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Referatsaker 
 

 

Vedlegg (t): 

 

Innstilling til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Bakgrunn: 
Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 

 

1. Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord og Nordlandssykehuset 24.03.2022  

2. Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord og Nordlandssykehuset 06.04.2022  

3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 25.04.2022 

4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 25.04.2022 

5. Protokoll AMU-møte 26.04.2022 

6. Referat møte i Brukerutvalget 20.04.2022 

7. Referat helgesamling i Ungdomsrådet 22.-24.04.2022 

8. Valgprotokoll suppleringsvalg ansatterepresentanter i styret av 21.04.2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saksbehandler:  Gro Ankill 

Dato dok: 27.04.2022 

Møtedato: 28.04.2022 

Vår ref:  2020/1072 



 

Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 75 51 29 00                      Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16, 6  etg postmottak@helse-nord.no 
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Protokoll 

 
Vår ref.: 
2021/1163   
 

Saksbehandler:  
Tina Eitran 

Dato: 
24.3.2022 
  

 
Møtetype: Foretaksmøte 
Møtedato: 24. mars 2022 – kl. 15.30 
Møtested: Telefon/videomøte pr. Teams 

 
 

Tilstede – fra Helse Nord RHF: 
 

Navn:  
Renate Larsen styreleder 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Cecilie Daae adm. direktør 
Anita Mentzoni-Einarsen HR-direktør 
Erik Arne Hansen økonomidirektør 
Tina Eitran spesialrådgiver 

 
 

Tilstede – fra Nordlandssykehuset HF: 
 

Navn:  
Mari Trommald styreleder 
Børge Selstad styremedlem 
Frida Andræ styremedlem 
Johnny Jensen styremedlem 
Karina Hjerde styremedlem 
Merete Danielsen styremedlem 
Siri Tau Ursin adm direktør 

 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45. 
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Sak 6-2022  Godkjenning av innkalling 
 
Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet 
på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til 
innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble 
ledet av styreleder Renate Larsen. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 7-2022  Godkjenning av saksliste 
 
Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var 
ingen merknader til sakslisten. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
Sak 8-2022 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen 

med møteleder  
 
Styreleder Mari Trommald ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med 
møteleder. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 
 
Styreleder Mari Trommald ble valgt til å underskrive protokollen sammen med 
møteleder. 
 
 
Sak 9-2022 Valg av nytt styre i Nordlandssykehuset HF 2022-2024, jf. 

helseforetaksloven § 21 
 
Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 

 
1. For perioden 24. mars 2022 til gjennomføring av foretaksmøte i februar/mars 

2024 oppnevnes styret i helseforetaket som følger: 
 

Mari Trommald, Oslo  
Trine Karlsen, Bodø  
 Børge Selstad, Meløy 
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Ellen Kalstad, Karasjok (ny) 
 Gunnar Alskog, Tromsø (ny) 
Eivind Holst, Svolvær (ny) 
Hege Kristin Aure Jørgensen, Beiarn (ny) 
 

2. Foretaksmøtet velger Mari Trommald som styreleder og Trine Karlsen som 
nestleder. 

 
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.  
 
Sak 10-2022 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, 

Nordlandssykehuset HF 
 
Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegg. 
 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 

 
1. Foretaksmøte vedtar innstillingen slik den ble lagt frem. 
 
2. Den årlige styregodtgjørelsen i Nordlandssykehuset HF fastsettes fra 1. januar 

2022 som følger: 
 

Styreleder  kr 209 500 
Styrets nestleder  kr 138 600 
Styremedlem  kr 128 000 

 
3. Varamedlemmer får en godtgjørelse pålydende kr. 5 000,- pr. møtedag 
 
 
Tromsø, den 24. mars 2022 
 
godkjent elektronisk    godkjent elektronisk 
jf. e-post av 28032022   jf. e-post av 06042022 
……………………………………..   …………………………………….. 
Renate Larsen, styreleder   Mari Trommald, styreleder   
Helse Nord RHF    Nordlandssykehuset HF  
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Styret i Nordlandssykehuset HF 
Adm. direktør i Nordlandssykehuset HF 
Revisor i Nordlandssykehuset HF 
 
 
 
Deres ref:  Vår ref: Saksbehandler  Dato: 
 2021/1163 Tina Mari Eitran/ 30.3.2022 

 

Foretaksmøte, den 6. april 2022 - innkalling, Nordlandssykehuset HF 
 
Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) 
kapittel 5 Foretaksmøtet §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for 
Nordlandssykehuset HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF på 
onsdag, den 6. april 2022 - kl. 14.00.  
 
Møtet avvikles som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Nord. Møtet 
gjennomføres pr. Teams. Oppkoblingsinformasjon sendes i egen e-post. 
 
Til behandling foreligger følgende saker: 
 
Sak 11-2022 Godkjenning av innkalling 
Sak 12-2022 Godkjenning av saksliste 
Sak 13-2022 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder 
Sak 14-2022 Omstillingsplaner i helseforetakene – status og tiltak i forbindelse med 

ankomst av flyktninger fra Ukraina 
  
Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at 
styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes 
stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Renate Larsen /s/     Cecilie Daae /s/ 
styreleder      adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Sak 14-2022 Omstillingsplaner i helseforetakene – status og tiltak i 

forbindelse med ankomst av flyktninger fra Ukraina 
 

Kopi:  Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo 
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Møtedato: 6. april 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
  Hansen/Rolandsen/Tollåli  30.3.2022  
 

Foretaksmøtesak 14-2022 Omstillingsplaner i helseforetakene – 

status og tiltak i forbindelse med ankomst 

av flyktninger fra Ukraina 

 
Omstillingsplaner i helseforetakene - status 
Status pr. mars er at ingen av sykehusforetakene har tilstrekkelige tiltak til å sikre 
balanse i 2022. De økonomiske resultatene i starten av året har økt omstillingsbehovet 
 
Det fremstår som krevende for helseforetakene raskt nok å implementere nødvendige 
tiltak som gir kontroll med den underliggende driften sett bort fra effekten av korona.  
 
I Helse Nord RHFs styresak 27-2022 Omstillingsplaner helseforetakene – status, 
oppfølging av sak oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2022 (styremøte 24. mars 2022) 
fremgår det følgende: 
 
Helseforetakene jobber fortløpende med å identifisere nødvendige omstillingstiltak som 
må iverksettes umiddelbart for å få tilstrekkelig effekt. Hovedutfordringen er det høye 
volumet av innleie og betydelige antallet økte årsverk, uten tilsvarende økt aktivitet. 
Helseforetakene har erkjent behovet for mer inngripende tiltak og arbeider med å vurdere 
og implementere slike.  
 
Øvrige regioner har også større negative budsjettavvik i starten av 2022. Samtidig har 
øvrige regioner samtidig ubrukte bevilgninger fra tidligere år som inntektsføres og 
demper de negative resultatene en stund videre, fordi de raskere kom i en normalsituasjon 
i 2021.  
 
Som følge av den økonomiske situasjonen kan det bli nødvendig å redusere 
resultatkravene for 2022, med tilsvarende konsekvens at vi må vurdere investeringsnivået 
slik det nå ligger i økonomisk langtidsplan.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok følgende i styresak 27-2022: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med fremdrift i helseforetakenes 

omstillingsarbeid og ser behov for en forpliktende fremdriftsplan for regionens 

omstillingsarbeid, med månedlig rapportering og prognoser for helseforetakenes 

bemanning, innleie av personell og kapasitetsutnyttelse.  

mailto:postmottak@helse-nord.no
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2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i neste styremøte legge frem forpliktende 

fremdriftsplan for omstillingsarbeidet, herunder arbeidet med aktivitetsstyrt 

oppgaveplanlegging.  

 

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør planlegge redusert og/eller utsatt 

investeringsnivå i rullering av økonomisk langtidsplan.  

