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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Onsdag 28.09.2022 kl 09.00-15.05 

                Møtested:   UNN Breivika - møterom D1-704 

 
Tilstede:  Medlemmer: Terje Olsen (leder), Esben Haldorsen, Nina 

Nedrejord, Ulf J Bergstrøm, Ingolf Kvandahl, Nina Benjaminsen, 
Lisbeth Dyrstad, Thomas Engelskjøn, Margrethe Larsen, Sidsel 
Haldorsen, Gudmund R Johansen   

 
Fra adm.:  Administrasjonskonsulent Hilde A. Johannessen (referent) 
 

Saksliste 
 
 BU-34/22         Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  
 

Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste. 
      
 

 BU-35/22        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 25.05.2022 
Referatet er gjennomgått. 

 
Vedtak   Referatet ble godkjent. 

 
 

BU-36/22 Orientering fra Drift- og eiendomssenteret – venterom UNN 
Avdelingsleder Ragni Løkholm Ramberg ved eiendomsavdelingen UNN, 
og konsulent Rune Hanssen svarte ut spørsmål fra Brukerutvalget: 
- Fasiliteter på venterommet ved UNN  
Det har vært uklart hvem som har ansvaret her. Eiendomsavdelingen 
vil finne ut av dette. 
 

- Status i sak: Godkjenning av arealendring – A1-608: Venterom for 
pasienter (tidligere sak BU 22/22 og 32/22) 
Eiendomsavdelingen har besluttet å gi frivilligheten deler av arealet på 
venterommet. De mener det er hensiktsmessig at de frivillige har et 
pauserom nær aktiviteten ved UNN og nærhet til de som trenger deres 
bistand. Endringen skal gjøres uten at det blir mindre sitteplasser på 



2 

 

 

venterommet, og etter innspill fra Brukerutvalget må det også tas 
hensyn til rullestolbrukere i forbindelse med ny løsning.  
Prosjektet ligger nå hos Kultur og frivillighet for ferdigstillelse. 

  
Vedtak: Brukerutvalget takker for informasjonen fra Drifts- og 

eiendomssenteret. Brukerutvalget ber om at ansvar for venterommene 
avklares og at forholdene for ventende med ulike behov kartlegges. 
Brukerutvalget ber om å  bli involvert i arbeidet med venterommene. 
 

  
BU-37/22 Oppnevning av vararepresentant Stormottakersatsingen                        

Vararepresentanten har måttet trekke seg fra vervet i prosjektet, og 
det velges ny vararepresentant. 
Representant i prosjektet, Ulf J Bergstrøm, orienterte.  

 
Vedtak Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentant Sidsel Haldorsen som 

vara i prosjektet, og administrasjonen formidler kontaktinformasjon. 
 
 
BU 38/22 Felles pasientrom for kvinner og menn  
 Brukerrepresentant Nina Nedrejord orienterte. På Gastrokirurgisk 

avdeling ved UNN Harstad blir korridorpasienter lagt på et felles rom, 
der både kvinner og menn ligger.  

 
Vedtak For å unngå korridorpasienter støtter Brukerutvalget at kvinner og menn 

kan ligge på samme rom som midlertidig løsning så lenge det gis 
samtykke. 

 
 
 BU-39/22 Orientering: Barn som pårørende 

Fagrådgiver ved Klinisk utdanningsavdeling Janne Hessen orienterte. 
Helsepersonloven § 10 a og b sier noe om helsepersonells plikt til å 
bidra til å ivareta barn som pårørende.  Det benyttes et skjema til dette 
arbeidet, men skjemaet er komplisert og vanskelig å få implementert.  
Ved UNN er det barneansvarlige i alle enheter. 
 
Innspill fra Brukerutvalget om å ta stikkprøver på saker for å se hva 
resultatet i saken ble, tas videre. 
 

Vedtak: Brukerutvalget takker for informasjonen og understreker betydningen 
av at barn som pårørende er en oppgave som må ha stort fokus og 
konkrete tiltak må videreutvikles. God dialog med kommunen er av 
avgjørende betydning. Brukerutvalget ber om at temaet tas opp igjen i 
løpet av 2023. 
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BU-40/22 Poliklinikkprogrammet ved UNN 
Prosjektleder Turid Røkenes Kristiansen orienterte om prosjektet. 
Poliklinikkprogrammet ble opprettet på grunn av utfordringer ved UNN 
med tilgjengeligheten på poliklinikkene. Ventetiden er de lengste i 
landet og det mangler felles rutiner for planlegging og drift av 
poliklinikkene. 
Prosjektet omhandler polikliniske pasienter, og varer til mai 2023.  
 

