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Styresak 025-2017  
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Vedlegg (t): Årsmelding 2016 for Brukerutvalget (BU) 

 

Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret tar saken til orientering. 
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2016. 
 

Bakgrunn 
Styret blir i denne saken orientert om Brukerutvalgets aktivitet i 2016.  
 

Direktørens vurdering: 
Direktøren er tilfreds med arbeidet som foregår i Brukerutvalget (BU). Utvalget har i perioden 
bidratt med nyttige innspill og påpekninger. Brukerutvalgets medlemmer gir betydelig 
erfaringskunnskap inn i ulike fora, møter og utviklingsprosjekt.  
 
Samlet er helseforetaket en kompleks virksomhet, og ikke sjelden utfordres Brukerutvalgets 
medlemmer mht helhetsperspektivet i kompliserte saker med stor offentlig interesse. I 2016 kan 
spesielt arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan nevnes. 
 
Brukerutvalgets medlemmer tilegner seg kontinuerlig ny kunnskap, og direktøren gir ubetinget ros 
til medlemmenes innsats. Brukerperspektivet står sentralt i alt arbeid i Nordlandssykehuset HF.  
Nordlandssykehuset HF vil, så langt det er formålstjenlig og kapasitet, engasjere Brukerutvalget i 
de utviklingsområder der det er riktig og nødvendig. 
 
Direktøren takker Brukerutvalgets medlemmer for innsatsen i 2016. 

 

 
  

Saksbehandler:  Steinar Pleym Pedersen  
Dato dok: 16.03.2017 
Møtedato: 28.03.2017 
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Innledning 
Brukerutvalget (BU) skal 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. 
 
Nytt BU ble oppnevnt av styret i 2016 med virkningstid fra mai 2016-mai 2018. Sammensetningen 
av Brukerutvalget fremgår av vedlagt Årsrapport. Det er ønskelig med bedre geografisk spredning 
av brukerutvalgets medlemmer. I forbindelse med neste valgperiode vil dette bli tatt opp med 
organisasjonene som er forslagsstillere. 
 
BU er representert i ulike eksterne fora. Leder er representant i styret med tale- og forslagsrett. 
Brukerrepresentasjon anses godt innarbeidet i helseforetakets ulike utviklingsprosjekt og andre fora. 
Brukerutvalget er et aktivt organ og er også et viktig rådgivningsforum for direktøren. 
 
I 2016 hadde BU 8 møter og behandlet 102 saker. Brukerutvalgets Arbeidsutvalg består av leder, 
nestleder og saksbehandler, og har møter foran hvert BU-møte. Her behandles agenda for møtene i 
BU, samt at det velges ut hvilke styresaker som skal legges frem for behandling i BU. 
Arbeidsutvalget hadde også 8 møter i 2016. 
 
BU har organisert sine møter slik at styrets saker alltid er til behandling forut for styrets møter, og 
brukerutvalgets behandling/protokoll blir oversendt styret. 
 
Det vises til årsrapport 2016 for oversikt over saker som har vært til behandling i BU i 2016, samt i 
hvilke ulike fora Brukerutvalgets medlemmer har vært representert. 
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Årsmelding 2016
Brukerutvalget i Nordlandssykehuset



Årsmelding 2016 - Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF

1. BRUKERUTVALGETS SAMMENSETNING

Brukerutvalget var inntil 01.05.2016 sammensatt slik:

Leder:  Barbara Priesemann, SAFO Nord
Nestleder: Carl Eliassen, Marborg
Medlemmer: Randi Aag, FFO- NRF 
  Helge Jenssen FFO – LPP
  Arild Amundsen, Mental Helse
  Kari Sletten, Nordland fylkes eldreråd
  Anita Strømsnes, Kreftforeningen
  Inga Karlsen, Samisk representant
  Paul Martin Strand, Adm. dir
 
Sekretariat: Samhandlingsavdelingen/Steinar Pleym Pedersen
 
Varamedlemmer:

  Siv-Elin Reitan, Marborg
  Harald Vikan, FFO - NRF
  Odd-Petter Tanke Jensen, SAFO
  Anita Strømsnes, Kreftforeningen
  Heidi Heinrich, Mental helse
  Nils Bøe, Nordland fylkes eldreråd
  Marit Madsen, Samisk representant

