
 

 

Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Referat møte i Brukerutvalget 15. april 2021 
Sted: Digitalt, Whereby. Lenke sendes ut i forkant av møtet.  

Tid: 11:00 til 16:00. Formøte for Brukerutvalgets medlemmer 11:00 til 12:00. 

 
Deltagere:       Tilstede  Forfall 

Paul Daljord – leder  FFO  X  

Gunn Strand Hutchinson – nestleder SAFO X  

Ole Andre Korneliussen Mental Helse X  

Carl Eliassen MARBORG X  

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen X  

Mai Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X  

Linn Christin Sørtorp   RIO X  

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell Samisk representant X  

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet  X  

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør  X  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 037  

Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef Sak 038 og 039  

Kjersti Syversen Seniorrådgiver pasient- og brukerombudet Nordland Sak 040  

Runar Finvåg Pasient- og brukerombud Nordland Sak 040  

Beate Karlsen Seksjonsleder seksjon for pasientsikkerhet Sak 041  

Tone Kristin Amundsen Seniorrådgiver Helse Nord Sak 043  

Saksliste 

035/2021 

036/2021 

037/2021 

038/2021 

039/2021 

040/2021 

041/2021 

042/2021 

043/2021 

044/2021 

045/2021 

046/2021 

047/2021 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat møte 11. mars 2021 

Virksomhetsrapport februar 2021 

Status Covid-19 

Persontilpasset medisin 

Årsmelding pasient- og brukerombudet Nordland 

Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet  

Oppnevninger 

Samiske spesialisthelsetjenester 

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Referatsaker/Eventuelt 
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Saksnr.  Saksfremstilling 

 

035/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

036/2021 Godkjenning av referat møte 11. mars 2021 

 

Vedtak:  

Referatet fra møtet 11. mars 2021 godkjennes.  

037/2021 

 

 

Virksomhetsrapport februar og mars 2021 

Økonomisjef Marit Barosen presenterte virksomhetsrapportene for februar og mars 

2021. Virksomhetsrapporten for februar 2021 ble sendt ut i forkant, og 

virksomhetsrapport for mars 2021 ble presentert muntlig i møtet.  

 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar virksomhetsrapportene for februar 2021 og mars 2021 til 

orientering.  

 

038/2021 Status Covid-19 

 

Fagsjef Tonje Elisabeth Hansen ga en orientering om arbeidet med Covid-19 og 

besvarte spørsmål fra Brukerutvalgets medlemmer. Aktuell tematikk: 

 

• Situasjonen nå: Lavt smittetrykk/Nordlandsykehuset nå i grønt beredskap.  

• Aktuelle tall om Covid-19, lenke her.  

• Vaksinering av helsepersonell 

• Langtidsvirkninger av Covid-19  

• Ungdom og ventetid psykiatri 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. Status Covid-19 blir et fast punkt på møtene i Brukerutvalget fremover. 

 

039/2021 Persontilpasset medisin 

 

 

 

 

 

Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av 

Nordlandssykehuset. 
 

 

 

 

Persontilpasset medisin, eller presisjonsmedisin, er en betegnelse på et sett 

med diagnostiske metoder som i større grad en tradisjonell medisin søker å 

finne behandling eller forebygging som er tilpasset den enkeltes (i 

hovedsak genetiske) egenskaper. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/antall-innlagte-pasienter-pa-sykehus-med-pavist-covid-19
http://sml.snl.no/diagnostikk
http://sml.snl.no/genetikk
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Etter ønske fra Brukerutvalget ga Fagsjef Tonje Elisabeth Hansen en orientering om 

Nordlandssykehusets arbeid med persontilpasset medisin.  

 

Persontilpasset medisin er særlig aktuelt innenfor følgende områder: 

1. Kreft  

2. Inflammasjon (betennelse) 

3. Medfødte genetiske tilstander 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for en spennende orientering.  

2. Brukerutvalget foreslår for Regionalt Brukerutvalg at persontilpasset 

medisin blir tema på neste brukerkonferanse. Dette følges opp av 

arbeidsutvalget.  

3. Brukerutvalget vil invitere en representant fra Psykisk helse- og 

rusklinikken som kan legge frem arbeidet med CYP (enkel blodprøve)-

testing på et senere møte. Lenke til artikkel om arbeidet. Dette følges opp 

av arbeidsutvalget.  