Vedtak: Brukerutvalget  ser betydningen av arbeidet som er igangsatt i 
poliklinikkprogrammet for å forbedre og effektivisere pasienttilbudet. 

 Lisbeth Dyrstad ble oppnevnt som brukerrepresentant i 
styringsgruppen. Administrasjonen formidler kontaktinformasjon. 

  
 
BU-41/22 Informasjon om tolketjenester: 

Enhetsleder ved tolketjenesten SANKS, Rita-Alise Porsanger-Moen, 
orienterte om tolketjenesten i UNN. 
 
- Hvordan brukes tolketjenesten i UNN-systemet 

Det er en fulltidsansatt tolk ved Hammerfest sykehus, og 6 
deltidsstillinger. Disse dekker hele Nord-Norge. Størstedelen av 
tolketjenesten skjer via telefon, helst med lydbilde. 

 
- Hvor langt er UNN kommet med tolk i de ulike språk og ulike 

samiske språk 
Tolketilbudet er kun på nord-samisk. Det er vanskelig å få tak i 
tolker med annet samisk språk, og det har heller ikke vært 
etterspurt. 
Det er utlyst en stilling som samisk tolk/språkmedarbeider ved  
UNN. Når tolken er på plass, vil dette annonseres bredt. 

 

Vedtak: Brukerutvalget takker for orienteringen om tolketjenesten, og ber om 
å bli videre orientert og involvert i utvikling av samisk tolketjeneste. 
Brukerutvalget ser det som svært viktig at det gis informasjon og 
opplæring om tolketjenesten i helsetjenesten. Brukerutvalget ber om 
informasjon om tolketjenesten på andre språk. 

 
 
BU-42/22 Direktørens time 

Administrerende direktør Anita Schumacher og viseadministrerende 
direktør Marit Lind informerte og svarte ut innspill fra Brukerutvalget:  

 
1) Generell informasjon om status ved UNN 
2) UNNs økonomiske situasjon  

UNNs økonomiske situasjon er i sentrum og det ble orientert om 
dette. Hovedutfordringen er blant annet personalkostnader, 
innkjøp og ventetider. 
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3) Status/ situasjonen vedrørende Åsgårdprosjektet 

Konseptfasen ferdigstilles slik at UNN er i posisjon når det er klart 
for å gå videre. 
 

4) Status/ situasjonen vedrørende C-fløya 
Konseptfasten utsettes. 
 

5) Kort informasjon om status Nye UNN Narvik 
Fortsetter som planlagt. 

  

Vedtak: Brukerutvalget  takker for informasjonen fra administrerende direktør. 
Brukerutvalget vil uttrykke bekymring for at den økonomiske 
situasjonen i UNN vil medføre et dårligere helsetilbud i regionen med 
tanke på fristbrudd og ventetider. Brukerutvalget er også bekymret for 
at problemer med rekruttering og stabilisering av helsepersonell vil 
svekke helsetjenesten. For øvrig vil Brukerutvalget berømme den 
innsats som gjøres av de ansatte ved UNN. 

 
 
BU-43/22 Orientering – status Helsefellesskapet Troms og Ofoten 

Interkommunal samhandlingssjef i Troms og Ofoten, Guri Moen Lajord 
informerte om helsefellesskapets oppbygging, og status pr nå.   

 Det er to utvalg som ikke har kommet helt i gang, - Psykisk helse og rus 
og Samhandlingsavvik. 

 
Brukerrepresentasjonen og roller/oppdrag: 
- For å være sikker på innflytelsen til Brukerutvalget, bør 

Brukerutvalget være proaktive  
- Det er viktig å ha gjort seg opp noen meninger om vedtaksforslag 

før møtene 
- Melde saker: Hva ønsker Brukerutvalget at SSU skal ta tak i for 

utvikling i tjenesten for brukerne? 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning. 
 
 
 BU-44/22         Orienteringssaker  

BU-44/22-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 
 

 Aktivitet/Prosjekt Ansvarlig  
2022-2024 

Status/ merknader 

1 Styret ved UNN Terje Olsen 
Esben Haldorsen vara 

Ordinære styresaker til behandling. 
Åsgårdprosjektet 
Økonomi 

2 Kvalitetsutvalget i UNN Ingolf Kvandahl 
Lisbeth Dyrstad vara 

Nyvalgt, ingenting å melde. 

