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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Onsdag 27.04.2022 kl 11.00- 15.55 

                Møtested:   UNN Breivika - møterom D1-704 

 
Tilstede:  Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø, Hans-Johan 

Dahl, Nina Nedrejord, Merethe Saga Lønnum, Ulf J Bergstrøm, 
Ingolf Kvandahl, Mildrid Pedersen, Merete Krohn, Terje Olsen (kl 
15.20-15.55) 

 
Forfall:  Siv-Elin Reitan, Terje Olsen (kl 11.00-15.20) 
 
Fra adm.:  Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen 
  Administrasjonskonsulent Hilde A. Johannessen (referent) 
 

Saksliste 
 
 BU-13/22         Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  
 

Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste. 
      
 

 BU-14/22        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 23.02.2022 
Referatet er gjennomgått. 

 
Vedtak   Referatet ble godkjent. 

 
 

BU-15/22 Orientering fra Pasientreiser 
Leder ved Pasientreiser, Stine Schouten, fagansvarlig Einar Holand og 
Marita Hansen ved Kontaktinformasjonssenteret orienterte om bl.a.: 
- Alle har krav på ledsager for barn under 18 år. Er barn/ungdom 

over 18 år og har behov for ledsager, må legen legge inn medisinsk 
begrunnelse med rekvisisjonen 

- Trafikale reiser må bestilles av Pasientreiser og ikke av pasienten 
selv, da blir de ikke dekket (eks drosje) 

- Pasientreiser er der for pasienten 
 

Hva er svakhetene ved Pasientreisers system sett fra deres ståsted? 
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- Det bør være bedre informasjon i brev og på nett 
- Selv om regelverket er likt for alle, er forvaltingspraksis ulik fra 

kontor til kontor. Det arbeides med å forbedre dette.  
 

Vedtak: Brukerutvalget registrerer at all saksbehandling behandles i Skien og at 
vedtakene kan bli preget av manglende lokalkunnskap.  
Brukerutvalget mener at teksten på brev med innvilgelse, delvis 
innvilgelse og avslag formuleres og utdypes betrakelig slik at det er 
forståelig for brukeren. 
Brukerutvalget er fornøyd med at telefontjenesten nr 55015 kan gi 
hjelp med alle spørsmål i forbindelse med pasientreiser. 
 

  
BU-16/22 Føde- barselavdelingen ved UNN - orientering 

Fag- og forskningsjordmor ved føde- og barselsavdelingen Gunbjørg 
Andreassen orienterte om besøksrestriksjoner under pandemien: 
Når det gjelder overnatting for partner på UNN ved fødsel, har det ikke 
vært anledning for dette, verken før eller under koronaen. Men partner 
har hatt anledning til å overnatte på hotellet. 
Ingen fødende har født uten partner i Tromsø under pandemien. Det 
har heller ikke vært restriksjoner rundt fødsel. Men det har vært 
restriksjoner før fødsel. 
Strenge smitteverntiltak var nødvendig for å kunne opprettholde et 
trygt tilbud, også tatt i betraktning av at avdelingen tar imot alle 
risikofødende i hele Nord-Norge (ca 60% av alle fødende). Avdelingen 
er opptatt av at partner skal være med hele tiden, da det er stor verdi i 
å være sammen. 
Under pandemien ansatte avdelingen assistenter for avhjelping. De er 
der fortsatt og er en verdifull styrke for avdelingen. Avdelingen har 
spredt budskapet om nytteverdien av assistenter til andre avdelinger. 
 

Vedtak Brukerutvalget takker for en grundig redegjørelse vedrørende føde- og 
barselavdelingen ved UNN fra fag- og forskningsjordmor Gunbjørg 
Andreassen.  

 Det synes klart at omsorgen ved føde- og barselavdelingen i løpet av 
pandemien har vært vesentlig bedre enn det som har fremkommet i 
media. 