 

040/2021 Årsmelding pasient- og brukerombudet Nordland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjersti Syversen, seniorrådgiver Pasient- og brukerombudet Nordland, og Runar 

Finvåg, Pasient- og brukerombud Nordland ga en kort oppsummering av 

årsmeldingen for 2020.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for et godt innlegg og er glad for områder der det 

er utfordringer løftes i årsmeldingen. 

2. Brukerutvalget berømmer Pasient- og Brukerombudets arbeid i 2020.  

3. Ungdomsrådets representant er svært fornøyd med samarbeidsprosjektet 

som har vært mellom Pasient- og brukerombudet Nordland og 

Ungdomsrådet.  

4. Brukerutvalget ønsker å understreke følgende: 

o Kontaktlegeordningen er et av de utfordrende områder som er trukket 

fram i årsmeldingen. BU har også et fokus på manglende oppfølging 

av denne rettigheten i spesialisthelsetjenesten og vil ta pasient- og 

brukerombudets rapport her med i det videre arbeid med å få denne 

rettigheten realisert. 

5. Presentasjonen sendes Brukerutvalgets medlemmer.  

 

 

Pasient- og brukerombudet (POBO): I hvert fylke skal det være et ombud 

som skal arbeide for at pasienter, pårørende og brukere får ivaretatt sin 

rettsikkerhet overfor helsetjenesten. Oppdraget til Pasient- og brukerombudet 

er todelt. De skal: 

1. Sørge for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og 

rettssikkerhet. 

2. Bidra til å bedre kvaliteten i tjenestene. 
 

 

 

 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/05/06/gentest-forte-til-store-endringer-i-medisinbruk-og--dosering/
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041/2021 Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet  

 

 

 

 

 

 

Beate Karlsen, Seksjonsleder seksjon for pasientsikkerhet, presentererte kort 

Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen og berømmer seksjonen for et godt 

arbeid. 

2. Brukerutvalget ønsker et nytt fremlegg om Nordlandssykehusets arbeid med 

pasientsikkerhet ved en senere anledning.  

 

042/2021 

 

 

 

 

 

Oppnevninger  

 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Kontaktperson? 

PhD prosjekt om måling av 

pasientskader som følge av 

kreftbehandling.  

 

 

Gerd Karin Bjørhovde 

 

 

 

Ivar Martin Nordgård 

Implementering av digital 

symptomoppfølging for 

kreftpasienter som får behandling 

med immunterapi for å redusere 

alvorlige skader - Kaiku Health. 

Videreføring av 

innovasjonsprosjekt.  

 

Gunnar Olsen Ivar Martin Nordgård 

Forespørsel til Brukerutvalget og 

Ungdomsrådet om deltakelse på 

workshop i prosjektet «Digital 

hjemmeoppfølging».  Workshopen 

blir digital, og er 21. mai kl. 09.00 

til 11.30. 

Mai-Helen Walsnes 

Ole Andre Korneliussen 

Paul Daljord  

 

 

Ikke aktuelt 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget støtter arbeidsutvalgets forslag til oppnevninger, slik det 

fremkommer av saksfremstillingen.  

2. Administrasjonen og kontaktpersoner følger opp oppnevningene.  

 

En generell definisjon av pasientsikkerhet er: Pasienter skal ikke utsettes for 

unødig skade eller risiko for skade som følge av helsetjenestens innsats og 

ytelser eller mangel på det samme. 
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043/2021 Spesialisthelsetjenester for samisk befolkning 

 

Det er opprettet en arbeidsgruppe i Helse Nord som skal utarbeide en plan over 

hvilke tiltak som må igangsettes for å øke kvaliteten og kompetansen til sykehusene 

knyttet til den samiske befolkning. Tone Kristin Amundsen, Spesialrådgiver Helse 

Nord, er prosjektleder for dette arbeidet, og ga en orientering om arbeidet.  

Brukerutvalget bes om å gi innspill til arbeidet.   

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for et godt fremlegg og er fornøyd med at dette jobbes 

med.  

2. Brukerutvalget har følgende innspill til arbeidet: 

• Sami klinikkha har ikke habiliteringstjeneste med i sine 

spesialisthelsetjenester. Brukerutvalget foreslår at habiliteringstjenester 

vurderes inkludert i Sami klinikkha. Dette er en tjeneste hvor 

kulturforståelse og språk er viktig når det skal kommuniseres med 

pasienter, familie og lokale tjenester og legges planer for oppfølging. 

Dette kan ha betydning for utvikling av kompetanse og kvalitet i tjenester 

til den samiske befolkning ved lokalsykehusene. 