 

4. Styret i Helse Nord RHF ber om at det rettes full oppmerksomhet mot konsolidering og 

stabilisering av ordinær drift for å oppnå økonomisk kontroll så raskt som mulig, 

herunder eventuell utsettelse av regionale prosjekter.  

 

5. Styret forutsetter at forslag til tiltak og aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, 

utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og 

brukerne.  
 

6. Styret forutsetter at omstillingsarbeidet ikke skal gå på bekostning av de overordnete 
målsetningene. 

Tiltak i forbindelse med ankomst av flyktninger fra Ukraina 

Krigen i Ukraina har ført til at Norge må være forberedt på en stor tilstrømming av 
flykninger. Den store flyktningetilstrømmingen vil få betydning for 
spesialisthelsetjenesten, som må ta høyde for økt tilstrømming til tjenesten både i 
ankomstfasen og senere når flyktningene er bosatt i en kommune.  
 
Det bes om at kapasiteten til å gjennomføre tuberkulosekontroll oppjusteres, jf. forskrift 
om tuberkulosekontroll. Tuberkuloseundersøkelsen er pålagt for alle flyktninger og 
asylsøkere. Det vurderes endringer i forskriften. 
 
Tjenesten vil møte en rekke utfordringer i forbindelse med flyktningetilstrømmingen, 
bl.a. knyttet til manglende dokumentasjon om sykdom og tidligere behandling, behov 
for ekstraordinære smitteverntiltak, særlige behov for tjenester innenfor psykisk helse 
og veiledning av kommunehelsetjenesten innen traume- og krisehåndtering. 
 
Spesialisthelsetjenesten blir bedt om å ta imot medisinsk evakuerte pasienter fra 
Ukraina (Medevac), som evakueres fra Ukrainas naboland eller andre europeiske land 
som trenger avlastning for slike pasienter. Dette vil være alvorlig syke pasienter, hvorav 
noen vil følges av pårørende.    
 
Helseforetakene bes etablere mottak av pasienter fra Ukraina. Det må etableres 
løsninger både for mulighet til å bistå i de konkrete tilfellene og transporten til endelig 
destinasjon i Norge. 
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Foretaksmøtet inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. For å oppnå resultatkravet i 2022 skal Nordlandssykehuset HF: 

a) Innen 10. mai 2022 utarbeide en forpliktende fremdriftsplan for 

omstillingsarbeidet i 2022. Planen skal ha månedlig prognose for bemanning, 

innleie av personell og kapasitetsutnyttelse pr. klinikk. Planen skal være konkret 

på hvilke tiltak som skal gjennomføres hvor ansvar, tidsfrister og milepeler 

fremkommer. Planen skal være drøftet med foretakstillitsvalgt og 

foretaksverneombud. 

b) Rapportere månedlig status for fremdriftsplanen i virksomhetsrapportene f.o.m. 

periode 4-2022.  

c) Rette full oppmerksomhet mot konsolidering og stabilisering av ordinær drift for 

å oppnå økonomisk kontroll, i tråd med forpliktelser i bærekraftanalysene, så 

raskt som mulig. 

d) Sikre at forslag til tiltak og aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, utarbeides 

og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne.  

e) Sikre at omstillingsarbeidet ikke går på bekostning av de overordnete 
målsetningene. 

2. Omstillingsplanen skal godkjennes av styret i Helse Nord RHF. 
 

3. Nordlandssykehuset HF bes om å:  
a) forberede seg på en stor flyktningetilstrømming fra Ukraina, og i den forbindelse 

blant annet sikre stor nok kapasitet til tuberkulosescreening.  

b) etablere mottak av medisinsk evakuerte pasienter fra Ukraina og sørge for 

behandling og oppfølging av disse pasientene.   

 
 
Bodø, 30. mars 2022 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 

 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte 
 

 

25. april 2022 

Kl.08.15 – 10.00 

Møterom: G 4, 26 og 27, Skype 
 

Fra arbeidsgiver:      Fra fagforeningene:  

Navn Navn Tilstede Forfall 

    

Liss Eberg, HR-sjef Bente I. Arntsen (NSF) X  

Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd Heidi Fløtten (NETF)  X 

Siri Tau Ursin, Adm direktør Siv Anita Ovesen (NFF) X  

Beate Sørslett, Vise.adm direktør Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)   X 

Gro Ankill, direktør for stab, innkjøp og logistikk Louise Kjelstrup (Forskerne)  X 

Marit Barosen, Økonomisjef Ingeborg Overvoll 

(Presteforeningen) 

 X 

Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef PHR klinikken Svein Klingen (Akademiker forb.)  X 

Desirée Skjerpen Høgmo Avdelingsleder PHR Mads Isaksen (Maskinistforb.)  X 

Kjell Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS Liv Berit Moe (Radiografforb)  X 

Gunn Hege Valøy, klinikksjef kirurgisk  Karina Hjerde (Fagforbundet) X  

Øystein Reksen Johansen, ass.klinikksjef 

kirurgisk klinikk 

 

Jannicke Lagesen (FO)   X 

 Roar Skogøy (El og It forbundet)  X 

 Merete Danielsen (Delta)  X 

Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd Anette Rypeng (Parat)  X 

 Hild Mæland (DNJ)  X 

 Skjalg Andersen (NITO) X  

 Frida Andræ (DNLF) X  

 Morten Næss (DNLF) X  

 Tirill Ingebrigtsen (NPF) X  

 Eirik Pettersen (Econa) X 

 

 

  (Tekna)  X 

 Stian Molvik (Samfunnsviterne) X  

 

 

* tilstede deler av møtet 
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AMU sak 34/2022 Justering av organisasjonsplan for Lofoten og Vesterålen 
 

Partene har drøftet saken og slutter seg til justering av organisasjonsplan for Lofoten og 

Vesterålen. 
 

 

 

Styresak xx/2022 Virksomhetsrapport mars 2022 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 

 

 

 

Styresak xx/2022 Rullering av plan for drift og investering 2023-2030 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering med følgende protokolltilførsel fra 

Samfunnsviterne, Fagforbundet og NSF: 

Forbundene støtter seg bak prioriteringene til arbeidsgiver i forhold til Plan for Drift og 

Investering, og vi er svært bekymret for den økonomisk situasjon i foretaket. Det medfører 

store konsekvenser for arbeidsmiljø, drift og investeringer. 
 

 

 

 

AMU sak 32/2022 Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre 

arbeid med ForBedring 2022 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

Mandat Fordeling av fagfelt sengeposter Bodø. Kirurgisk klinikk 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

Mandat Evaluering av klinikkorganisering, Kirurgisk klinikk 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
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______________________________________ 

Nordlandssykehuset HF 

 

 

                     

Bente I. Arntsen      Liv Berit Moe 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Siv Anita Ovesen      Britt-Tove Bakken 

 

 

__________________________________________  _________________________________________ 

Hild Mæland      Heidi Fløtten 

      

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Svein Klingen      Mads Isaksen 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Karina Hjerde      Roar Skogøy 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Merete Danielsen     Anette Rypeng 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Skjalg Andersen         Stian Molvik 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Anne Landsem      Tirill Ingebrigtsen 

 

 

 

_________________________________________  _________________________________________ 

Frida Andræ       Eirik Andreas Pettersen 

 

 

 

__________________________________________  ___________________________________  

Ingeborg Overvoll     Jannicke Lagesen    

 

 

 

 



Protokoll, 25. april 2022 

    

            

 

 
 

 

 

 

PROTOKOLL 
 

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven 

 mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud 
 

25. april 2022 

Kl. 08.15 – 10.00 

Møterom: G 4, 26 og 27, Skype 
 

 

Fra arbeidsgiver:      Hovedverneombud:  

Navn Navn Tilstede Forfall 

    

Liss Eberg, HR-sjef Silje Kristensen X  

Per-Ingve Norheim, seniorrådgiver HR-avd    

Siri Tau Ursin, Adm direktør    

Beate Sørslett, Vise.adm direktør    

Gro Ankill, direktør for stab, innkjøp og logistikk    

Marit Barosen, Økonomisjef    

Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef PHR klinikken    

Desirée Skjerpen Høgmo Avdelingsleder PHR    

Kjell Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS    

Gunn Hege Valøy, klinikksjef kirurgisk    

Øystein Reksen Johansen, ass.klinikksjef 

kirurgisk klinikk 

 

   

    

    

Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd    

    

    

    

    

* tilstede deler av møtet 
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AMU sak 34/2022 Justering av organisasjonsplan for Lofoten og Vesterålen 
 

Partene har drøftet saken og slutter seg til justering av organisasjonsplan for Lofoten og 

Vesterålen. 
 

