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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Tirsdag 14.09.2021 kl 11.00 – kl 16.10 

                Møtested:   Møterom D1-707 

 
   Møtedato:  Onsdag 15.09.2021    kl 10.15 – kl 12.15 
   Møtested:  Møterom Fyrhuset, Åsgård 
 

Tilstede:  Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø (nestleder), 
Hans-Johan Dahl, Nina Nedrejord, Terje Olsen, Merete Krohn, 
Merethe Saga Lønnum, Ulf J Bergstrøm, Ingolf Kvandahl, Mildrid 
Pedersen (forfall dag 1) 

 
Forfall:  Siv-Elin Reitan, Mildrid Pedersen(forfall dag 1)  
 
Fra adm.:  Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen 
  Administrasjonsulent Hilde A. Johannessen (referent) 
 
 
 

Saksliste 
 

 Dag 1: 
 BU-35/21         Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  
 

Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste. 
              
 
 BU-36/21        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 09.06.2021 

Referatet ble gjennomgått. 
 
Vedtak   Referatet ble godkjent. 
 
 
BU-37/21 Brukerrepresentant: Uttesting av applikasjon av 
                          medisin-teknisk utstyr i UNN 
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Ehelse og IKT-avdelingen ønsker en brukerrepresentant til prosjekt 
vedrørende uttesting av applikasjon av medisin-teknisk utstyr for mobil 
og nettbrett i UNN. Brukerrepresentant Terje Olsen har meldt seg. 
 

Vedtak: Brukerutvalget oppnevner Terje Olsen som brukerrepresentant i 
prosjektet. Administrasjonen formidler kontaktinformasjon. 

   
 
 BU-38/21 Forskningsutvalg i NOR-klinikken - brukerrepresentant 

 NOR-klinikken v/rådgiver Torill Davida Nilsen har henvendt seg til 
Brukerutvalget med ønske om en brukerrepresentant til klinikkens 
Forskningsutvalg.  Merete Krohn ble valgt. 
 

Vedtak: Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentant Merete Krohn til 
utvalget, og administrasjonen formidler kontaktinformasjon.  

 
 

 BU-39/21         Brukerperspektiv om videokonsultasjon 
Lars Erik Tunby presenterte systemet og pasientinformasjonen.  
Systemet heter Whereby. Det krever ikke nedlasting av programvare, 
og bestilling av time gjøres enkelt ved å gå inn på Helsenorge.no og 
trykke på knapp for bestilling av time. Lenke for bestilling av time 
finnes også i innkallingsbrevet og på SMS. Det er et tilbud til de 
pasientene som ønsker det. 
Lege og pasient vurderer sammen hva som er best i det enkelte tilfelle. 
 
Innspill fra Brukerutvalget: 
- Burde dette også vært på samisk? 
- Hva med de som er blinde? 
- Hva mener Ungdomsrådet om dette? 

 
Vedtak: Brukerutvalget er fornøyd med orienteringen og prosjektleder tar med 

innspillene tilbake til prosjektet. 
 
 

 BU-40/21         IT-opplæring av iPad 
 Saken ble utsatt. 

 
 Vedtak: Saken settes opp til neste møte i Brukerutvalget 02.11.2021. 
 
 
 BU-41/21         Diskusjon 

Brukerutvalges representanter kom med innspill til BAU om saker til 
Brukerutvalget: 
- Orientering om prioriteringskriterier innenfor de ulike fagområdene 
- Oppdatering på konsekvenser og ringvirkninger av covid-19 ved UNN 

(eks operasjoner, flytting av rehabiliteringsavdelingen) 
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- Hvordan er rehabiliteringstilbudet for pasientene ved UNN generelt, 
og nå under pandemien ? Hvordan tas etterslepet igjen? 

- Status intensivkapasiteten 
- Pårørende – oppfølging 
- Samhandling psykisk helse og rus og somatikk. Se og høre mer om 

disse planene. 
- Til direktøren: Lærings- og mestringssenteret: Hvordan drives det? 

Hvem får tilbud? Ifølge Oppdragsdokumentet skal dette evalueres 
- Selvmordsbildet 
- Seneffekter kreft 
- Hvordan jobbe for at BU-leder kan få stemmerett i styret 
- Ambulansetjenesten – litt rundt det 
- Hvordan motivere og beholde personell og de som utdanner seg 
- Hvordan organiserer kommunen helsetjenesten nå? SSU?  
- Blære- og tarmsykdommer – behov for kontaktperson for veiledning 

 
 Vedtak Innspillene tas med til neste møte i BAU. 
 
