale 
og nasjonale, på vegne av Brukerutvalget. 

Ikke minst bidrar selve arbeidet i Brukerutvalget til en stadig kompetanseheving hos 
medlemmene. 

 

  5. Møter og viktige saker i 2014 

Brukerutvalget hadde i 2014 sju møter og behandlet 91 saker.  

Arbeidsutvalg hadde i 2014 også sju møter via telefon. I hovedsak ble agenda for møtene i 
BU drøftet der. 

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder med sekretariat fra administrasjonen. 
Arbeidsutvalget har møter før brukerutvalgets møter. 

Forut for møtene får medlemmene anledning til å gi innflytelse på sakene ved at de blir spurt 
om det er aktuelle saker som ønskes til behandling. 

I møtene har også Brukerutvalget fått informasjon fra ulike områder innad i helseforetaket og 
fra eksterne bidragsytere. 

Et av møtene var lagt til det nye sykehuset i Vesterålen. De øvrige møtene har vært avviklet i 
Bodø. 

Kommunikasjon med medlemmene går via e-post og fungerer godt. 

Et av Brukerutvalgets viktigste saksområder er å bidra med brukerinnflytelse i styret for 
helseforetaket. 

http://www.nordlandssykehuset.no/
http://www.nordlandssykehuset.no/brukermedvirkning/category11547.html
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I styret er lederen brukerrepresentant med tale- og forslagsrett. 

I tillegg har Brukerutvalget lagt sine møter slik at styrets saker alltid står på sakskartet. Saker 
som brukerutvalget vil uttale seg om, ettersendes og legges fram for styret. 

 

Av saker som er behandlet i 2014 nevnes: 

 Sak 4/2014 Brukerutvalget – årsmelding for 2013 

 Sak 5/2014 Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.  

Strategi- og handlingsplan. 

 Sak 8/2014 Risikostyring i foretaksgruppen – overordnede mål 

 Sak 9/2014  Oppdragsdokumentet 2014  

 Sak 11/2014 Samhandlingskonferansen 2014 

 Sak 14/2014 AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)-strukturen i Helse 
  Nord 

 Sak 22/2014 Samhandling: Nye tjenesteavtaler – nr. 12 og 13 

 Sak 28/2014  Pasienttransportordningen – regler og reisevolum  

 Sak 30/2014    Samhandling: Etablering av klinisk samarbeidsutvalg (KSU) IKT-
   utvikling 

 Sak 32/2014  Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern 

 Sak 33/2014 Praksis knyttet til bruk av pasienthotellet.  

 Sak 43/2014 Reorganisering av ambulant akutteam for ungdom 

 Sak 44/2014 Omorganisering av Psykisk helse- og rusklinikken og Hode- 
  bevegelsesklinikken 

 Sak 47/2014 Budsjettprosessen i NLSH 

 Sak 51/2014 Organisering av traumebehandlingen i NLSH 

 Sak 55/2014 Rekruttering av ”kritisk personell” i NLSH  

 Sak 61/2014 Regionale fagplaner 

 Sak 67/2014 Resultater fra pasientundersøkelsen PasOpp (Pasientopplevelser ved 
  norske sykehus)2014 

 Sak 68/2013 Brukerutvalgets vedtekter - gjennomgang 

 Sak 70/2014 Prinsipper LAR- (Legemiddelassistert rus-)behandling 

 Sak 73/2014 Mulig endring av tilbudet ved de Distriktspsykiatriske sentrene (DPS) i 
  Lofoten og Vesterålen. 

 Sak 77/2014 Rapport fra arbeidsgruppa som har sett på mulige organisatoriske  
  endringer i BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling)  

 Sak 81/2014 Moderniseringsprosjektet Psykisk helse- og rusklinikken – status og 
  videre arbeid. 

 Sak 85/2014 Nordlandssykehusets budsjett for 2015 

 Sak 87/2014 Sykepleiers plikt og rettighet 

 

Også 2014 har vært preget av mange tunge saker, jfr. lista over.  
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Brukerutvalget har behandlet disse – samt øvrige saker – på en forsvarlig måte og etter en 
samlet vurdering. Det kan gi seg utslag i at enkeltsynspunkter må vike for helheten og de 
samlede konsekvenser. 