3 Prostatasenteret ved UNN Ulf J Bergstrøm Tore Knutsen. 
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Gudmund R Johansen vara  Innkalt til møte 19.10.2022  

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

Terje Olsen 
Esben Haldorsen vara 

Sekretariatsleder oppnevnes. 
Et møte siden Terje ble oppnevnt. 
Felles journal – stor sak orienteering 
fra Helsedirektoratet. 

5 Sykehusapotekets 
brukerutvalg 

Terje Olsen 
Lisbeth Dyrstad vara 

Ny strategi, ligger på www.SANO.no. 
Ny direktør.  
Terje valgt til ny leder her. 

6 Parkeringsutvalget Thomas Engelskjøn 
Nina Benjaminsen vara 

Kort møte i juni. Orientering fra Ragni 
Løkholm om den nye 
parkeringsstrategien ved UNN. Skal 
ikke gå ut over pasientparkeringen. 
Vurderer parkeringshus. 

7 Stormottakersatsingen 
 
 
Referansegruppe for 
stormottakerprosjektet 
En referansegruppe for 
Helsefellesskapet Troms og 
Ofoten er utpekt: 
Ulf Bergstrøm og Merethe 
Saga Lønnum (vara), 
Brukerutvalget UNN 
 
Delprosjekt 
D: Pasientsentrerte 
helsetjenester, team og 
metodikk  

Ulf J Bergstrøm 
Nina Benjaminsen 
Sidsel Haldorsen vara 
 
Ulf J Bergstrøm 
Nina Benjaminsen 
Sidsel Haldorsen vara 
 
 
 
 
 
Ulf J Bergstrøm 
Nina Benjaminsen 
Sidsel Haldorsen vara 

Per Erlend Hasvold  
Ny  vara oppnevnt, Sidsel Haldorsen. 
Ulf gitt en kort orientering ovenfor 
her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

BU fått orientering 23.02.2022. 
Esben orienterte:  De vil ha en virtuell 
gjennomgang av sykehuset i dag. NUN 
var veldig tidlig inne med 
brukermedvirkning i prosjektet. Veldig 
bra.  
Akuttfløyen blir skjermet for andre 
avdelinger. Røykerom på enkelte 
avdelinger, feks avrusing. 

9 Kvam utvalg Akuttmedisinsk 
klinikk 

Nina Nedrejord 
Thomas Engelskjøn vara 

Klinikksjef Jon Mathisen 
Møte 26.09.2022. Økonomi, kvalitet, 
arbeidsmiljø.  
Thomas vara møtte før sommeren: 
Arb.miljøundersøkelse: Terskel for å 
varsle om at noe var galt var ganske 
høyt.  Dårlig system for å varsle, og 
blir ikke fulgt opp. 
Ny helikopterlandingsplass - nærhet 
til akuttmottaket. Ikke noe problem.  
Må via sykebil nå.  

10 Kvam utvalg Diagnostisk klinikk Margrethe Larsen 
Nina Benjaminsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng/ Bente Aune. 
Vært møte 02.09.2022 
Om BU har tema de ønsker lagt frem, 
anmodes det om at saker meldes inn 
på forhånd. 
 

11 Kvam utvalg Hjerte- og Ingolf Kvandahl Klinikksjef Kristian Bartnes 

http://www.sano.no/
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lungeklinikken Gudmund R Johansen vara  

12 Kvam utvalg NOR klinikken Lisbeth Dyrstad 
Sidsel Haldorsen vara SPØR 
HENNE 

Klinikksjef Bjørn Yngvar Nordvåg  
(Toril D Nilsen)  
Skal innføre “Brukerrepresentantens 
5 minutter” som fast post på hvert 
møte. Jobbe med å sette opp et 
org.kart over klinikken og oversikt 
over forkortelser samt ledere, en 
hjelp til BU-repr. Neste møte 
09.06.2022 kl 14-15. 

13 Kvam utvalg Psykiatri- og 
rusklinikken 

Nina Nedrejord 
Nina Benjaminsen vara 

Klinikksjef Eirik Stellander.  

14 Kvam utvalg Operasjons- og 
intensivklinikken 

Margrethe Larsen 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen 
10 minutter til brukerstemmen i hvert 
møte. Vært møte 07.09.2022 
Om BU har tema de ønsker lagt frem, 
anmodes det om at saker meldes inn 
på forhånd. 