 

BU-42/21         Orienteringssaker 
BU-42/21-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 

(dette er siste oppdaterte liste fra siste BU-møte) 

 
 

 Aktivitet/Prosjekt Ansvarlig 2020-2022 Status/ merknader 

1 Styret ved UNN Kirsti Baardsen 
Paul Dahlø vara 

 

2 Kvalitetsutvalget i UNN Kirsti Baardsen 
Merethe S Lønnum vara 

 

3 Prostatasenteret ved UNN Hans Johan Dahl 
Ulf J Bergstrøm vara 

Utvalget i dvale i koronatiden. 

4 Strategisk Samarbeidsorgan - SSU 
( Tidligere OSO - Overordnet 
Samarbeidsorgan)  

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Endret navn i møte 22.4.2021 
(Partnerskapsmøtet)Paul 
referert I møtet 09.06.221 

5 Sykehusapotekets brukerutvalg Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Helse Midt ønsker samarbeid – 
fellesstrategi om 
utsalg,forsyningssikkerhet. 

6 Parkeringsutvalget Merete Krohn 
Mildrid Pedersen vara 

Møte 09.09.21 avlyst pga lite 
saker. Nytt møte 11.11.21. 
Merete vil sjekke opp om 
underskiltene for HC P er 
fjernet og korttidsparkering for 
HC er utvidet til 4 timer.   
  

7 Pasientsentrert helsetjenesteteam 
Samme som 35 

Merethe Saga Lønnum 
Ulf J Bergstrøm 
Marit Stemland vara  

Stormottakersatsingen. Adm. 
sjekker om det skjer noe. 
Ferdig?  Gro Berntsen. 

8 Nye UNN Narvik Styringsgruppe:  
Siv Elin Reitan 
Esben Haldorsen vara 

Opprettet en liten undergruppe 
av brukerrepresentanter 
Driftsleder i Narvik lager forslag 
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Prosjektgruppe: 
Anita Fjellfoss, Narvik 
Brukerrepresentanter: 
Esben Haldorsen 
Cathrin Carlyle 
Marit Myklevoll 

til koordinatorstilling. Gir 
tilbakemelding til BU. 
Orienteringsmøte om 
uteområder. 
 

9 Kvam utvalg Akuttmedisinsk klinikk Nina Nedrejord 
Terje Olsen vara 

Klinikksjef Jon Mathisen 
  

10 Kvam utvalg Diagnostisk klinikk Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng 
Vært møte.  
Prosjekt “Der skoen trykker”: 
-prioritering av vaksinering av 
personell 
-mangel på lokalisering 

11 Kvam utvalg Hjerte- og lungeklinikken Hans- Johan Dahl 
Mildrid Pedersen vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 

12 Kvam utvalg NOR klinikken Merete Krohn 
Merethe S Lønnum vara 

Fung.klinikksjef Karl Ivar 
Lorentzen (Klinikksjef Bjørn 
Yngvar Nordvåg i permisjon)  
Møte den 09.09.21: 
Bransjeprogram IA i sykehus 
«Der skoen trykker» - interesse 
for å delta i prosjektet, legges 
fram for ledergruppe, ansatte 
og KVAM-utvalg. Redusere 
sykefravær er positivt for alle, 
og god kvalitet for pasientene. 
Systematisk arbeid med 
nærvær krever tid, men det 
samme gjør høyt sykefravær.  
Brukerrepresentant mfl. møter 
på klinikksjefs kontor når 
KVAMU dagen gjennomføres 
digitalt den 21.10.21.   

13 Kvam utvalg Psykiatri- og rusklinikken Nina Benjaminsen 
Merethe S Lønnum vara 

Klinikksjef Eirik Stellander. 
Pasientvelferdsmidler.Kontakt 
med Nina og Merethe for 
oppfølging til BU.  

14 Kvam utvalg Operasjons- og 
intensivklinikken 

Merethe Saga Lønnum 
Nina Nedrejord vara 

Klinikksjef Eva- Hanne Hansen 
Ønsker å kutte faste besøkstider 
Meldesystem 
BU-representanten får 10 min i 
starten av hvert møte. 

15 Kvam utvalg Barne- og ungdomsklinikken Ungdomsrådet 
Nina Nedrejord  

Kst. klinikksjef Marianne 
Nordhov  
Vært på et møte. 

16 Kvam utvalg Kirurgi, - kreft og 
kvinnehelseklinikken 

Terje Olsen 
Ulf Jack Bergstrøm  vara 

Kst. klinikksjef Fredrik Sund. 
Kontaktperson Merete 
Andreassen. 
Møte snart.  

17 Kvam utvalg Medisinsk klinikk Mildrid Pedersen  
Siv-Elin Reitan vara 

Klinikksjef David Johansen 

18 Utvikling av sykepleiernes praksisstudier Nina Nedrejord Ingenting skjer. Adm.sjekker om 
den fortsatt eksisterer. Purres. 