 

 

 

Styresak xx/2022 Virksomhetsrapport mars 2022 

 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 

 

 

 

Styresak xx/2022 Rullering av plan for drift og investering 2023-2030 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

AMU sak 32/2022 Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre 

arbeid med ForBedring 2022 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

Mandat Fordeling av fagfelt sengeposter Bodø. Kirurgisk klinikk 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

Mandat Evaluering av klinikkorganisering, Kirurgisk klinikk 
 

Partene har drøftet saken som tas til orientering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

 

Nordlandssykehuset     Hovedverneombud 
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Protokoll fra AMU-møte 
tirsdag 26. april 2022 

kl. 13.00 – 14.00 
G04.027/ Skype 

 

 
Øvrige til stede: 
Per-Ingve Norheim – på sak 
Desirée Høgmo og Hilde Svartsund – på sak 
Gro Ankill og Marit Barosen – på sak 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Arbeidsgivers representanter:  Vararepresentanter: Til stede 

Liss Eberg, HR-sjef  X   
Sissel Juliussen, avdelingsleder Kir klinikk LO Forfall Anita Kvarsnes X 
Elisabeth B Jensen, avd.leder Med klinikk VE Forfall Forfall  
Bjørnar Hansen, ass klinikksjef PHR-klinikken  X   
Frode Hansen, konst klinikksjef Prehospital Forfall Forfall  
    
Arbeidstakers representanter:    
Hovedverneombud Silje Kristensen X   
Bente Arntsen, NSF X   
Karina Hjerde, Fagforbundet X   
Frida Andræ, DNLF Forfall Stian Molvik X 
Merete Danielsen, Delta Forfall Jørn Hvalryg X 
    
Øvrige faste medlemmer:    
Representant fra Hemis  Forfall   
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø Forfall   
Sekretær for AMU: Anita H Olsen X   
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AMU-sak 30-2022 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innstilling til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
AMU-sak 31-2022 
Godkjenning av protokoll 
 
Innstilling til vedtak: 
Protokoll fra ekstraordinært møte 30. mars 2022 godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra ekstraordinært møte 30. mars 2022 godkjennes. 
 
AMU-sak 32-2022 
Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre arbeid med 
ForBedring 2022 
 
Innstilling til vedtak: 

1. AMU viser til orienteringen om foretaksrapporten og planen for oppfølging av 
ForBedring 2022. 

2. Nordlandssykehuset er inne i en fase hvor pandemi og omstilling vil kunne 
påvirke og prege det systematiske arbeidet med arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur i vesentlig grad. AMU anbefaler at tiltaksarbeidet 
gjennomføres så hensiktsmessig og konstruktivt som mulig ut fra situasjonen den 
enkelte enhet befinner seg i. Gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen vil 
være en god måte å strukturere dialog om hva som kjennetegner situasjonen og 
hva som oppleves viktig å ta tak i for den enkelte her og nå. 

3. For enheter med lav svarprosent fra kartleggingen indikeres behov for å være 
mer varsom med tolkning av resultatene. 

4. Enheter uten rapport vil kunne ha nytte av å bruke spørreskjemaet for å 
strukturere en gjennomgang og dialog om situasjonen ved enheten. 
Foretaksrapporten vil kunne være nyttig for dette formålet. 

5. AMU slutter seg til milepælsplanen for det videre arbeidet og understreker at alle 
har plikt til å medvirke i oppfølgingen selv om deltakelsen i kartleggingen har 
vært og er frivillig. 
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Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. AMU viser til orienteringen om foretaksrapporten og planen for oppfølging av 
ForBedring 2022. 

2. Nordlandssykehuset er inne i en fase hvor pandemi og omstilling vil kunne 
påvirke og prege det systematiske arbeidet med arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur i vesentlig grad. AMU anbefaler at tiltaksarbeidet 
gjennomføres så hensiktsmessig og konstruktivt som mulig ut fra situasjonen den 
enkelte enhet befinner seg i. Gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen vil 
være en god måte å strukturere dialog om hva som kjennetegner situasjonen og 
hva som oppleves viktig å ta tak i for den enkelte her og nå. 

3. For enheter med lav svarprosent fra kartleggingen indikeres behov for å være 
mer varsom med tolkning av resultatene. 

4. Enheter uten rapport vil kunne ha nytte av å bruke spørreskjemaet for å 
strukturere en gjennomgang og dialog om situasjonen ved enheten. 
Foretaksrapporten vil kunne være nyttig for dette formålet. 

5. AMU slutter seg til milepælsplanen for det videre arbeidet og understreker at alle 
har plikt til å medvirke i oppfølgingen selv om deltakelsen i kartleggingen har 
vært og er frivillig. 

 
 
AMU-sak 33-2022 
Mandat for Arbeidsmiljøutvalget Nordlandssykehuset HF 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU vedtar vedlagt mandat for arbeidsmiljøutvalget ved NLSH HF 
 
Forslag til nytt vedtakspunkt: 
AMU vedtar vedlagt mandat for arbeidsmiljøutvalget ved NLSH HF med endring av 
ordlyden under pkt. mandat/formål. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt 
 
Vedtak: 
AMU vedtar vedlagt mandat for arbeidsmiljøutvalget ved NLSH HF med endring av 
ordlyden under pkt. mandat/formål. 
 
AMU-sak 34-2022 
Evaluering av enhet for kognitiv terapi Leknes og mulig ny organisering av 
enheten 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Slutter seg til forslag til ny organisasjonsplan for Lofoten og Vesterålen DPS 
2. AMU vedtar de nye verneområdene slik de er foreslått i tabell i saksfremlegget 
3. Det er ønskelig å gjennomføre dette fra og med 01.06.22 
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Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Slutter seg til forslag til ny organisasjonsplan for Lofoten og Vesterålen DPS 
2. AMU vedtar de nye verneområdene slik de er foreslått i tabell i saksfremlegget 
3. Det er ønskelig å gjennomføre dette fra og med 01.06.22 

 
 
AMU-sak 35-2022 
Saker til orientering 
 
Innstilling til vedtak: 
AMU tar sakene til orientering. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
AMU tar sakene til orientering. 
 
 
Eventuelt: 

AMU ber om en orientering fra SDE om status vedrørende bygningsmassen, vedlikehold 

og prioriteringer. 