15 Kvam utvalg Barne- og 
ungdomsklinikken 

Ungdomsrådet 
Nina Nedrejord vara 

Kst. klinikksjef Marianne Nordhov   

16 Kvam utvalg Kirurgi, - kreft og 
kvinnehelseklinikken 

Ulf J Bergstrøm 
Terje Olsen vara 

Kst. klinikksjef Fredrik Sund. 
Kontaktperson Merete Andreassen.  

17 Kvam utvalg Medisinsk klinikk Margrethe Larsen 
Thomas Engelskjøn vara 

Klinikksjef David Johansen 
Vært møte 19.09.2022  
Om BU har tema de ønsker lagt frem, 
anmodes det om at saker meldes inn 
på forhånd. 

18 Frivillighetsrepresentant i 
Frivillighetsgruppen 

Kirsti Baardsen 
Lisbeth Dyrstad vara 

Pasientverter godt synlig. 
  

19 Helse I Arbeid Mildrid Pedersen 
Terje Olsen vara 

Felles styringsgruppe møte mellom HIA 
og Individuell jobbstøtte (IPS) Tromsø 4. 
mai 22 i Tromsø. 
Informasjon om metode, typer hva og 
hvordan ting gjøres i de respektive 
fagmiljøene. 
Målgruppen i HIA: Psykisk helse, Muskel 
og skjelett og bindevevssykdommer. 
Tilbud om Bedriftstiltak og Individuelle 
tiltak. Fastlegen henviser. Raskere 
avklaring for de som er med i tilbudet. 
2500 pasienter med i prosjektet. 
Det er en «avlegger» i Harstad, hvor det 
er 1 stilling knyttet til. Narvik mangler 
fagfelt på sykehuset, ikke tilbud der. 
Tilbud også i Finnmark. 
Målgruppen i IPS: Tilpasset personer 
med moderat til alvorlig psykiske lidelser. 
Tidkrevende tilbud for de færreste, og 
som går over lang tid. Eget ungdomsteam 
med veileder som jobber med 
kartlegging av muligheter og ønsker, også 
i forhold til arbeidsgiver. Helse  henviser, 
ikke NAV. Må være under behandling for 
å få IPS. Avsluttes behandlingen så 
avsluttes også IPS.  
Neste møte i HIA 13. juni kl 10.00 – 12.00 
Oppsummering fra møte 13.06. (epost 
22.06.): 
-Utfordringer ifbm fristsetting på 
inkluderte pasienter. 
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HIA Ung og Seneffekt Kreftpol.klinikk: 
 - prosjektet i rute 
-  ønskelig å fortsette samarbeidet 
- ønskelig med NHO i styringsgruppen 
- ny leder i HIA til høsten  

20 Etablering av robotassistert PCI Thomas Engelskjøn Kristian Bartnes.  
21 Klinisk etisk komite  Kirsti Baardsen 

Terje Olsen vara 

 

22 Ref.gruppe for 
behandlingshjelpemidler 

Martin Moe  Neste møte 30/5. (Denne gruppa er 
viktig og de bør presentere seg for 
BU) 
-Hjemmebehandling i en pandemi og 
postpandemi 
-systemer som bør og må snakke 
sammen 
-personvern (hva er viktigst, 
behandling eller personvern)  

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

Terje Olsen 
(styringsgruppe K3K og 
NOR) 
Kirsti Baardsen 
(prosjektgruppe NOR) 
Gudmund R Johansen 
(prosjektgruppe K3K) 
 
 

 Epost fra Torill D Nilsen 22.06. der 
hun oppklarer begrepene. Har disse 
tre da kommet i riktige grupper?: 
Prosjektet har kun ei styringsgruppe 
(gjelder for NOR og K3K sammen) og 
der har Paul Dahlø vært 
brukerrepresentant. 
Kirsti Baardsen har vært medlem i 
prosjektgruppa i NOR-klinikken 
Terje Olsen har vært K3K sin rep i 
deres prosjektgruppe. 

24 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 

Nina Benjaminsen 
Margrethe Larsen 
 

Tor-Arne Hanssen.   

25 FSU Akuttmedisinsk 
Faglig samarbeidsutvalg for 
akuttmedisinsk samhandling 
(FSU Akuttmedisin) er en del 
av Helsefellesskapet Troms og 
Ofoten. 
 