19 Prosjekt arealplan UNN Harstad Arvid Eliseussen 
Ulf Jack Bergstrøm vara 

Kommunen har overtatt lead på 
prosessen. Nytt helsehus i 
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Harstad som skal bygges og 
dette er kommunalt 
hovedanliggende.  

20 Pasient-app saken HN FRESK Martin Andrè Moe 
fortsetter  

Martin finner ut om den er 
avsluttet eller ikke. 

21 Ungdomsrådet Kirsti Baardsen 
 

22 Frivillighetsrepresentant i 
Frivillighetsgruppen 

Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Avventer situasjonen. Nina vært 
i kontakt med Nina Moe-Nilssen. 
  

23 Helse I Arbeid Mildrid Pedersen 
Terje Olsen vara 

Ikke skjedd noe i 
arbeidsgruppen. Mildrid sjekker. 

24 Samhandlingsforum for somatikk i  
UNN Tromsø 
UNN Harstad 
UNN Narvik 
(endres til Faglig Samarbeidsutvalg?) 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Usikkert om disse blir videreført, 
men det er fortsatt møter.  

26 Etablering av robotassistert PCI Nina Nedrejord 
 

Har vært et møte. Stoppet pga 
korona. 

28 Klinisk etisk komite Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Møtene går sin gang. 

29 Ref.gruppe for behandlingshjelpemidler Martin Moe Diabeteshjelpemidler. Aktiv. 

30 Strategisk plan for utvikling av kliniske 
fagområder i NOR og K3K 

Kirsti Baardsen 
  Paul Dahlø vara 
  Terje Olsen  

Prøve på en fornuftig fordeling 
av de tre UNN-lokaliseringer -
hvor skal behandling plasseres. 
BU mener at  det må være 
samlet fagmiljø slik at 
kvaliteten for pasientene sikres.  
NOR er ganske ferdig med å 
utrede sitt, K3K er ikke ferdig. 
Skal presenteres samlet.  
Kirsti i arbeidsutvalget 
Terje i styringsgruppe NOR 
Paul i styringsgruppe K3K 
Manglende styring i 
styringsgruppene.  

32 Styringsgruppe for Nybygg psykisk helse- 
og rusbehandling i Tromsø - konseptfase 

Merethe Saga 
Lønnum 

Tor-Arne Hanssen.  
Over i ny fase – konseptfase. 
Vært heftig aktivitet.  

33 KSU - Fagråd for Akuttmedisinsk tjeneste Hans-Johan Dahl Vil sannsynligvis bli videreført 
som en SSU. 

34 KSU 1/2020 – Helhetlig gjennomgang av 
tjenesteavtale 2 

Merete Krohn Tema I SSU om avtalene skal 
revideres. Har ikke hørt noe. 

35 Stormottakersatsingen 
Samme som 7 

Ulf J Bergstrøm 
Merethe S Lønnum 

Ulf og Merethe deltatt på 
seminar – 
stormottakersatsingen “En vei 
inn”.  

36 Revisjon av UNNS overordnede strategi Merethe S Lønnum Vedtatt i styret i juni. 

37 Pingvin TV – kulturavdelingen Merethe S Lønnum Har ikke hørt noe fra de. 

40 Ressursgruppa for 
spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen 

Nina Nedrejord Jobbet mye, aktivt utvalg. 
Innstilling klar neste møte? 

 
 

Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet 
følger opp der det er aktuelt. De enkelte representantene følger opp 
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sine prosjekt.  
 
 
 BU-43/21 Direktørens time 

Konst. viseadministrerende direktør Einar Bugge svarte ut følgende: 
- Pårørende: 

Barn/barnebarn som pårørende der foreldre/besteforeldre er syk 
(pasient). Finnes det rutiner for oppfølging av dette, eller er det 
opp til hver enkel klinikk å følge opp? 
Er det oppfølging av barn selv om forelder er friskmeldt? 
 
Det er gode regionale rutiner for oppfølging på dette området. Alle 
helseforetakene i Helse Nord har koordinatorer som leder arbeidet 
med barn som pårørende. I tillegg har alle avdelinger en 
klinikkbarneansvarlig/koordinator som er ansvarlig i sin avdeling. 
UNN har jobbet systematisk med dette over lang tid. 
Når pasienter blir frisk eller faller bort, er ansvaret til UNN over, og 
kommunen tar eventuelt over.  
 
Brukerutvalget etterspurte om det er gjort noe i forhold til den nye 
pårørendestrategien som kom fra Direktoratet i desember. 
Det er ikke gjort noe med dette på systemnivå.  

 
- Distrikttjenester – hvordan utvikles disse. Utviklingen stagnert i 

forhold til ny ambulering 
 

Barnelegene ved UNN ambulerer på skift regelmessig til Harstad og 
Narvik. I tillegg ambulererer også leger fra blant annet nyremedisin, 
øre-nese-hals og øyeavdelingen, mye grunnet utfordring med 
rekruttering av leger i Harstad og Narvik. Videokonsultasjoner er til 
god hjelp, og det arbeides med å utvikle dette.  
 