Fra 01.05.2016 er Brukerutvalget sammensatt slik

Leder:  Barbara Priesemann, SAFO Nord
Nestleder: Carl Eliassen, Marborg
Medlemmer: Randi Aag, FFO- NRF 
  Helge Jenssen FFO – LPP
  Arild Amundsen, Mental Helse
  Kari Sletten, Nordland fylkes eldreråd
  Anita Strømsnes, Kreftforeningen
  Inga Karlsen, Samisk representant
  Paul Martin Strand, Adm. dir



 
Sekretariat: Samhandlingsavdelingen/Steinar Pleym Pedersen

Varamedlemmer:
  Siv-Elin Reitan, Marborg
  Harald Vikan, FFO - NRF
  Odd-Petter Tanke Jensen, SAFO
  Anita Strømsnes, Kreftforeningen
  Heidi Heinrich, Mental helse
  Nils Bøe, Nordland fylkes eldreråd
  Marit Madsen, Samisk representant

Nordlandssykehuset Vesterålen



 

2. BRUKERUTVALGETS MANDAT
Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF skal bidra til å utvikle et best mulig 
sykehus for pasienter, pårørende og 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.
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3. ARBEIDSSITUASJONEN FOR BRUKERUTVALGETS MEDLEMMER -    
    HONORARSATSER
Brukerutvalgets medlemmer utøver sine verv på fritiden, og det betales 
møtegodtgjørelse for hvert møte. 
Brukerperspektivet står sterkt i Nordlandssykehuset, og dette medfører flere 
og viktige oppgaver for Brukerutvalgets medlemmer. I tillegg kommer oppgaver 
for brukerrepresentanter som Brukerutvalget oppnevner til ulike prosjekter og 
forum.  
Leder og nestleder har særlig krevende oppgaver og mye tidsbruk.
I tabellen under vises hvilke ulike utvalg og råd det har vært 
brukerrepresentanter i.
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 hvert møte. Godtgjørelsen i 2014 
var kr. 1600 pr. møte.  
Møtegodtgjørelsen er fastsatt av Helse Nord. 
Etter hvert som brukermedvirkning får mer og mer plass i virksomheten, 
synes engasjementet til brukerutvalgets medlemmer å øke.  Dette er en ønsket 
situasjon som indikerer at brukermedvirkningen har stor betydning.
Det er regelmessige møter i Brukerutvalget. Møtedatoer er tilgjengelig 
i aktivitetskalenderen på Nordlandssykehusets hjemmeside www.
nordlandssykehuset.no.
Det foreligger 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
Noen 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 gir brukerorganisasjonene tilbud i opplæring av brukermedvirkere 
som blir benyttet av Brukerutvalgets medlemmer.
Brukerutvalgets leder deltok på styreseminarene i Nordlandssykehuset og på 
felles styreseminar i Helse Nord.
Brukerutvalgets medlemmer var også på diverse seminarer og konferanser, 
både lokale, regionale og nasjonale. Samhandlingskonferansen 2015 og 
Dialogmøtet med kommunene nevnes spesielt.
Også arbeidet i Brukerutvalget bidrar til kompetanseheving hos medlemmene. 
Særlig skjer dette når klinikksjefene, medisinsk direktør, fagsjef eller andre 
fagpersoner i helseforetaket bidrar med ulike faglige innlegg.
Fast sak i Brukerutvalgets møter er også aktuelle orienteringer fra 
administrerende direktør.

Nordlandssykehuset Lofoten
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5. MØTER OG VIKTIGE SAKER I 2016
Brukerutvalget hadde i 2016 8 møter og behandlet 102 saker. 
Arbeidsutvalg hadde i 2016 også 7 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.
Med unntak av møtet 9.6.16 som ble holdt i Lofoten, har alle møtene i 2016 blitt 
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.
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.

Arbeidsutvalget innstiller til Brukerutvalget hvilke av styresakene som skal 
behandles i Brukerutvalget. 