FSU Akuttmedisin etableres som en 
del av regjeringens og Nasjonal helse 
og sykehusplan 2020-2023s mål om 
«å styrke kompetanse, innsikt og 
forståelse, samarbeid og samhandling 
og sikre god ressursutnyttelse i de 
akuttmedisinske tjenestene utenfor 
sykehus». 
Samarbeidsutvalget skal blant annet 
diskutere, avklare og være pådriver 
for aktuelle saker og problemstillinger 
relevant for akuttmedisinsk 

Ulf J Bergstrøm 
 

Ulf har møtt. 05.04.2022. Et meget 

godt møte hvor BU-repr. ble godt 
ivaretatt. 
Mads Gilbert hadde presentasjon, og 
ved flere anledninger info rettet 

direkte mot BU-repr. i faguttrykk. 
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samhandling mellom berørte nivåer 
og faggrupper. 
FSU Akuttmedisin rapporterer til 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU). 
Strategisk samarbeidsutvalg har gitt 
FSU-et et mandat som beskriver 
utvalgets oppdrag. For mer 
informasjon om oppdraget, se 
mandat. 

26 FSU Rekruttering og 
stabilisering  
Faglig samarbeidsutvalg for 
rekruttering og stabilisering av 
helsepersonell er opprettet på 
bakgrunn av føringene som 
framkommer i Ishavserklæringen om 
felles innsats for å sikre nok 
helsepersonell med riktig 
kompetanse i alle ledd av 
helsetjenesten. Utvalget er 
sammensatt av representanter fra 
samarbeidspartnerne i 
Helsefellesskapet Troms og Ofoten. 
Kommunenes medlemmer fordeler 
seg på de ulike kommuneregionene. 
UNN sine medlemmer kommer fra 
ulike lokalisasjoner og klinikker. 
Brukerne, fastlegene og ansatte er 
representert. 
Utdanningsinstitusjonene er også 
invitert inn da samarbeidet med disse 
anses som svært viktig. Strategisk 
samarbeidsutvalg har gitt FSU-et et 
mandat som beskriver utvalgets 
oppdrag. 

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

27 FSU Fastlegerådet 
Fagråd for fastleger (Fastlegerådet) er 
opprettet av OSO (Overordnet 
samarbeidsorgan Troms og Ofoten) 
for å skape en møteplass for 
fastlegene som gruppe og 
helseforetaket. I Helsefellesskapet 
Troms og Ofoten videreføres 
Fastlegerådet som et faglig 
samarbeidsutvalg for legetjenesten. 
Utvalget består av en fastlege fra 
henholdsvis kommuneregionene 
Nord-, Midt- og Sør-Troms, og 
Tromsø-området, samt en fastlege fra 
hver av vertskommunene for 
sykehusene. Fra UNN deltar 
medisinsk fagsjef, representanter fra 
ulike klinikker og PKO-leder (leder 
praksiskonsulentene), samt 
seksjonsleder og/eller rådgiver fra 
Samhandlingsseksjonen. Rådet har 
vært aktivt siden 2016, og behandler 
saker innenfor samhandlingsfeltet. 

Lisbeth Dyrstad  
Ingolf Kvandahl vara 
(byttet plass etter avtale med 

hverandre 07.06.22) 

Oppstart 19.01.2022 
Ikke mottatt innkalling. 

28 Prehospitalt sepsisregister og 
forskningsprosjekt 

Nina Nedrejord 
Ulf J Bergstrøm vara 

Fortsatt ikke hørt noe. 

29 Forskningsutvalg NOR Lisbeth Dyrstad 
 
 

Presentasjon av ulike planlagte 
forskningsprosjekter i NOR-klinikken. 
Neste møte 07.09.- gj.gang av 
søknader til forskningsprosjekter 
som skal sendes Helse Nord. 

30 Forskningsprosjekt Kunstig 
intelligens 

Ulf J Bergstrøm Utgår jf epost fra Magnus Engeset 
09.03.2022. Fikk ikke midler. 
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31 Referansegruppe til  
Prosjekt Brukerbanken 

Nina Nedrejord 
Kirsti Baardsen vara 

Brukerbanken har fått navnet 
Engasjert. Går sin gang. 

32 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: Underarbeidsgruppe 
 
Bemanning/kompetanse 

Mildrid Pedersen 
Sidsel Haldorsen 

Gøril Bertheussen. 
Møtet 18.05.22 besto i at disse gruppene 
refererte hva som hva gjort i de 
forskjellige gruppene, som er inndelt i 5 
grupper.Også diskutert rapporterings 
måte, da det er begrenset til bare 2 sider 
Nytt møte 13. juni 2022 

33 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: Underarbeidsgruppe 
 
Akuttmottak 

Thomas Engelskjøn Kontaktinformasjon sendt Einar 
Bugge 10.11.2021. 
Har vært avholdt tre møter. Fire 
temaer har vært drøftet i 
arbeidsgruppa: Ledelse, Organisering, 
Bemanning og Areal. Rapport fra 
arbeidet antatt å være ferdig i uke 21. 