  
 
BU-17/22 Strategisk utviklingsplan  
 Forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge og prosessleder for Kloke 

Valg ved UNN, Heidi S. Høifødt orienterte om arbeidet med 
utviklingsplan UNN 2022-2038. Oppdraget til UNN er å revidere 
“Strategisk utviklingsplan 2015-2025” og lage Utviklingsplan 2022-
2038. Planen skal være førende for hvor UNN vil mot 2038, og arbeidet 
bygger i stor grad på UNNs nylig vedtatte strategi for 2022-2025. 
Utviklingsplanen skal forankre utviklingen av helseforetakets 
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virksomhet i overordnede strategier og rammer. Planen besluttes av 
styret i september 2022. 

 
Organiseringen av arbeidet:  
Medlemmer av Brukerutvalget deltar i fem delarbeidsgrupper der de 
prioriterte områdene er: 
1. Bemanning/kompetanse 
2. Akuttmottak 
3. Skrøpelige eldre og pasienter med flere kroniske sykdommer 
4. Tilbudet til barn og unge 
5. Tilbudet for voksne med alvorlig psykisk sykdom og rusproblemer 
 
Det arbeides bredt for å få innspill, blant annet med stand i Tromsø og 
Harstad, som nyhetssak på Intranett og informasjon i Direktørens 
ledermøte. Alle innspill blir tatt med i vurderingen. Brukerutvalget vil 
naturlig være med på høringsrunden. Planen vil bli revidert jevnlig. 
 
Innspill fra Brukerutvalget: - Mer bruk av helsefagarbeidere  

- Rehabilitering viktig (Valnesfjord, Vigør) 
- Hjelpe pasientene der de bor om mulig 

 

Vedtak: Brukerutvalget er fornøyd med at brukerstemmen så tydelig er tatt 
med i dette arbeidet, også i undergruppene.  

 Brukerutvalget er fornøyd med den brede brukermedvirkningen i dette 
arbeidet, og at befolkningen også er invitert til å komme med innspill. 

 
 

 BU-18/22 Direktørens time 
Fungerende administrerende direktør Einar Bugge svarte på følgende: 

    
- Strategisk plan for utvikling av kliniske fagområder i NOR og K3K: 

Hva er prosessen i arbeidsgruppen og styringsgruppen, og hva er 
problemstillingen nå? 

Prosessen går langsomt fremover. NOR-klinikken har fulgt opp og 
kommet langt, K3K kommer etter. Det arbeides med planer for hvert 
fagområde. Ønskelisten er lang, men de forsøker å prioritere tydelig og 
finne ut hva som lar seg gjennomføre.  
Det skal være nytt styringsgruppemøte i juni, da ser man hvor langt 
prosessen er kommet. 

 
- Orientering om Kontaktlegeordningen 
Kontaktlegeordningen er lovfestet og var tidligere betegnet som 
Pasientansvarlig lege (PAL). Kontaktlegeordningen gjelder for pasienter 
med en alvorlig sykdom som har behov for behandling eller oppfølging 
av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. Ordningen er dessverre 
ikke godt nok implementert. Det er flere årsaker til at ordningen ikke 
fungerer så bra, blant annet: 
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- Rutinemessige kontroller av pasienten krever veldig mye ressurser, 
slik at tiden til legen blir spist opp av disse oppgavene 

- Utfordrende når pasienten faller inn mellom mange ulike 
fagområder 

 
Innspill fra Brukerutvalget: Lære fra der hvor ordningen fungerer bra, f. 
eks innenfor kreftpakkeforløp 
 
- Barn som pårørende 
Det arbeides aktivt med kartlegging av barn som pårørende. Dette 
arbeidet har kommet veldig langt nasjonalt. Informasjon om dette 
finnes på nettsiden unn.no. 

 
Vedtak: Brukerutvalget ser med bekymring på at kontaktlegeordningen ikke er 

implementert slik lovgivningen forutsetter. 
Brukerutvalget registrer at NOR-klinikken har fulgt bedre opp arbeidet i 
Strategisk plan for kliniske fagområder, men at K3K kommer etter. 