• Dersom det opprettes en arbeidsgruppe ved Nordlandssykehuset ønsker 

Brukerutvalget og Ungdomsrådet å involveres i dette arbeidet, tidlig.  

 

044/2020 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 

Brukerutvalgets medlemmer ble oppfordret til å ta kontakt med personene de er 

kontaktperson for, i forkant av møtet.   

 

Faste utvalg  

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Status 

1. Representant styret 

Nordlandssykeshuset 

Paul Daljord  

1. Representant Overordnet 

samarbeidsorgan (OSO) 

Paul Daljord  

2. Partnerskapsmøtet 

(Helsefellesskap) 

Paul Daljord,  

vara: Gunn Strand 

Hutchinson 

 

3. Klinisk samarbeidsutvalg 

KSU ifm. Helsefellesskap 

Paul Daljord Gjennomført flere 

møter.  

Helse Nord RHF har i nært samarbeid med de tre andre regionale 

helseforetakene i landet og Sametinget, utarbeidet strategidokumentet 

«spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen». Last ned 

strategien her. 
 

hh 

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/samiske-helsetjenester-strategi#spesialisthelsetjenester-til-den-samiske-befolkningen
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4. Strategisk samarbeidsutvalg 

(Helsefellesskap) 

Gunn Strand 

Hutchinson,  

vara: Paul Daljord 

 

5. Klinisk Etisk Komite 

(KEK) 

Kitt-Anne Hansen, vara: 

Helge Jenssen 

 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

Årsmelding sendt 

ut til 

Brukerutvalgets 

medlemmer.  

 

6. Driftsrådet til pasient- og 

pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  

vara: Viktor Torrisen 

Deltatt på møte 

tirsdag. Pasient- og 

pårørendetorget 

stengt pga. Covid.  

7. Sykehusapotek Nord HF 

(SANO) 

Cicile Toresen, vara: 

Mai Helen Walsnes 

Kontaktperson: Mai 

Helen Walsnes 

 

Ikke vært møte 

siden sist.  

8. Forskningsutvalget NLSH Helge Jensen 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Planlegges oppstart 

2021.   

  

 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Status 

9. Prosjekt SamStrømming: 

Samhandlingsprosjekt e-

Konsultasjon mellom Bodø 

kommune og 

Nordlandssykehuset 

Helge Jenssen 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

Referat fra møte 

sendt ut til 

Brukerutvalgets 

medlemmer. 

Bekymring for at 

det er lite 

ressurser/midler 

innenfor psykisk 

helsevern.  

10. Kommunikasjon med 

pasienter som er lagt inn på 

akuttmottak med akutte 

brystsmerter 

Barbara Priesemann 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Prosjekt ikke startet.  

11. Medlem av styret i Flexible 

Assertive Community 

Treatment (FACT) Lofoten 

Ivar Martin Nordgård Jevnlige møter. 

 

12. Styringsgruppen for Senter 

for psykoterapi og 

psykososial rehabilitering 

ved psykoser (SEPREP) 

Lo/Ve 

Ivar Martin Nordgård Jevnlige møter, 

utfordring knyttet til 

å ikke kunne møtes 

fysisk. Alt foregår 

digitalt, men det har 

gått OK.  
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13. HelseIArbeid poliklinikken 

Sarah Isabel 

Corneliussen Dahl 

Kontaktperson: Mai 

Helen Walsnes 

 

14. Risiko og sårbarhetsanalyse 

(ROS) av psykiatrisk 

kriseseng i medisinsk 

Lofoten 

Ole Andre Korneliussen

  

Gjennomført møte i 

prosjektgruppen.   

15. JF: Strategisk 

utviklingsplan 2018-2035 

Nordlandssykehuset, 

kronikeromsorg: Prosjekt 

med mål om å standardisere 

og gjennomgå 

behandlingsforløpene i 

samarbeid med 

kommunehelsetjenesten. 

Prosjekt satt på vent.  

16. Kurs i brukermedvirkning 

 

Carl Eliassen 

 

Gjennomført møte i 

arbeidsgruppen. 

Forskningsprosjekt Brukerrepresentant Status 

17. Implementering av digital 

symptomoppfølging for 

kreftpasienter som får 

behandling med 

immunterapi for å redusere 

alvorlige skader. 

Gunnar Olsen 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgård 

 

18. «Telemedical evaluation of 

surgical patient. A pilot 

study evaluating safety, 

feasibility and financial 

implications». 

Jan Arntzen 

Kontaktperson: Mai 

Helen Walsnes 

 

19. KlinReg-prosjektet 

"Likeverdige helsetjenester 

- uansett hvor du bor?" 