Brukerutvalget har dessuten bedt om og fortløpende fått (muntlig) orientering om status i 
”cervixsaken” (feiltolkning av celleprøver fra livmorhalsen). Saken er som kjent ikke 
avsluttet. 

Brukerutvalgets medlemmer har i perioden tilegnet seg ytterligere kunnskap om hele 
virksomheten Nordlandssykehuset. 

Brukerutvalget driver sin virksomhet i henhold til vedtatt mandat og forøvrig i tråd med Helse 
Nord sine retningslinjer. 

Brukerutvalget er tilfreds med at klinikkene er blitt flinkere til å be Brukerutvalget oppnevne 
brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg. Dette synes stadig å fungere bedre og bedre. 

I hvert møte orienterer brukerutvalgets medlemmer hverandre om deltakelse i ulike fora de er 
oppnevnt i. 

 

   6. Brukerutvalgets medlemmer som deltar i andre organ 

Faste utvalg i Nordlandssykehuset 

Styret 

I Styret for Nordlandssykehuset HF har Brukerutvalget ett medlem med tale- og forslagsrett.  

I perioden 1.1.14 – 31.3.14 var Turid Høyersten Holm medlem med Laila Aslaksen som 
varamedlem. 

Fra 1.4.14 har Barbara Priesemann vært medlem med Carl Eliassen som varamedlem. 

Høsten 2014 opprettet styret sitt Arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AKUP) der 
brukerutvalgsleder er medlem. Utvalget skal evalueres høsten 2015. 

 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

I Overordnet samarbeidsorgan (OSO) var i perioden 1.1.14 til 1.4.2014 Tonelise Holm 
medlem med Fredrikke Myhre som varamedlem. 

Fra 1.4.14 har Barbara Priesemann vært medlem med Carl Eliassen som varamedlem. 

 

Klinisk etikk-komité (KEK) 

 Helge Jenssen med Carl Eliassen som vara (fra høsten 2014) 

 

Kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper (KVAM) 

 KVAM- gruppa på Kirurgisk/ortopedisk klinikk (Barbara Priesemann). 

 KVAM-gruppa i Hode-bevegelsesklinikken (Fredrikke Myhre) 

 KVAM-gruppa Psykisk helse- og rusklinikken – Carl Eliassen 

 

 

Forskningsutvalget 

 Helge Jenssen (fra høsten 2014) 
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Temporære utvalg og arbeidsgrupper i Nordlandssykehuset 

 Utviklingsprogrammet i forbindelse med innflytting i nytt sykehusbygg i Bodø. 
Brukerrepresentanter i styringsgruppa (?) og i prosjekt- og arbeidsgrupper (første 
halvår 2014) 

 Prosjektgruppen ”Modernisering av Psykiatri/rusklinikken”(Fredrikke Myhre)  

 Styringsgruppa ”Modernisering av Psykiatri/rusklinikken”(Fredrikke Myhre) 

 I prosjektet ”Omstilling psykisk helsevern” – (Arild Amundsen/Helge Jenssen) 

 Arbeidsgruppa for etablering av nytt tilbud innen psykosebehandling (Arild 
Amundsen) 

 Arbeidsgruppa for utarbeidelse av lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i 
psykisk helsevern (Arild Amundsen/Helge Jenssen) 

 Klinisk samarbeidsutvalg (KSU)for utarbeidelse av diagnosespesifikke 
henvisningsmaler (Helge Jenssen) 

 KSU for IKT – utvikling (Solfrid Selsøvold) 

 

Utvalg i Helse Nord 

 

Brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord 

Brukerutvalget er også representert i Brukerutvalget v. Sykehusapotek Nord. I perioden 1.1.14 
– 31.3.14 var Carl Eliassen medlem med Fredrikke Myhre som varamedlem. 

Fra 1.4.14 har Kari Sletten vært medlem med Carl Eliassen som varamedlem. 

 

Fagnettverk for bruker- og pårørendes erfaringskompetanse og brukermedvirkning innen 
psykisk helse og rus i Helse Nord 

 Dette er et nytt fagnettverk som ble opprettet høsten 2014. Carl Eliassen deltar som 
Brukerutvalgets representant med Arild Amundsen som vara. 