 
 
BU-19/22 Engasjert: UNN brukerbank - orientering 
 Brukerrepresentant Merethe Saga Lønnum orienterte. Prosjektet 

startet opp 21.01.2022 og skal evalueres i juni 2023.  
 Kontinuerlig forbedring har ansvaret for prosjektet. Dersom man 

ønsker å delta som brukerstemme/representant, finnes lenke for 
påmelding på UNN sin nettside unn.no, på siden til Kontinuerlig 
forbedring (KF) – Engasjert: UNN Brukerbank. Man trenger ikke være 
underlagt en organisasjon for å melde sin interesse. 
Brukerstemmen er ivrig og KF har fått mange kandidater. UNN er 
derimot ikke så flink til å engasjere brukerstemmen.  
Opplæring og samarbeid med Brukerutvalget er viktig. 

 

Vedtak: Brukerutvalget mener det er viktig med fortsatt god dialog og 
forankring omkring Engasjert: UNN brukerbank i prosjektperioden. 

  
 
 BU-20/22         Orienteringssaker  

BU-20/22-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 
 

 Aktivitet/Prosjekt Ansvarlig 2020-2022 Status/ merknader 

1 Styret ved UNN Kirsti Baardsen 
Paul Dahlø vara 

Ordinære styresaker til 
behandling. 

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 

Sekretariatsleder oppnevnes. 
God strukturert. Møte 
07.04.2022 
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5 Sykehusapotekets brukerutvalg Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Ny strategi, ligger på 
www.SANO.no. 
Ny direktør. Møte i mars. Litt 
involvering I Narvik sykehus. 

6 Parkeringsutvalget Merete Krohn 
Mildrid Pedersen vara 

Møte 16.03.2022 ble 
avlyst.Skriftlig informasjon om 
parkeringssituasjonen er sendt 
utvalget. 
Mildrid spilt inn en sak til 
Parkeringsutvalget vedr. 
Parkeringsforholdene for HC i 
Harstad.   

7 Stormottakersatsingen 
 
Referansegruppe for 
stormottakerprosjektet 
 
 
D. Pasientsentrert helsetjenesteteam 
  

Ulf J Bergstrøm 
Merethe S Lønnum 
 
 
 
 
Merethe Saga Lønnum 
Ulf J Bergstrøm 
Marit Stemland vara 

Gro Berntsen. 
Ulf mottatt epost vedr status, 
ikke fått lest gjennom enda.  
Merethe ikke hørt noe. 
 
 
Ulf vært i møte med 
Pasientsentrert helsetj.team. 

8 Nye UNN Narvik Styringsgruppe:  
Siv Elin Reitan 
Esben Haldorsen vara 
Prosjektgruppe: 
Anita Fjellfoss, Narvik 
Brukerrepresentanter: 
Esben Haldorsen 
Cathrin Carlyle 
Marit Myklevoll 

Fått orientering 23.02.2022. 

9 Kvam utvalg Akuttmedisinsk klinikk Nina Nedrejord 
Terje Olsen vara 

Klinikksjef Jon Mathisen  

10 Kvam utvalg Diagnostisk klinikk Nina Benjaminsen 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng/ Bente 
Aune. 
Ikke møte siden sist. 

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

Klinikksjef Kristian Bartnes 
Siste møte 22.02.2022 

12 Kvam utvalg NOR klinikken Merete Krohn 
Merethe S Lønnum vara 

Klinikksjef Bjørn Yngvar Nordvåg  
(Toril D Nilsen)  
Miljøsertifisering: sykehus ikke 
lengre pålagt ekstern revisjon. 
UNN har valgt å ikke bli 
miljøsertifisert. Kommer ny 
ordning for helseforetak. Helse 
Nord jobber med felles 
ledelsessystem for ytre miljø.  
Neste møte 5.mai 2022 

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

Klinikksjef Eirik Stellander. 
Nina ikke tilstede. 

14 Kvam utvalg Operasjons- og 
intensivklinikken 

Merethe Saga Lønnum 
Nina Nedrejord vara 

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen 
10 minutter til brukerstemmen I 
hvert møte. 

15 Kvam utvalg Barne- og ungdomsklinikken Ungdomsrådet 
Nina Nedrejord  

Kst. klinikksjef Marianne 
Nordhov  
Ikke deltatt i siste møte. 