Av saker som er behandlet i 2016 nevnes:

•	 Sak 5/2016 Brukerutvalget – årsmelding for 2016

•	 Sak 6/2016 Nasjonal Helse- og sykehusplan – videre prosess i Nordlandssykehuset 

•	 Sak 7/2016  Parkeringsforholdene ved sykehuset i Bodø sentrum/somatikk 

•	 Sak 8/2016 Forskningsaktiviteten i Nordlandssykehuset

•	 Sak 19/2016 Pasientreiser – organisering-prinsipper/regler og omfang

•	 Sak 21/2016 Organisering av medisinsk klinikk - brukerrepresentasjon

•	 Sak 22/2016 Organisering av Hode- bevegelsesklinikken – prinsipper for valg av   
 brukerrepresentant 

•	 Sak 26/2016   Samhandlingsavvik 2015



•	 Sak 36/2016 Pasient- og brukerombudet  orienterer om ombudets 
virksomhet

•	 Sak 37/2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert  
rusbehandling   i Helse Nord

•	 Sak 38/2016 Nytt styre i Nordlandssykehuset HF – kommunikasjon med 
styret

•	 Sak 39/2016 Samhandling knyttet til venting i forbindelse med transport av 
psykisk    syke som skal legges inn på tvang.

•	 Sak 40/2016 Tiltak for å redusere avvik knyttet til manglende epikriser samt 
feil/mangler   ved utsendte epikriser

•	 Sak 60/2016 Handlingsplan - Brukerutvalget

•	 Sak 63/2016 Norilco – lærings og mestringskurs for stomiopererte 

•	 Sak 68/2016 Budsjettprosessen 2017

•	 Sak 72/2016 Pasienterfaringer (Pas-Opp) ved norske sykehus 2015 – 
resultater    Nordlandssykehuset HF

•	 Sak 73/2016 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

•	 Sak 74/2016 Sommerdrift fødestua – Nordlandssykehuset Lofoten

•	 Sak 83/2016 Pasient- og brukerombudet  orienterer om ombudets 
virksomhet

•	 Sak 84/2016 Etablering av syketransport i Vesterålen – tilbud og erfaringer 

•	 Sak 86/2016 Operasjonsrobot – orientering om virksomheten

•	 Sak 87/2016 Brukerutvalget – budsjettarbeidet for 2017

•	 Sak94/2016 Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå

•	 Sak 97/2016 Nasjonal helse- og sykehusplan –stedlig ledelse

•	 Sak 98/2016 Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø

Fast innslag på alle brukerutvalgets møter er aktuelle orienteringer fra 
administrerende direktør, fra Brukerutvalgets leder og fra Brukerutvalgets 
medlemmer i forhold til deltakelse i ulike møter/representasjonsoppgaver
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I henhold til oversikten for 2016 ser en at Brukerutvalget også i 2016 var 
involvert i mange store og viktige saker. 
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 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.

7. BRUKERUTVALGETS MEDLEMMER SOM DELTAR I ANDRE  
    ORGAN

Nr. Betegnelse styre, organ, råd, utvalg Deltaker 
 Faste utvalg  

1 Styret Nordlandssykehuset HF Barbara Priesemann 
Carl Eliassen (varamedlem) 

2. Arbeidsgruppe - organisering av habilitering og 
rehabilitering i Nordlandssykehuset 

Barbara Priesemann 

3. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) Barbara Priesemann 
Carl Eliassen (varamedlem) 

4. Brukerutvalgets arbeidsutvalg (AU) Barbara Priesemann, Carl 
Eliassen 

5. Klinisk etikkomité Helge Jenssen 
6. Forskningsutvalget Helge Jenssen 
7. Kvalitets- og arbeidsmiljø-(KVAM-)gruppene Barbara Priesemann, Carl 

Eliassen 
8. Brukerutvalget sykehusapotek nord Kari Sletten til 1.6.16. 

Mai-Helen Walsnes fra 1.6.16 
med Carl Eliassen som 
varamedlem 

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

Carl Eliassen 

 Andre utvalg  
10. Arbeidsgruppe for planlegging av et 

kompetanseprogram innen traume og 
traumeforståelse i Helse Nord 
 

Heidi Heinrich 

11. KSU – revidering av Overordnet samarbeidsavtale 
og tjenesteavtalene 

Carl Eliassen 

12. Utdanning i rus- og avhengighetsmedisin Carl Eliassen 
13. LAR – utvidelse til Lofoten og Vesterålen  Carl Eliassen 
14. Sammenslåing av avdeling for spiseforstyrrelser og 

ambulant team 
Arild Amundsen 

15. Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) – 
behandlingsforløp i psykiatrien 