Mai Helen Walsnes  

20. Forskningsprosjekt: 

Identifying patients at risk: 

how well does existing 

clinical prediction tools 

identify patients in need of 

intesified care. 2020 - 2023 

Barbara Priesemann 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

 

Prosjekt ikke startet 

21. «Prehospital minutes count 

during a stroke. Factors 

associated with prehospital 

delays with data from 

various regions in Norway 

Paul Amundsen 

 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgård 
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and one region in 

Switzerland» 

22. Multifamilieterapi i 

behandling av alvorlige 

spiseforstyrrelser hos unge, 

voksne kvinner 

Ragni Adelsten Stokland 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

 

23. Unge kvinner med alvorlige 

spiseforstyrrelser - foreldre 

og søskens erfaringer. 

Ragni Adelsten Stokland 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

 

24. Tannhelse, kosthold 

inflammasjon og 

biomarkører ved akutt 

intermittende porfyri 

Merete Johansen 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

25. Innovative Physioyherapy 

and Coordinatoen of Care 

for people with MS: A 

Randomized Controlled 

Trial and a Qualitative 

Study 

Tone Elvevoll og 

Marianne Elvik 

Kontaktperson: Ole 

Andre Korneliussen 

 

 

 

Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

2. Vedrørende prosjekt Samstrømming viser Brukerutvalget til den lange tiden 

som gikk før brukerrepresentant ble invitert inn i prosjektet. Brukerutvalget 

vil påpeke viktigheten av at brukerrepresentant er med fra starten av. 

3. Administrasjonen sørger for at Brukerutvalgets medlemmer har 

kontaktinformasjon til brukerrepresentantene de skal følge opp.  

 

045/2020 

 

 

 

 

 

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

Administrerende direktør, Paul Martin Strand, ga en orientering om aktuelle saker.  

 

• Styreseminar 22. april. 

• Høyt fokus på pandemi.  

• Spørsmål om Helsefellesskap: Samhandlingssjef inviteres til neste møte i 

Brukerutvalget.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

2. Samhandlingssjef inviteres til neste møte i Brukerutvalget.   

 

046/2021 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

 

• Har utarbeidet 10 råd for reell brukermedvirkning, lenke til plakat her.  

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsr%C3%A5det/Reell%20brukermedvirkning%20-%2010%20tips%20fra%20Ungdomsr%C3%A5det.pdf
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Neste møte: 

 

 

• Foredrag for enhet for psykoser, ledergruppen psykisk-helse og rusklinikken 

og Leger i spesialisering. 

• Planlegger fysisk samling tidlig høst 2021, og fellessamling med de andre 

ungdomsrådene i Helse Nord, oktober 2021.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker Ungdomsrådets leder for informasjonen og er 

imponert over aktiviteten og arbeidet som gjøres i Ungdomsrådet.  

 

047/2021 Referatsaker/Eventuelt 

 

Møtereferat/protokoller: 

1. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 19. mars 2021 

2. Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 17. mars 2021 

3. Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 24.02.2021  

4. Protokoll Regionalt Brukerutvalg møte 11. mars 2021 

5. Protokoll styremøte Nordlandssykehuset 17. mars 2021 

 

Eventuelt:  

1. Høringssvar Brukerutvalget Nordlandssykehuset Parkeringsveileder 

2. Sak fra Arbeidsutvalget: Et ønske om at relevante vedtak i Brukerutvalget 

blir referert til i den aktuelle styresak.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.  

2. Brukerutvalgets referater sendes som referatsak til Nordlandssykehusets 

styre.   

3. Administrerende direktør vil være påpasselig med å vektlegge 

Brukerutvalgets vedtak i aktuelle saker som behandles i styret.  

 

• Status Covid-19 

• Virksomhetsrapport   

• Brukerutvalget inviterer prosjektleder for prosjektet Prehospital minutes count during a stroke, Ida 

Bakke, til Brukerutvalgets møte i mai  

• Arbeid NLSH senskader kreft/ poliklinikk i Nord-Norge for senskader etter kreftbehandling  

• Forskning ved Nordlandssykehuset - status for 2020  

• Forbedring 2021 - orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset og plan for 

videre oppfølging 

• Helsefellesskap 

• Busstrase 

• Oppfølging av punkt i Oppdragsdokumentet 2021 angående oppfølging av barne- og 

voksenhabilitering i forhold til veileder 
 

 

 

 

 

 

 