Andre tema: 
I juni ble Strategi for UNN 2021-2025 vedtatt. Implementering? 
Det er engasjert et firma for å lage gode og interessante 
presentasjonsmaler for å få den belyst på en lettere og interessant 
måte. Den blir lansert om ikke så lenge. 
 
Intensivkapasiteten ved UNN under pandemien: 
Dette er en av de viktigste læringer som er gjort, og vil følges opp 
og ikke bli glemt. Mangel på intensivsykepleiere er en utfordring. 
Da utdanningtilbudet ikke hjelper på kapasiteten, må en finne 
andre måter å løse dette på. Eksempelvis bruke assistenter, 
sykepleiere osv. der det lar seg gjøre. 

 

Vedtak: Videokonsultasjoner og nye tekniske muligheter. Brukerutvalget 
forventer at det settes større fokus på bruk av videokonsultasjoner. 
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Det må være en klar strategi for i støre grad å ta i bruk nye tekniske 
muligheter. Samtidig må desentraliserte tjenester utvikles. 

 
Brukerutvalget forventer av Helsefellesskapet har større fokus på 
muligheten for en tjeneste i kommunen hvor det kan avklares hvorvidt 
poliklinisk konsultasjon ved sykehus og derved lang og krevende reise 
er nødvendig. I denne tjenesten må også kunne inngå bistand til 
gjennomføring av en videokonsultasjon. 

 
 

 BU-44/21         Innspill til oppdrag i Oppdragsdokument 2022 
Brukerutvalget gjennomgikk aktuelle punkter i Oppdragsdokumentet 
for 2022 og kom med følgende innspill til Regionalt brukerutvalg: 

 
- Forskning i kommunehelsetjenesten 
- Forlengelse av psykiske satsinger, økt samhandling mellom 

helse/rus/somatikk som dokumenteres 
- Rekruttering og stabilisering av helsepersonell for å sikre kvalitet. 

         Måles på turnover.  
 

Vedtak: Administrasjonen formidler innspillene til Oppdragsdokumentet fra 
Brukerutvalget til Regionalt brukerutvalg.  

 
 

 BU-45/21        Referatsaker 
Følgende vedlegg fremlegges: 

 
                                       1.Referat fra møte i Sykehusapotek Nord, 08.02.2021 
   2.Referat fra møte i Ungdomsrådet, 21.05.2021 
   3. Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset 10.06.2021 
   4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 09.06. og 28.06.2021 
                                       5.Referat fra møter i Kvalitetsutvalget, 01.06.2021 

                                       6.Referat fra møter i BU Nordlandssykehuset, 15.04.og 12.05.2021 

   7. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, 30.08.2021 

 

 Vedtak              Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
  
 BU-46/21         Eventuelt 

1. Brukerrepresentant til SSU (Strategisk samarbeidsutvalg) 
Strategisk samarbeidsutvalg har behov for en representant til Faglig 
samarbeidsutvalg  (som erstatter KSU i tidligere OSO). Prosjektet jobber 
med utfordringer tilknyttet rekruttering og stabilisering av 
helsepersonell i Ofoten og Troms.  
 

 Vedtak: Informasjon om prosjektet sendes til Brukerutvalget. Ved interesse for å 
delta, gis tilbakemelding til administrasjonen v/Hilde A Johannessen. 
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 Dag 2: 
 BU-47/21 Dialogmøte – Brukerutvalget, Styret og Ungdomsrådet 

Styret, Brukerutvalget og Ungdomsrådet var tilfredse med 
dialogmøtet.  

 
 BU-48/21 Felles gjennomgåelse av Regionalt brukerutvalgs nettkurs for 
  Brukermedvirkning på systemnivå  

 Nestleder hadde en rask gjennomgang av nettkurset. Det legges opp til 
en bredere diskusjon rundt de ulike modulene i neste møte. 

 
 Vedtak: Representantene går gjennom kurset hver for seg, og saken settes opp 

til møte i Brukerutvalget 02.11.2021. 
 
 
 

               Kirsti Baardsen (sign.) Hilde A Johannessen(sign.) 

               leder sekretær 
 
 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 02.11.2021. 
 
Kopi til: 

- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 

- Sissel Eidhammer, Nordlandssykehuset 

- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 

- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 

- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 

- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 

- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 

- Klinisk etikkomite UNN v/Bård Forsdahl 

- Lærings- og mestringssenteret, UNN v/ Kristin Lernes 

- Kreftforeningen v/ Wenche P Kjølås 

- Ungdomsrådet UNN v/ Elisabeth Warvik 
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