Arild Amundsen  

16. «Kom i jobb» - styringsgruppa Arild Amundsen 
   
18. Styringsgruppa for ny ambulanseplan Randi Aag 
19. Workshop kunnskapsbasert Praksis og 

helsetjeneste 
Helge Jenssen 

20.  Fellesmøte mellom Regionalt brukerutvalg og 
brukerutvalgslederne i Helse Nord 

Barbara Priesemann 



*ikke vært innkalt i møter

21. Brukerkonferansen 2016 – regi Helse Nord Karsten Seglan 
22 Samhandlingskonferansen 2016 Arild Amundsen, Helge 

Jenssen, Inga Karlsen 
23 Verdig transport av akutt psykisk syke – 

luftambulansen 
Heidi Heinrich 

24 Verdi transport før flyreise – kurs forberedelse til 
transport 

Heidi Heinrich 

25. Forskning  Hode- bevegelsesklinikken – 
forsinkelsesfaktorer for pasienter med hjerneslag 

Paul Amundsen 

26. Samarbeidsmøte om videre planlegging av 
overgrepsmottak 

Siv-Elin Reitan 

27. Prosjekt nye nettsider Nordlandssykehuset HF Barbara Priesemann 
28. KSU om samhandling knytta til sykelig overvekt Aina Yildiz 
29. Helseforetakets kvalitetsutvalg* Helge Jenssen 
30. Forskningsgruppe Hepatitt* Carl Eliassen 
31. Arbeidsgruppe – oppfølging av Nasjonal helse- og 

sykehusplan 
Barbara Priesemann 

32, Prosjektgruppe «Nye nettsider for 
Nordlandssykehuset» 

Barbara Priesemann 

33. Arbeidsgruppe om organisering av 
barnehabilitering ved Nordlandssykehuset 

Barbara Priesemann 

34. Direktørens ledersamling Barbara Priesemann 
35. Utrede og planlegge fact – oppfølging innen 

psykiatri 
Helge Jensen 

36. Felles inntak innen psykiatrien via DPS Helge Jenssen 
37. Programkomiteen Sølvsuperuka Helge Jensen 

 

Nr. Betegnelse styre, organ, råd, utvalg Deltaker 
 Faste utvalg  

1 Styret Nordlandssykehuset HF Barbara Priesemann 
Carl Eliassen (varamedlem) 

2. Arbeidsgruppe - organisering av habilitering og 
rehabilitering i Nordlandssykehuset 

Barbara Priesemann 

3. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) Barbara Priesemann 
Carl Eliassen (varamedlem) 

4. Brukerutvalgets arbeidsutvalg (AU) Barbara Priesemann, Carl 
Eliassen 

5. Klinisk etikkomité Helge Jenssen 
6. Forskningsutvalget Helge Jenssen 
7. Kvalitets- og arbeidsmiljø-(KVAM-)gruppene Barbara Priesemann, Carl 

Eliassen 
8. Brukerutvalget sykehusapotek nord Kari Sletten til 1.6.16. 

Mai-Helen Walsnes fra 1.6.16 
med Carl Eliassen som 
varamedlem 

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

Carl Eliassen 

 Andre utvalg  
10. Arbeidsgruppe for planlegging av et 

kompetanseprogram innen traume og 
traumeforståelse i Helse Nord 
 

Heidi Heinrich 

11. KSU – revidering av Overordnet samarbeidsavtale 
og tjenesteavtalene 

Carl Eliassen 

12. Utdanning i rus- og avhengighetsmedisin Carl Eliassen 
13. LAR – utvidelse til Lofoten og Vesterålen  Carl Eliassen 
14. Sammenslåing av avdeling for spiseforstyrrelser og 

ambulant team 
Arild Amundsen 

15. Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) – 
behandlingsforløp i psykiatrien 

Arild Amundsen  

16. «Kom i jobb» - styringsgruppa Arild Amundsen 
   
18. Styringsgruppa for ny ambulanseplan Randi Aag 
19. Workshop kunnskapsbasert Praksis og 

helsetjeneste 
Helge Jenssen 

20.  Fellesmøte mellom Regionalt brukerutvalg og 
brukerutvalgslederne i Helse Nord 

Barbara Priesemann 
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Flere av forannevnte deltakelser har gått over flere møter/dager.
I sum er dette omfattende og viktige oppgaver å delta i og dokumenterer 
brukermedvirkningen i Nordlandssykehuset HF. 
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 alle brukerrepresentanter.