16 Kvam utvalg Kirurgi, - kreft og Terje Olsen Kst. klinikksjef Fredrik Sund. 

http://www.sano.no/
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kvinnehelseklinikken Ulf Jack Bergstrøm  vara Kontaktperson Merete 
Andreassen.Møte 27.04.2022  

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

Klinikksjef David Johansen 
Møte 28.03.2022. Alle får 5 min 
hver.  
Pasientsikkerhetsrunde på 
geriatrisk avd. Jobbes mye med 
forbedringsarbeid. Neste møte 
24.05.2022 

18 Prosjekt arealplan UNN Harstad Ulf Jack Bergstrøm  Helsehuset: Spaden i jorda 
juni/juli 2022. Kommunen har 
regien på dette,info om hva som 
skjer blir gitt. 

19 Pasient-app saken HN FRESK Martin Andrè Moe 
fortsetter  

Martin finner ut om den er 
avsluttet eller ikke. Adm.purrer. 

20 Frivillighetsrepresentant i 
Frivillighetsgruppen 

Nina Nedrejord 
Ulf J Bergstrøm vara 

Pasientverter godt synlig. 
  

21 Helse I Arbeid Mildrid Pedersen 
Terje Olsen vara 

Dato for møte 21.02.2022. 
Helse I arbeid – støtte – møte 
om dette. 04.05.2022. Mildrid 
møter. Hun ønsker å fortsette I 
prosjektet. 

22 Etablering av robotassistert PCI Nina Nedrejord 
 

Fortsatt stopp pga korona. 
Adm.sjekker status. 

23 Klinisk etisk komite Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

 

24 Ref.gruppe for behandlingshjelpemidler Martin Moe Ikke mottatt rapport. 

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

 Kirsti Baardsen 
 Paul Dahlø vara 
 Terje Olsen  

Kirsti i arbeidsutvalget 
Terje i styringsgruppe NOR 
Paul i styringsgruppe K3K  

26 Styringsgruppe for Nybygg psykisk helse- 
og rusbehandling i Tromsø – 
konseptfase – observatør til overordnet 
medvirkningsgruppe  
Samme som nr 35. 
Nr 35: 
Observatør til overordnet medvirknings-
gruppe OU prosjekt: Nye arealer psykisk 
helse og rus 

Merethe Saga 
Lønnum 

Tor-Arne Hanssen.  
Få tegning fra arkitekten.  
BU vurderer om Merethe skal 
fortsette eller ny oppnevnes.  

27 FSU Akuttmedisinsk 
(KSU - Fagråd  for Akuttmedisinsk 
tjeneste)SSU 

Hans-Johan Dahl 
Ulf J Bergstrøm vara 

Ulf har møtt. 05.04.2022Et 
Meget godt møte hvor BU-repr. 
ble meget godt ivaretatt. 
Mads Gilbert hadde 
presentasjon, og ved flere 
anledninger info rettet direkte 

mot BU-repr. i faguttrykk. 
28 Prehospitalt sepsisregister og 

forskningsprosjekt 
Nina Nedrejord 
Ulf J Bergstrøm vara 

Fortsatt ikke hørt noe. 

29 Forskningsutvalg NOR Merete Krohn Gjennomført forskningsdag og 

korte nettbaserte møter. 
BU bør ta en gjennomgang på 
oppdraget og se hva BU-repr. 
skal gjøre. Veldig uklart. 
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30 Faglig samarbeidsutvalg (tidligere ssu) 
Stabiliserig og rekruttering av 
helsepersonell i UNN-området 

Terje Olsen Gøril Bertheussen. 
To digitale møter og fysisk møte 
04.05.2022.  

31 Forskningsprosjekt Kunstig intelligens Ulf Bergstrøm Ulf intervjuet vedr  

32 Referansegruppe til  
Prosjekt Brukerbanken 

Nina nedrejord 
Kirsti Baardsen 

Brukerbanken har fått navnet 
Engasjert. Går sin gang. 

33 Utviklingsplan UNN 2020-2038: 
Underarbeidsgruppe 
 
Bemanning/kompetanse 

Mildrid Pedersen Kontaktinformasjon sendt Einar 
Bugge 10.11.2021 
Ikke hørt noe. 
 

34 Utviklingsplan UNN 2020-2038: 
Underarbeidsgruppe 
 
Akuttmottak 

Thomas Engelskjøn Kontaktinformasjon sendt Einar 
Bugge 10.11.2021 
Deltatt i møte. 