 



 

 

Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

 

 

 
Referat møte i Brukerutvalget 20. april 2022 
Sted: Fysisk, Nordlandssykehuset sentrum parkveien 95 

Tidspunkt: 10:00 til 16:00.  
Lenke til sakspapirer: Her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-20-april-2022
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Deltagere: Tilstede  Meldt    
forfall 

Paul Daljord – leder  FFO – Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon  
 

X  

Gunn Strand Hutchinson – 
nestleder 

SAFO – Samarbeidsforum av 
funksjonshemmedes organisasjoner 
 

X  

Ole André Korneliussen Mental Helse 
 

X  

 
Marie Dahlskjær 
 

 
FFO – Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon  
 

X  

Gunn Varberg Blandford Kreftforeningen 
 

 X 

Wiggo Nilsen Nordland fylkes eldreråd 
 

X  

Linn Christin Sørtorp   RIO – Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon 
 

X  

Anna-Emilie Langås Vadnem Samisk representant 
 

X  

Danielle Johanna Hansen  Ungdomsrådet  
 

X  

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Siri Tau Ursin Administrerende direktør Sak 040/2022  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Gro Ankill    Direktør for stab, innkjøp og logistikk Sak 035/2022  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 036/2022  

Hilde Svartsund   
 

Enhetsleder PHR Lofoten og Vesterålen 
distriktspsykiatrisk senter (LOVE DPS) 

Sak 037/2022  
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Saksliste: 
 

033/2022 
034/2022 
035/2022 
036/2022 
037/2022 
038/2022 
039/2022 
040/2022 
041/2022 
042/2022 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av referat møte 16. mars 
Opplæring 
Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset 
Evaluering av Enhet for Kognitiv Terapi Leknes og mulig ny organisering av enheten 
Oppnevninger  
Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker  
Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 
Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker 
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Saksnr.  Saksfremstilling 
 

033/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

034/2022 
 
 

Godkjenning av referat møte 16. mars 
 
Vedtak:  
Referatet fra møtet 16. mars godkjennes.  

035/2022 Opplæring  
 
o Alle ble oppfordret til å gjennomføre Nettkurs for brukermedvirkere på systemnivå i 

forkant av møtet. Lenke til kurs her.  

o Side med definisjon på begreper og noen ord og forkortelser som blir mye brukt i saker 

som handler om spesialisthelsetjenesten. Lenke her 

 

• Velkommen til Nordlandssykehuset v/ administrerende direktør Siri Tau Ursin 

• Å være brukermedvirker ved NLSH v/ leder Paul Daljord 

• Praktisk informasjon v/ direktør for stab, innkjøp og logistikk, Gro Ankill og 

koordinator brukerutvalget, Sissel Eidhammer 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

036/2022 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset  
 

• Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av Nordlandssykehuset. 
• Lenke til side med ordforklaringer her.  
 
Marit Barosen, Økonomisjef, ga en kort presentasjon av virksomhetsrapport for mars 2022 
og svarte spørsmål.  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget ser med stor bekymring på at ventetiden for habiliteringstjenester 
for barn og unge over lang tid har vært over et halvt år, og at ventetiden for 
psykisk helsevern barn og unge, samt for voksne, fortsatt er over to måneder. 
Brukerutvalget ber om nærmere rapportering på disse områder i neste 
virksomhetsplan.  

https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/uploaded/scormcourse/grunnopplaering_V090719/scormdriver/indexAPI.html
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/ordforklaringer
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer#liggedogn


Side 5 av 15 

2. Den store økningen i innleid arbeidskraft, særlig for sykepleiere, er urovekkende. 
Brukerutvalget ber Regionalt brukerutvalg (RBU) ta opp denne 
problemstillingen med det interregionale brukerutvalget.  

037/2022 Evaluering av Enhet for Kognitiv Terapi Leknes og mulig ny organisering av enheten 
 
Hilde Svartsund, Enhetsleder Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatrisk senter (LOVE DPS), 
ga en kort orientering, digitalt, og besvarte spørsmålene som kom i møtet.  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 
2. Brukerutvalget stiller seg bak følgende deler av forslag 3: En legger Enhet for 

kognitiv terapi (EKT) Leknes og Enhet for kognitiv terapi (EKT) Svolvær inn i samme 
enhet som voksenpsykiatrisk enhet (VOE) Lofoten, men organiserer disse som 3 
team. Allmenteam, Enhet for kognitiv terapi (EKT) Gravdal og Enhet for kognitiv 
terapi (EKT) Svolvær. De får felles enhetsleder, en oppretter ass enhetslederstilling 
og de får felles forløpskoordinator. 

3. Brukerutvalget ønsker at Enhet for kognitiv terapi (EKT) Leknes forblir i dagens 
lokaler, dersom flyttingen innebærer at det ikke er mulig til å bruke lokalene og 
fasilitetene på samme måte som i dag.  

 

038/2022 Oppnevninger  
 

Prosjekt Brukerrepresentant Kontaktperson 

1. Innovasjonspros
jekt: Medisinsk 
avstandsoppfølg
ing innen klinisk 
ernæringsbehan
dling i spesialist 
og 
primærhelsetjen
esten. Utvikle 
digital 
oppfølging av 
ernæringsbehan
dling for 
pasienter som 
skrives ut fra  
NLSH 
Stokmarknes. 
 

Paul Daljord   

2. Innovasjonspros
jekt: 
Hjemmebehandl
ing med 
intravenøst 
antibiotika. I 

Gunn Hutchinson  
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dag har vi flere 
pasientgrupper 
innlagt som får 
langvarig iv 
antibiotika på 
sykehus. Mange 
av disse er 
oppegående og 
kunne fint fått 
behandling 
hjemme hvis 
dette var mulig.  

3. Etablering av 
rusakutt Psykisk 
helse og 
rusklinikken – 
Forprosess  
 

Carl Eliassen Kontaktperson: Linn 
Sørtorp 

4. Et mer 
barnevennlig 
sykehus 

Marie Dahlskjær  

5. Forbedring av 
sekundærprofyl
akse ved 
hjerneslag – 
Gjennomgang 
av brosjyre, 
slagkort og 
utskrivelsesinfo 

 

Koordinator tar kontakt 
med landsforeningen for 
hjerneslag  
 
 

 

6. Innovasjonspros
jekt: fokus er på 
implementering 
av fiberoptisk, 
endoskopisk 
evaluering av 
svelgfunksjon 
(FEES). FEES er 
en metode for 
diagnostisering 
av spise- og 
svelgefunksjon 
 

 
Koordinator tar kontakt 
med  CP-foreningen ALS-
foreningen 
 

 

7. Alle pasienter 
får time til rett 
tid - 
Barneklinikken 
 

 

Brukerutvalgets 
representanter bes 
foreslå aktuell kandidat. 
Må være en forelder 
som har erfaring med 
barneklinikken/ventetid 

Kontaktperson: Marie 
Dahlskjær 
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 Marie videreformidler til 
aktuell kandidat. 
 

8. Tidlig 
integrasjon av 
palliativ 
behandling av 
barn og unge i 
Nordland 
(Prosjekt 22 i 
oversikten) 

 

Ønsker en til 
brukerrepresentant som 
har erfaring med:  
 
Overganger: Sykehus 
komme, gjerne med 
barn som har vært syk 
over lengre tid, 
nevrologisk, kronisk syk 
over år  
 
Koordinator tar kontakt 
med Løvemammaene 
  

 

9. Hva er viktig for 
deg dagen  

Onsdag 9. juni 2022 
markeres «Hva er viktig 
for deg?»- dagen ved 
Nordlandssykehuset. 
Denne dagen oppfordres 
alle ansatte til å spørre 
pasienter og pårørende 
"Hva er viktig for deg?".   
 
Ønsker representant fra 
brukerutvalget på stand 
(noen timer) følgende 
lokasjoner: 

• Psykisk helse- og 
rusklinikken  

• NLSH sentrum 

• Vesterålen 

• Lofoten 
 
Tidspunkt avtales 
nærmere.  
 

• Psykisk helse- og 
rusklinikken: 
Ungdomsrådet 
oppnevenr 

 

• NLSH sentrum: 
Gunn Strand 
Hutchinson, 
10:00 til 12:00  

 

• Vesterålen: Paul 
Daljord, Mai-
Helen 

 

• Lofoten: Ole 
Andre  

 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av tabell. 
2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å oppnevne brukerrepresentant i de prosjektene 

som mangler.   
 