8. ØKONOMISK DRIFT – BRUKERUTVALGET
Brukerutvalget har eget budsjett.
Kostnader møtegodtgjørelse/lønn  2016:  kr 263.964   
Reiseutgifter      2016:   kr   71.385
Andre utgifter    2016:  kr     8.466
Sum      2016:   kr 343.815

Kostnadsbildet indikerer god aktivitet i Brukerutvalget. 

9. BUDSJETTARBEIDET FOR 2017
Brukerutvalget skal etter sine vedtekter trekkes aktivt inn i budsjettarbeidet. 
Brukerutvalget er fornøyd med budsjettarbeidet for 2017.

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



11. ARBEIDET VIDERE
2017 vil også bli et krevende år for Nordlandssykehuset. Nybygg, 
modernisering og økonomiske tilpasninger vil prege virksomheten, samtidig 
som Oppdragsdokumentets mål skal innfris.
Det vises her særskilt til Oppdragsdokumentets krav i forhold til 2017:

•	 Sikre god pasient- og brukermedvirkning
•	 Ingen fristbrudd
•	 Ingen korridorpasienter
•	 Gjennomsnittlig ventetid under 60 dager
•	 Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er over 

70 % 
•	 Ingen sykehuspåførte infeksjoner som kan forebygges, innen utgangen 

av 2017
•	 Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i 

forbedringsarbeidet
•	 Følge opp resultatene fra PasOpp-undersøkelsen og iverksette tiltak 

for å forbedre utskrivningssamtaler med pasienter og sikre at pasient/
pårørende får nødvendig informasjon om sin sykdom.

•	 Etablere sjekkliste for hva som skal inngå i utskrivningssamtalen.
•	 Sikre at alle pasienter som skrives ut ut med medisiner får 

nødvendig informasjon om medikamentene og får med seg oppdatert 
medikamentliste.

•	 Utvide mulighet for samvalg for flere fagområder for å gi pasienter 
mulighet til å delta aktivt i egen behandling. Verktøyet skal tilfredsstille 
kriteriene som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Brukerutvalget vil etterspørre resultater av arbeidet med å få redusert 
ventetider og eliminert fristbrudd. 
Brukerutvalget vil også ha et særlig fokus på implementeringen av Nasjonal 
helse-og sykehusplan, og forutsetter deltakelse i eventuelle arbeidsgrupper.  
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 være 
vaktbikkje overfor styret og direktør. Vi ønsker å bidra sterkere til pasientens 
helsetjenester.



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, 
Nordland fylkes eldreråd og enkeltpersoner med brukererfaring forbedres. 
Brukerutvalget vil derfor arbeide med kommunikasjonsplanen.
Vi vil også i 2017 ha fokus på forbedring av tjenestetilbudet innen psykisk 
helsevern og rusbehandling. 
Brukerutvalget er opptatt av hele pasienten og dens helsetilbud og vil bidra til 
best mulig samhandling i forhold til Primærhelsemeldingen og de endringer av 
oppgaver som kommer som følge av den.
Brukerutvalget vil ha særlig fokus på de eldres spesialisthelsetjenestetilbud i 
årene som kommer.

Nordlandssykehuset Bodø



Brukerutvalget vil påskynde ovenfor Helse Nord arbeidet med ny regional 
Geriatriplan.
Arbeid med etablering av Ungdomsrådet vil fortsette i 2017. BU ser fram til et 
godt samarbeid med Ungdomsrådet.

12. SAMARBEID
Brukerutvalget vil takke for godt samarbeid med ulike instanser og 
enkeltpersoner i 2016. 
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 Barbara Priesemann  
Nestleder  Carl Eliassen    
Medlem Karsten Seglan 
Medlem Helge Jenssen  
Medlem Arild Amundsen 
Medlem Mai-Helen Walsnes    
Medlem Per Dalhaug 
Medlem Inga Karlsen  
Medlem Paul Martin Strand,   
Saksbehandler/ 
Sekretær Steinar Pleym Pedersen 

Bodø 14. februar 2017 
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