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

Målfrid Ovanger deltatt 
frem til sommer 2022.  
Sidsel Haldorsen fortsetter 
om det blir behov. 

Kontaktinformasjon sendt Einar 
Bugge 10.11.2021. 
Per Erlend Hasvold,epost 18.07.2022. 
Målfrid har deltatt frem til nå, og 
prosjektet anses som avsluttet. 
Dersom arbeidet senere skal følges 
opp eller arbeidsgruppen blir aktiv 
igjen, tas kontakt med ny BU-repr. 

35 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. 

36 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: 
Arbeidsgruppe Overordnet 

Merethe Saga Lønnum Prosjektet varer til september 2022. 
Merethe fortsetter til da. 

37 Regionalt prosjekt for digitale 
pasienttjenester - brukerpanel 

Thomas Engeskjøn Markus Rumpsfeld 
Har vært avholdt ett møte, der ulike 
funksjoner i digitale pasienttjenester 
ble vurdert. Eksempel digital journal, 
pasientreiser online, timeavtaler. 

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

Ulf J Bergstrøm 
Kirsti Baardsen vara 

Ikke hørt noe. 

39 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. 

40 Revisjon av prosedyrer for 
tekniske hjelpemidler 

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

41 Samisk kompetansegruppe – 
arbeidsgruppe 

Nina Nedrejord 
Ingolf Kvandahl vara 

Inger Lise Ebeltoft 
 

42 UNN Narvik – skilting Ingolf Kvandahl  
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43 Sonjatun – bruk av senger Terje Olsen Møte …? 

44 FSU: Psykisk helse og rus Nina Benjaminsen 
Esben Haldorsen vara 

 

45 Postdoc – søknad PhD til 
Forskningsutvalget 

Lisbeth Dyrstad Hege Andersen  
Prosjektet handler om 
Brukerutvalgets rolle i 
sykehussystemer – sammenlignet 
med annet utenlandsk sykehus. 
I februar 2023 blir det avklart om det 
gis forskningsmidler til prosjektet 

 
 

Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet 
følger opp der det er aktuelt. De enkelte representantene følger opp 
sine prosjekt. Det blir en grundigere gjennomgang i neste møte. 

 
 BU-44/22         Orienteringssaker  

BU-44/22-2 Pasientreiser – svar på spørsmål fra Brukerutvalget 
 Pasientreiser ved UNN har fått ny leder som begynner 01.11.2022. 

Brukerutvalget har derfor mottatt skriftlig svar på sin henvendelse i 
disse sakene: 
 
1) Skjønnsmessige vurderinger i forhold til geografiske og klimatiske 

forhold  
Saken hører til Pasientreiser Finnmark og sendes dit. 
 

2) Pasientbuss til UNN – Dårlig tilretteleggelse for syke pasienter 
Pasientreiser må ha en konkret sak de kan ta videre. 

 
 Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning. 

 
 BU-45/22        Referatsaker 

Følgende vedlegg fremlegges: 
 
1. Resolusjon Øre-, nese- og hals legesituasjon mars 2022 
2. Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg, 08.06.2022 
3. Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 15.-16.06.2022 
4. Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, 08.06. og 

24.08.2022 
5. Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 13.06.2022 
6. Referat fra møte i KU, 30.08.2022 
7. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, 30.05., 

02.09. og 12.09.2022 
 

 Vedtak    Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. BAU-referatene vil  
   bli sendt til Brukerutvalget så snart de er godkjent. 
 
 BU-46/22         Eventuelt 

1. Likepersoner ved UNN 
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Synliggjøring av likepersoner ved UNN.  
  

 Vedtak Saken settes opp i neste møte i Brukerutvalget. 
   

2. Kreftforeningen – rehabiliteringstilbudet i nord 
Det har kommet en bekymringsmelding fra Kreftforeningen 
vedrørende rehabiliteringstilbudet i nord.  
 

 Vedtak Saken settes opp i neste møte i Brukerutvalget. 
 
 
 

             Terje Olsen (sign.) Hilde A Johannessen(sign.) 

             leder sekretær 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 23.11.2022.  
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 

- 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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