039/2022 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 
 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant        Status 
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1. Representant styret 
Nordlandssykehuset 

Paul Daljord Aktuelle styresaker: 

• Budsjett 

• Oppnevning av 
nytt 
ungdomsråd/bruk
erutvalg 

• Årsmelding 
brukerutvalg/ungd
omsråd 

2. Strategisk 
samarbeidsutvalg 
Helsefellesskap) 

Gunn Strand 
Hutchinson,  
vara: Leder av 
Ungdomsrådet, 
Danielle Johanna 
Hansen 

Første møte 09. mai 
2022. Danielle deltar 
på dette møtet. 

Beslutningssak: 
Mandat for samarbeid 
når det gjelder kreft. 
Arbeidsgruppe som 
har jobbet med 
mandatet. 
Brukerutvalget har 
foreslått at det skal 
være to 
representanter. 

3. Klinisk Etisk Komite 
(KEK) 

Kitt-Anne Hansen 
kitt-
anne.hansen@rio.no 
vara: Helge Jenssen 
jenssen.helge@gmail
.com     

Planlegger regional 
samling i juni: tema 
hvordan få ut 
informasjon 

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

 

4. Driftsrådet til pasient- 
og pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  
vara: Viktor Torrisen 

Skal være et møte i 
juni  

 

5. Sykehusapotek Nord 
HF (SANO) 

Cicile Toresen 
(Cicilie.Toresen@em
1nn.no ), vara: Anne 

 

Skal være møte 22. 
mars.  

Kontaktperson: Anna-
Emilie  

 

mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:kitt-anne.hansen@rio.no
mailto:enssen.helge@gmail.com
mailto:enssen.helge@gmail.com
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6. Forskningsutvalget 
NLSH 

Helge Jensen 
Jenssen.helge@gmai
l.com  

Ingenting nytt å 
melde. 

Kontaktperson: Paul 
Daljord 

7. Prosjekt 
SamStrømming: 
Samhandlingsprosjekt 
e-Konsultasjon mellom 
Bodø kommune og 
Nordlandssykehuset 

Helge Jenssen 
Jenssen.helge@gmai
l.com  

 

Ingenting nytt å 
melde.  

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

8. Medlem av styret i 
Flexible Assertive 
Community Treatment 
(FACT) Lofoten 

Ivar Martin Nordgård 
 
ivar.martin.nordgard
@lofotkraft.net  

 

FACT hadde offentlig 
støtte i 3 år. Vurderes 
nå fra prosjekt til 
etablert drift. 
Styringsgruppa 
anbefaler en 
videreføring. 

Kontaktperson: Ole 
Andre Korneliussen  

9. HelseIArbeid 
poliklinikken 

Sarah Isabel 
Corneliussen Dahl 
Sarah_isabel_87@ho
tmail.com) 

 

Prosjektleder gir en 
skriftlig orientering i 
løpet av våren 2022 

Kontaktperson: Wiggo 
Nilsen 

10. Kurs 
brukermedvirkning 

Carl Eliassen 
 Carl@marborg.no  

 

Blir kurs igjen til 
høsten 2022  
 

11. «Telemedical 
evaluation of surgical 
patient. A pilot study 
evaluating safety, 
feasibility and financial 
implications». 

Jan Arntzen 
jan.arntzen@outlook
.com 

Kontaktperson: Mai-
Helen Walsnes 

Koordinator forsøker å 
få kontakt  

Må oppnevnes ny 
kontaktperson 
 
Koordinator sendt 
mail til 
brukerrepresentant 
12.04.2022  
 

12. KlinReg-prosjektet 
"Likeverdige 
helsetjenester - uansett 
hvor du bor?" 

Mai-Helen Walsnes 
mai-
helen.walsnes@vkbb
.no  

Må oppnevnes 
kontaktperson:  

Kontaktperson: Anna-
Emilie Langås Vadnem 

mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com
mailto:Carl@marborg.no
mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:jan.arntzen@outlook.com
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no


Side 10 av 15 

 

13. «Prehospital minutes 
count during a stroke. 
Factors associated with 
prehospital delays with 
data from various 
regions in Norway and 
one region in 
Switzerland» 

Paul Amundsen 

paamundsen@hotm
ail.com) 
 
 

Orientering fra 
prosjektleder Ida 
Bakke og 
brukerrepresentant, 
18. mai 2022. 

Kontaktperson: Wiggo 
Nilsen 

14. Multifamilieterapi i 
behandling av alvorlige 
spiseforstyrrelser hos 
unge, voksne kvinner 

Ragni Adelsten 
Stokland 
ragnias@gmail.com 

 

Ingenting nytt å melde  
 
Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

15. Unge kvinner med 
alvorlige 
spiseforstyrrelser - 
foreldre og søskens 
erfaringer. 

Ragni Adelsten 
Stokland 
ragnias@gmail.com 

 

 

Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

Telefonnummer 

16. Tannhelse, kosthold 
inflammasjon og 
biomarkører ved akutt 
intermittende porfyri 

Merete Johansen 
Merejo2@outlook.c
om 

Ingen respons, skal 
finne telefonummer 
 
Koordinator kontaktet 
brukerrepresentant 
12.04.2022   
 
Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 
 

17. Innovative 
Physioyherapy and 
Coordinatoen of Care 
for people with MS: A 
Randomized Controlled 
Trial and a Qualitative 
Study 

Tone Elvevoll 
toneelvevoll@hotma
il.com ) og Marianne 
Elvik 
marianne.elvik@gma
il.com 

 

Ikke noe nytt siden sist 
 
Kontaktperson: Ole 
André Korneliussen 

18. PhD prosjekt om 
måling av 
pasientskader som 
følge av 
kreftbehandling 

Gerd Karin 
Bjørhovde  
gerd.bjorhovde@uit.
no  
 
 

Prosjekt startet, ikke 
noe nytt i melde.   

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:paamundsen@hotmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:ragnias@gmail.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:Merejo2@outlook.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:toneelvevoll@hotmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
mailto:marianne.elvik@gmail.com
mailto:gerd.bjorhovde@uit.no
mailto:gerd.bjorhovde@uit.no
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19. RescueDoppler - en ny 
ultralydmetode for 
forbedret utfall av 
gjenoppliving etter 
hjertestans 
 

Karl Aagnes 
karl_aagnes@yahoo.
no, 916 03 379 
 

Ikke hørt noe.  

Koordinator kontaktet 
12.04.2022 

Må velges en ny 
kontaktperson 

20. Etablering av arena for 
substitusjonsbehandlin
g for opioidavhengige i 
Bodø 

 

Styringsgruppen: 
Linn Christin Sørtorp  
Carl Eliassen 

Arbeidsgruppen: 
Espen Akerborg 
espenjo83@gmail.co
m 
Daniel Johansen  
danieltorbergsenjoh
ansen@gmail.com  

Møte neste uke  

Arbeid godt i gang.  

Kontaktperson: Linn 
Christin Sørtorp 

 

21. Tidlig integrasjon av 
palliativ behandling av 
barn og unge i 
Nordland 

 

Heidi Øyvann 
Heidi.oyvann@onlin
e.no/ 907 74 944  

Gunn Strand 
Hutchinson 

Ikke vært i noe møte 
siden sist. To møter 
siden sist.  

22. Avansert 
smertebehandling med 
metadon - Innovativ 
behandling av 
pasienter med kroniske 
smerter 
 

Grete Hatlen Hansen 
Tlf: 482 82 259 

Linn Sørtorp 

Brukerrepresentant 
svært fornøyd med 
prosjektet  
 

23. Self-sustaining 
speculum (SSS) and 
prefilled induction 
catheter (PIC) -utvikling 
av nytt og forbedret 
utstyr til bruk ved 
induksjon av fødsel.  
 