35 Utviklingsplan UNN 2020-2038: 
Underarbeidsgruppe 
 
Utvikling av tilbud til skrøpelige eldre og 
pasienter m fl kroniske sykdommer 

Målfrid Ovanger Kontaktinformasjon sendt Einar 
Bugge 10.11.2021 
Ikke svart noe. 

36 Utviklingsplan UNN 2020-2038: 
Underarbeidsgruppe 
 
Utvikling av tilbud til voksne med alvorlig 
psykisk sykdom og rusproblemer 

Nina Benjaminsen Kontaktinformasjon sendt Einar 
Bugge 10.11.2021 (og Heidi Vik 
09.12.21) vært på 2 møter. 

37 Utviklingsplan UNN 2020-2038: 
Arbeidsgruppe 

Merethe Saga 
Lønnum 

Prosjektet varer til september 
2022. 
Merethe intr. i å fortsette til da. 

38 Fastlegerådet (FSU) Ingolf Kvandahl 
Kirsti Baardsen vara 

Oppstart 19.01.2022 
Ikke mottatt innkalling. 

39 Regionalt prosjekt for digitale 
pasienttjenester - brukerpanel 

Thomas Engelskjøn 
 

Markus Rumpsfeld 

40 SSU: Revisjonsutvalg for utarbeidelse av 
samarbeidsavtaler for Helsefellesskapet 
Troms og Ofoten 

Ulf J Bergstrøm 
Kirsti Baardsen 

Ikke hørt noe. 

41 Utprøvingsprosjekt: Hjelpemiddel Dolley Merete Krohn Privat firma som jobber med en 
prototype som ev skal prøves ut 
ved tre avdelinger ved UNN 
Tromsø. Hatt telefonsamtale 
med en av utviklerne, og et 
teams møte med rådgiver ved 
Ehelse, samhandling og 
innovasjonssenter ved UNN 
Ønsker å sitte til prosjektet er 
ferdig. 

42 Klart språk brev UNN Kirsti Baardsen Kontaktperson: Meline K 
Einarsen EPJ/Trine Lise Hansen 
Skjer ingenting. 
Innspill fra Mildrid – går det an å 
ta med at man ikke bruker 
parfyme. 

43 Revisjon av prosedyrer for tekniske 
hjelpemidler 

Kirsti Baardsen (Tony Andre Berntsen) 
Kirsti har sendt innspill. 

 
 

Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet 
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følger opp der det er aktuelt. De enkelte representantene følger opp 
sine prosjekt.  

 
 

 BU-21/22        Referatsaker 
Følgende vedlegg fremlegges: 
 

1. Årsrapport fra Ungdomsrådet UNN 2021 
2. Referat fra møte i Sykehusapoteket Nord, 06.12.2021 
3. Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 18.02.2022 
4. Referat fra møter i BU Nordlandssykehuset, 16.03.2022 

5. Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 17.03.2022 
6. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, 07.03., 10.03. og 

04.04.2022 
7. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, 01.03. og 05.04.2022 
8. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 07.04.2022 

 
 Vedtak              Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 BU-22/22         Eventuelt 
 

1. Godkjenning av arealendring – A1-608 
Brukerutvalget har mottatt henvendelse fra Rune Hanssen ved Drifts- 
og eiendomssenteret. De trenger godkjenning fra Brukerutvalget av en 
arealendring - rom A1-608. Rommet brukes i dag som venterom for 
pasienter som skal hjem med buss/taxi. Det er tenkt at sykehusvertene 
skal få disponere rommet som pauserom o.l.  
 

Vedtak Brukerutvalget ser med stor velvilje på frivillighetens tilstedeværelse i 
UNN. Omdispering av rom til frivillige må ses i sammenheng med det 
totale ombyggingsprosjektet i vestibylen. 
Det er behov for at dette arealet fortsatt benyttes til pasienter som 
venter på hjemreise. 

 
 

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

             leder sekretær 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 25.05.2022. 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 
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- 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/ Marita Pedersen 

- Kreftforeningen v/ Wenche P Kjølås 

- Ungdomsrådet UNN v/ Elisabeth Warvik 
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