 

Arbeidsgruppe for planlegging av et kompetanseprogram innen traume og traumeforståelse i 
Helse Nord 

 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord oppnevnte i oktobermøtet Heidi Heinrich som 
den ene av to brukerrepresentanter i denne arbeidsgruppen. 

 

Opplistingen er ikke uttømmende. 

 

I sum er dette omfattende og viktige oppgaver å delta i.  

Medlemmer 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. Brukerutvalget vil 
imidlertid både være orientert om og formelt sett være det organ som utpeker slik 
representasjon. 
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   7. Taushetsplikt 

Alle medlemmene i Brukerutvalget har underskrevet taushetsløfte og er informert om – og har 
forstått – hva det innebærer av ansvar 

 

   8. Arbeidet videre 

2015 vil bli et krevende år for Nordlandssykehuset. Som ”pasientenes talerør” vil 
Brukerutvalget arbeide for at pasienttilbudet ikke forringes i forbindelse med strenge 
budsjettkrav.  

Brukerutvalget vil fylle rollen som aktivt rådgivende organ og vaktbikkje overfor styret og 
direktør. Vi ønsker å bidra sterkere til helsetjenester på pasienters premisser. 

Brukerutvalget vil bygge videre på samarbeidet med klinikkene slik at brukerperspektivet får 
enda større innflytelse i utformingen av tjenestetilbudet. Vedtatte strategier for 
brukermedvirkning kan fortsatt gjøres bedre kjent i organisasjonen. 

Innhenting av bredest mulig erfaringskompetanse er grunnleggende for godt 
brukerutvalgsarbeid. Derfor må dialogen med brukerorganisasjonene og enkeltpersoner med 
brukererfaring forbedres. Brukerutvalget vil derfor prøve å bli mer aktiv og synlig på 
hjemmesiden til Nordlandssykehuset. 

Brukerutvalget vil etterspørre resultater av arbeidet med å få redusert ventetider og eliminert 
fristbrudd. Vi vil følge med på innføring av ”pakkeforløp” innen visse typer kreftbehandling.  

Vi vil også i 2015 ha fokus på forbedring av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern og 
rusbehandling. Her er vi ikke minst spent på virkningen av innføring av fritt behandlingsvalg. 

Brukerutvalget ser fram til nye nasjonale planer innen habilitering og rehabilitering, men 
hadde gjerne sett at forbedringsarbeidet lokalt med blant annet bedre koordinering av 
tjenestene kom i gang umiddelbart. 

Brukerutvalget er opptatt av hele pasienten og dens helsetilbud. Vi er derfor enig med 
Nordlandssykehusets styre i at god samhandling på tvers av omsorgsnivåene som fører til 
sømløse pasientforløp uten plunder og heft i overgangen mellom sekundær- og 
primærhelsetjeneste, må være et prioritert mål for Nordlandssykehuset. 

Brukerutvalget vil ha særlig fokus på de eldres spesialisthelsetjenestetilbud i årene som 
kommer. 

 

9. Samarbeid 

Brukerutvalget vil takke for godt samarbeid med ulike instanser og enkeltpersoner i 2014.  

Det har vært inspirerende for Brukerutvalget å møte fagfolk med stort engasjement og evne til 
å føre kunnskap inn i utvalget. 

Takk til brukerorganisasjoner og enkeltpersoner for forslag om og innspill til saker i 
Brukerutvalget. 

Brukerutvalget ser det som en stor styrke at administrerende direktør møter i BU og både gir 
og mottar viktige innspill. 

Brukerutvalget vil takke alle som har bidratt. 

 
 

Leder  BarbaraPriesemann   

Nestleder  Carl Eliassen     

Medlem Solfrid Selsøvold   

Medlem Helge Jenssen   

Medlem Arild Amundsen  
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Medlem Kari Sletten     

Medlem Anita Strømsnes    

Medlem Paul Martin Strand,   Adm.direktør 

 

Saksbehandler/ 

Sekretær Steinar Pleym Pedersen  

 

Bodø 17. februar  2015  
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