Line Mathilde 
Karlsen 
Line.mathilde.karlse
n@gmail.com / 482 
18 262 

Gunn Strand 
Hutchinson 

Ikke startet enda. 

 

24. Brukermedvirkning i 
prosjektet 
«Sosioøkonomisk 
status, og økningen i 
psykiske 
helseproblemer og 
selvskading blant 
ungdom» 

 

1. Gunn Nordland  
gunnor@vgs.nfk.
no  
Tlf: 958 66 525 
 

2. Helge Jenssen  
Jenssen.helge@g
mail.com  
Tlf: 957 99 639 

Kontaktperson: Ole 
André Korneliussen 

 

mailto:karl_aagnes@yahoo.no
mailto:karl_aagnes@yahoo.no
mailto:espenjo83@gmail.com
mailto:espenjo83@gmail.com
mailto:danieltorbergsenjohansen@gmail.com
mailto:danieltorbergsenjohansen@gmail.com
mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:gunnor@vgs.nfk.no
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
mailto:Jenssen.helge@gmail.com
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3. Danielle Johanna 

Hansen – 
Ungdomsrådet 
Nordlandssykehu
set 
E-post: 
daniellejhansen
@outlook.com   
Tlf: 476 06 686 
 

4. Lars Herman 
Nordland – 
larsnord98@hot
mail.com 
Tlf: 905 89 763 

 

25. Prosjektsøknad til 
forskningsrådet om 
videreutvikling av 
digital hjemme-
oppfølging. 
Representant fra 
Brukerutvalget til 
styringsgruppen. 

 

Ivar Martin Nordgård 
ivar.martin.nordgard
@lofotkraft.net  
 
 

 

Prosjektet er nettopp 
oversendt Norges 
forskningsråd, svar 
forventet august 2022 

Kontaktperson: Paul 
Daljord 

26. Nordlandssykehusets 
kunstutvalg 

Merete Hassel 
hassel.merete@gmai
l.com  
 

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 
 
 

27. Brukerpanel digitale 
pasient- og 
samhandlingstjenester 

Linn Christin Sørtorp 
(Brukerutvalget) 
 
Viktoria Linnea 
Høybakk 
(Ungdomsrådet) 
 

Gjennomført møte 
 

Forrige møte før påske 
ble avlyst, nytt møte i 
mai  
 

28. Forskningsprosjekt: 
Identifying patients at 
risk: how well does 
existing clinical 
prediction tools 
identify patients in 
need of intesified care. 
2020 – 2023 Prosjekt 
hvor dødsfall ved NLSH 
2018 og 2019 
gjennomgås og 

Mai-Helen Walsnes 
 mai-
helen.walsnes@vkbb
.no  
 
 

Arbeidet godt i gang, 
møte i slutten av mai 

Kontaktperson må 
oppnevnes: Marie 
Dahlskjær  

mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:daniellejhansen@outlook.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:larsnord98@hotmail.com
mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net
mailto:hassel.merete@gmail.com
mailto:hassel.merete@gmail.com
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
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beskriver 
pasientpopulasjonen.  
 

29. Prosjekt: 
Kommunikasjon med 
pasienter som er lagt 
inn på akuttmottak 
med akutte 
brystsmerter. Prosjekt 
hvor man videofilmer 
kommunikasjonen 
mellom lege og pasient 
i akuttsituasjoner.  
 

Mai-Helen Walsnes 
 mai-
helen.walsnes@vkbb
.no  

 
 

Arbeidet godt i gang, 
møte i slutten av mai 

Kontaktperson må 
oppnevnes 

Kontaktperson: Marie 
Dahlskjør 

30. Oppnevning av 
brukerrepresentant til 
prosjekt Project 
summary SPeCT (Safer 
Personalised Cancer 
Treatment Follow-up 
Cancer) 
 

 
Elisabeth Baraa  
 
elisabeth.baraa@gm
ail.com   

 
 
Kontaktperson: Gunn 
Nordland 

 

31. Prosjektet pilotering av 
sikkerhetsløsning for 
monitorering av 
inneliggende pasienter 
med akutte psykiske 
lidelser. Skal søkes 
innovasjonsmidler 
2022.   
 

Ole André  
Korneliussen 

Ikke sikkert de får 
midler, vi får 
tilbakemelding etter 
søknad innsendt  

Koordinator 
oversender kontakten 
til prosjektleder.  

32. Nordlandssykehusets 
parkeringsutvalg 
  

 

Gunnar Olsen  
gunnarolsen42@gm
ail.com 

Ikke fått svar 

Kontaktperson: Gunn 
Strand Hutchinson 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

040/2022 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 
 
Administrerende direktør, Siri Tau Ursin ønsket det nye brukerutvalget velkommen og ga en 
kort presentasjon av seg og orienterte om aktuelle saker.  
 
Spørsmål fra brukerutvalget: 
 

• Det kan oppleves som forvirrende at det utlyses stillinger i den økonomiske 
situasjonen vi står i  

• Finnes det noe tall på vikarbyråene og hvordan dette har utviklet seg over tid? 

mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no
mailto:elisabeth.baraa@gmail.com
mailto:elisabeth.baraa@gmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
mailto:gunnarolsen42@gmail.com
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• Bekymring for ventetiden som ikke går ned, særlig innenfor: habilitering og barn og 
unge psykiatri 

• Spørsmål om video-konsultasjoner innenfor barne- og ungdomspsykiatri  

• Lavere aktivitet i barne- og ungdomspsykiatri (BUP), håper noe kan gjøres med 
arbeidspresset for de ansatte  
 

Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen.  
 

041/2022 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 
 
Danielle Johanna Hansen, Leder Ungdomsrådet Nordlandssykehuset orienterte kort om 
følgende punkter: 
 

• Har gjennomført første møte med det nye Ungdomsrådet. Svær positivt møte, høyt 
engasjement, ser fram til det videre arbeidet 

• Skal ha helgesamling denne helga. Fokus på opplæring, hva og hvordan vi skal jobbe 
sammen, bli kjent som gruppe. Presentasjon av HIPPO og møte med Siri Tau Ursin 
siste dag for å oppsummere hva som er viktig.  

• Skal velge oss ut noen satsningsområder og verne litt om tiden vi har til møtene. Ha 
flere møter i arbeidsutvalget for å kunne følge opp alle sakene vi jobber mer 

• Skal søke midler til FACT UNG, samarbeid mellom Bodø kommune og 
Nordlandssykehuset 

• Diagnoseuavhenging kurs til høsten 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen.   
 

042/2022 
 
 

Referatsaker/Innspill til saker/Eventuelt 
 

1. Referatsaker 

• Referat møte i Brukerutvalget 17. mars 2022 Finnmarkssykehuset 
 
       2. Innspill til saker neste møte 

o Brukerutvalget har fått flere tilbakemeldinger om pasienter som opplever 
utfordringer ved utskrivning - Utskrivningssamtaler/apoteket-klargjøring av 
medisiner/ pasientreiser 

 
       3. Eventuelt  

a) Høring: Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Høringsfrist 01. 
juli.  

b) Spørsmål fra brukerutvalget: Hvordan har substitusjonsbehandlingen vært for andre 
typer enn opiatavhengighet i NLSH under pandemien? 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar referatsaken til orientering. 
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Oppfølgingssaker 
 

1. Busstrasé Nordlandssykehuset 
2. Regionale funksjoner med særfinansiering – informasjon om prosjekt ny orientering i 

september 
3. Kontaktlege 
4. Koordinator for personer med sammensatte og langvarige behov 
5. Frivillighet Nordlandssykehuset 
6. Brukerutvalget ønsker en orientering om rutinene for utskriving av pasienter  
7. Spørsmål spilt inn fra Brukerutvalget i forkant: Spørsmål om hvorfor 100 % stilling som 

Barne- og ungdomspsykiater i CL1-teamet står vakant - Møte 18. mai 

                                                        
1 CL (consultation-liaison) er den internasjonale betegnelsen på arbeidet som gjøres av 
psykologer og psykiatere innenfor fysiske sykdommer av akutt, langvarig og alvorlig grad 

2. Brukerutvalget ønsker en orientering om rutinene for utskriving av pasienter på 
neste møte.  

3. Brukerutvalget takker for orienteringen om hvordan substitusjonsbehandlingen 
vært for andre typer enn opiatavhengighet i NLSH under pandemien, men 
understreker at det må være orientert om dette til brukergruppene det gjelder.   

 



 

 

Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

 

Referat helgesamling Ungdomsrådet 
Nordlandssykehuset 

Sted: Scandic Havet  

Tidspunkt: 22. april kl. 16.00 til 24. april kl. 15.00 

Sakspapirer: Legges ut på nett, lenke her. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/helgesamling-ungdomsradet-22-24-april-2022
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Deltagere: Tilstede  Meldt    
forfall 

Danielle Johanna Hansen Leder X  

Olav Wiik Moland Nestleder X  

Susanne Regine Inga Samisk representant  X  

Linea Vold   X  

Lea Hasse  X  

Trine Lise Antonsen   X 

Karoline Steffensen  X  

Mari-Sofie Nordland  X  

Lina Ramberg Aas  Fredag 
22. april 

 

Nikolai Heldahl  X  

Vinjar Meosli  X  

Håvard Moland  X  

    

For Nordlandssykehuset    

Sissel Eidhammer Saksbehandler/koordinator   

Kirsti Jørgensen Kontaktperson Psykisk helse- og rusklinikken X  

Marianne Sivertsen Kontaktperson Psykisk helse- og rusklinikken  X 

Tone Johnsen Kontaktperson Medisinsk klinikk  X 

Silje Hageengen Lundeng Kontaktperson Barneklinikken Deltar 
lørdag 

 

Jørgen Edvindsen Barneklinikken Sak 
10/2022 

 

Siri Tau Ursin Administrerende direktør Sak 
13/2022 

 

Saksliste: 
 

07/2022 
08/2022 
09/2022 
10/2022 
11/2022 
12/2022 
13/2022 
14/2022 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av referat møte 31. mars 
Gruppearbeid 
Presentasjon av HIPPO 
Oppdrag 
Gruppearbeid 
Innspill til direktør 
Eventuelt 
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Saksnummer  Sak 
 
 

07/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

08/2022 Godkjenning av referat møte 31. mars  
 
Vedtak:  
Referat fra møtet godkjennes.  
 

09/2022 Gruppearbeid 
 
Områder som ble jobbet med gjennom hele helga: 
 

1) Gjennomgang av tidligere hovedsaker 
2) 10 tiltak for å skape et godt sykehus for barn og ungdom 
3) Fokusområder for denne perioden 
4) Felles grupperegler 
5) Om meg og hvordan jeg liker å jobbe (egne ark) 

 
Gjennom helga jobbet Ungdomsrådet med hva som er viktig for barn og ungdom på 
sykehuset. Dette arbeidet resulterte i listen: 10 tiltak for å skape et godt sykehus for barn 
og ungdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10 tiltak for å skape et godt sykehus for barn og ungdom 
Hva mener vi er viktig for barn og ungdom på Nordlandssykehuset? 

 

1. Det må lages rutiner for gode overganger på alle relevante avdelinger.  
2. Aldersgrensen på barneavdelingen må økes til 18 år. 
3. Ventetiden for barn og unge i psykiatrien og barnehabilitering må ned. 
4. Det må opprettes en barne- og ungdomsklinikk.  
5. Vi må ha et brukervennlig tilbakemeldingssystem, og tjenester som tar 

tilbakemeldingene på alvor.   
6. Vi ønsker muligheten for å få timer på ettermiddagen, etter jobb og skole. 
7. Vi ønsker et ungdomsrom der ungdom kan oppholde seg når de er på sykehus.  
8. Kommunikasjonen med barn og ungdom må bli bedre – vi må møtes der vi er. 
9. Samarbeidet mellom dere må bli bedre, internt i sykehuset og mellom 

skole/kommune/sykehus, og koordinatorsystemet må funke.  
10. Tilbudet til skeive og transpersoner må bli bedre, og de må bli møtt på en 

respektfull måte. 
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Fokusområder for denne perioden: 
 
1. Kommunikasjonen med ungdom må bli bedre  

• Hør på oss, vi vet selv best hva som plager oss  

• Forklar diagnosen sånn at vi forstår  

• Les journalen før vi kommer  

• Ikke snakk over hodene våre, forklar med vanlige ord 

• Vi trenger informasjon i etterkant om det som har skjedd, og mulige 
ettervirkninger  

• Ikke bare snakk med oss om sykdom, snakk også om positive ting 
 
2. Samarbeideidet rundt oss er viktig  

• Kommunikasjon mellom avdelingene må bli bedre, de må snakke sammen sånn at 
vi slipper å være bindeleddet 

• Vi må slippe å bruke tid på å sette inn legen/behandler i sykdomshistorien 

• Kommunikasjonen mellom arne- og ungdomspsykiatrien og skolen vært bedre. 

• Samarbeidet mellom somatikken og psykiatrien er kjempeviktig man må, se hele 
mennesket.  

 
3. Helsetjenester til skeive og transpersoner 

• Hvordan man behandler transpersoner og respekt for denne gruppen 

• Får tilbakemeldinger om situasjoner der man ikke blir møtt på en god måte 
 
4. Stabilitet i behandlingen  

• Det er veldig mye utskiftning av personell, og det er veldig vanskelig å skulle bygge 
opp relasjonen på nytt.   

• Overgangen mellom ulike leger/psykologer, vi må hele tiden må fortelle alt på nytt  
 
5. Mer ungdomsvennlig behandling 

• Ofte et problem når du er på sykehus at du ikke vet hvordan ting funker. Når du er 
på voksenavdelingen som 14-åring er det viktig at du får informasjon om at du har 
et valg om å være på barne- eller voksenavdeling. 

• Mer kunnskap og informasjon om tjenester og mulig behandling, særlig behandling 
andre steder i landet. 

• Ikke sett diagnoser før man er sikker på at det er rett diagnose og ikke send oss 
hjem for tidlig 

• Aldri gi viktig informasjon over telefon, det må være kort tid mellom innkalling og 
time på dårlige beskjeder og gi oss svar på undersøkelser og prøver selv om det 
ikke er noe galt.  

• At man må kunne dra til BUP uten foreldre. Du får ikke alltid sagt like mye når de er 
der.  

• Flere timer på en dag i stedet for på flere dager 

• Gi beskjed om timene – får ikke beskjed om at vi har time og derfor møter vi ikke 
opp til timen 

• Gi tid til de som ikke krever tid, de som roper høyest får mest oppmerksomhet 
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• Når man får en kompleks diagnose, mye blir glemt, og man har rett til koordinator 
for personer med langvarige og komplekse behov. Dette får vi ikke beskjed om  

 
6. Pårørende  

• Ta vare på de som er pårørende, også søsken. Veldig viktig at pårørende søsken 
følges opp, ofte foreldrene som får best mest informasjon (legespråk) 

• Muligheten til å involvere pårørende, også de som ikke er i familien, for eksempel 
venner, kjæreste. 

 
Arbeid vi ønsker å jobbe særskilt med/arbeidsgrupper, utvalg: 

• Holdningsarbeid: Å bli sett på som et helt menneske  

• Pårørende: Mari-Sofie, Susanne og Trine Lise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: 
Arbeidsutvalget lager et forslag til hvordan det skal jobbes med de ulike sakene. 
 

10/2022 Presentasjon av HIPPO 
 
 
Presentasjon av HIPPO, ved Jørgen Edvinsen, Barneklinikken. 
 
Vedtak: 
1. Ungdomsrådet takker for en kjempefin presentasjon. 
2. Ungdomsrådet er svært fornøyd med hvordan det jobbes med HIPPO på 
Nordlandssykehuset.  
 

12/2022 Oppdrag  
 

Oppdrag og gjennomført siden sist  Representant 
ungdomsrådet 
 

1. Arbeidsgruppe: Prosjekt om sykelig overvekt hos barn 
og unge.  
 

Sarah  

2. Arbeidsgruppe som skal se på etableringen av FACT Ung 
–FACT Ung er et tilbud for ungdom fra 13 til 24 år.  

Danielle 

Grupperegler for Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 
 

1. Ha respekt for hverandre og ta hensyn til at alle har forskjellige behov  
2. Ikke avbryt hverandre  
3. Vær positiv til innspillene og tankene folk har  
4. Still forberedt til oppdrag og møter 
5. Ta sosialt ansvar og inkluder alle 
6. Vi deler ikke videre det vi forteller hverandre 



Side 6 av 9 

 Deltatt på to 
møter, 
prosjektsøknad 
skal sendes inn 
 

3. Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester  Viktoria 
 

4. Prosjektgruppe kurs brukermedvirkning Viktoria 
Planlegges et nytt 
kurs høsten 2022 
 

5. Konferanse om samhandling/samarbeid  
Når? 09. juni 
Hvor? Fru Haugans hotell Mosjøen 
 
De ønsker å høre:  
Hva er viktig for deg som pasient? 
Hva forventer vi av helsevesenet i framtiden?  

 
 
 
Olav 
Lea 
 
 
 

6. Innlegg på seminar om samvalg 

Når? 02. november 
Hvor? Hotell i Bodø  
De ønsker å høre: Hva er viktig for deg som pasient? 
Ungdomsperspektiv 

 
Olav 
Lea 

7. Innlegg for medisinstudenter: 

Når? Torsdag 28. april klokka 08.00 – 08.30  
Hvor? Nordlandssykehuset sentrum, Parkveien 95 
De ønsker å høre: Hva er viktig for ungdom på sykehus?  

 
Mari-Sofie  
Danielle 

8. Dialogkonferansen i Svolvær 

Hvor: Thon hotell Svolvær  
Når: 10. og 11. mai 
De ønsker å høre om:  

• Hva er viktig for ungdom i framtidens 
helsetjeneste? 

• Ønsker helst at vi skal delta på hele konferansen 
og delta i gruppearbeid 

 
 
Lina 
Danielle  
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9. Innlegg på opplæring for ansatte som jobber med barn 
som er pårørende. 
11. mai, kl. 14:30 - 14:45 

Mari-Sofie 
Trine-Lise 

10. KvIP står for Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk 
helsevern.  

KvIP er et nettverk av BUP akutte enheter som har som 
mål å sikre høy kvalitet i akuttbehandlingen i psykisk 
helsevern for barn og unge. Et viktig element i dette 
arbeidet er besøksteamet. Vi ønsker to ungdom til å 
delta på være digitale besøk den 03. mai (heldags).  

Olav  
 

11.  Et barnevennlig sykehus 

Det skal søkes midler om et prosjekt med tittel «et barnevennlig 
sykehus». Handler i stor grad om å sikre god informasjon til barn 
og ungdom og å hindre tvang, f. eks ved blodprøvetaking. Det er 
ønskelig med en brukerrepresentant inn i dette prosjektet.  

 
 
Linea 
Lea 

12.  Invitasjon til å komme til Regionalt senter for 
spiseforstyrrelser 

Spørsmål stilt i forkant: Vi ønsker skal på: Hvordan fungerer 
overgangen fra barn til voksen på vårt felt? Vi er jo regional også 
slik at det er også en måte å få høre om de har hørt noe fra de 
andre ungdomsrådene på UNN, Finnmarksykehuset og 
Helgelandssykehuset om vi får levert bra tilbud  

 
 
 
 
Danielle 
Mari-Sofie  

13. Nordland fylkeskommune har vedtatt en strategi mot 
ungt utenforskap og skal nå i gang med å utarbeide en 
handlingsplan for inkludering.  

I den forbindelse lurer jeg på om noen fra Ungdomsrådet ved 
Nordlandssykehuset ønsker å delta på et referansegruppemøte 
for delmål 4 i strategien som handler om at barn og unge voksne 
med funksjonsnedsettelser skal ha like muligheter til utdanning, 
arbeid og deltakelse. Referansegruppemøte er planlagt onsdag 
18. mai fra den 18. mai kl. 11.00 - 15.30 på Ramsalt hotell. 
(inkludert lunsj) på Ramsalt.   

 
 
 
 
 
 
Olav 
Mari-Sofie 
Linea 
 

14. Hva er viktig for deg dagen,  
09. juni.  

Denne dagen er det stands i Lofoten, Vesterålen, 
Nordlandssykehuset psykisk helse- og rusklinikken og i sentrum.  

Er det noen som ønsker å delta på dette? 

 
 
 
Mari-Sofie 
Danielle  
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15. Innspill til arbeidet med digitale tjenester for 
aldersgruppen 12-16 år, https://helse-nord.no/digitale-
pasienttjenester/barn-og-unge   

Dette gjelder både på vegne av tjenester, men ikke minst: 
tjenester for ungdommen selv. Norsk Helsenett som eier 
Helsenorge skal undersøke hvordan plattformen bør være for at 
ungdom enkelt kan finne fram til og bruke tjenestene der. I den 
forbindelse hadde det vært fint å møte Ungdomsrådet, gjerne på 
deres møte den 31. mai for å gi informasjon om prosjektet og 
høre hva dere mener er viktig.  

 
 
 
Arbeidsutvalget 
ser på denne 
henvendelsen 

16. Konferanse om samisk ungdomshelse, Tromsø 

Starter: 05. mai 2022 kl. 10.00 
Slutter: 06. mai 2022 kl. 12.30 
Mer informasjon her: 
https://uit.no/tavla/artikkel?p_document_id=767624  
Målgruppe: Samisk ungdom opptil 30 år. 
 
Reise og opphold dekkes av oppdragsgiver.  

Susanne  

17. Diagnoseuavhenging ungdomskurs 

2- dagers lærings- og mestringskurs for ungdom og unge voksne. 
Kurset er for ungdommer/unge voksne mellom 16- 25 år, med 
langvarige helseutfordringer. Helseutfordringene kan være både 
somatiske sykdom og psykisk helse og rus problematikk. 

Dato: 3. oktober 2022 til 4. oktober 2022 
 
Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om 
sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å 
velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, 
egne ressurser og endring av levevaner. Ved å delta på kurset vil 
du få styrket din helsekompetanse for å leve best mulig med 
sykdommen. 

Vi trenger:  
 
1) Påmeldinger 
 
2) Noen som 
ønsker å fronte 
budskapet for å få 
flere påmeldte i 
sosiale medier 
 

• Vinjar 

• Lea 

• Mari-Sofie 
 

 
Vedtak: 
Oppdrag utføres slik det fremkommer av tabell.  
 

13/2022 Innspill til direktør 
 
Siri Tau Ursin, administrerende direktør, deltok på søndagen og fikk presentert hva 
ungdomsrådet hadde jobbet med og deres hovedsaker.   
 
Vedtak: 

https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/barn-og-unge
https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/barn-og-unge
https://uit.no/tavla/artikkel?p_document_id=767624
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1. Ungdomsrådet takker for at direktøren deltok for å høre deres innspill. 
2. Ungdomsrådet ser fram til det videre samarbeidet. 
 

14/2022 Eventuelt 
 

Ønske om å få et bilde av hvordan ungdomsrommet på barneavdelingen ser ut. 
 
Vedtak: 
Kontaktperson Silje tar bilder til neste møte. 
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