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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Onsdag 23.11.2022 kl 09.00-14.06 

                Møtested:   Digitalt møte - teams 

 
Tilstede:  Medlemmer: Terje Olsen (leder), Ulf J Bergstrøm, Ingolf 

Kvandahl, Nina Benjaminsen (fra kl 10.00), Lisbeth Dyrstad, 
Thomas Engelskjøn, Margrethe Larsen, Sidsel Haldorsen, Arthur 
Pedersen, Kirsti Baardsen, Ole-Marius Minde Johnsen  

 
Forfall:  Esben Haldorsen, Nina Nedrejord, Gudmund R Johansen 
 
Fra adm.:  Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen 
  Administrasjonskonsulent Hilde A. Johannessen (referent) 
 

Saksliste 
 
 BU-47/22         Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  
 

Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste. 
      
 

 BU-48/22        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 28.09.2022 
Referatet er gjennomgått. 

 
Vedtak   Referatet ble godkjent. 

 
 

BU-49/22 Rehabiliteringstilbudet i nord 
Jostein Bentzen, avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, orienterte 
om rehabiliteringstilbudet i UNN og svarte ut spørsmål fra 
Brukerutvalget. 

 
Vedtak: Brukerutvalget viser til orienteringen fra avdelingsleder Jostein 

Bentzen om rehabiliteringstilbudet i nord, og ønsker å uttrykke 
følgende: 
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BU-50/22 Stormottakersatsingen                        

Prosjektleder for Stormottakersatsingen, Per Hasvold, ga en 
orientering om prosjektet. 
Satsingen omhandler helsetjenester til personer med sammensatte 
behov basert på prinsippene personsentrert , helthetlig og proaktiv. 

 
Brukerutvalget hadde flere innspill til saken.  

 
Vedtak Brukerutvalget takker for orienteringen om stormottakersatsingen, og 

ber om at det ved en senere anledning blir orientert om hvordan tiltaket 
fungerer. Brukerutvalget ber om å bli tidlig involvert i prosesser og 
koordinering. 

 
 
BU 51/22 Valg av brukerrepresentant FSU Samhandlingsavvik  
 Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har vedtatt å opprette et midlertidig 

faglig samarbeidsutvalg (FSU) for samhandlingsavvik. De har behov for 
en brukerrepresentant i dette utvalget. 

 
Vedtak Brukerutvalget oppnevner Sidsel Haldorsen som brukerrepresentant og 

Kirsti Baardsen som vara i prosjektet. Administrasjonen formidler 
kontaktinformasjon. 

 
 
 BU-52/22 Brukermedvirkning innen klinisk forskning  

Nikolai Raabye Haugen er erfaringskonsulenter innen klinisk 
helseforskning ved UNN Tromsø, og orienterte om dette arbeidet. 
 
Forskningsprosjektet må gi en tydelig bestilling på hva slags erfaring og 
kompetanse det trenger, samt lage gode avtaler, for eksempel om hvor 
lenge prosjektet varer, transport og honorar.  
Forskningsprosjektet formidler resultatet til brukerrepresentanten. 
 

1. Det gjøres et meget godt faglig arbeid innen rehabiliteringen i 
UNN-området.

2. Brukerutvalget er likevel bekymret for at kapasiteten til 
rehabiliteringsavdelingens «regionale pasienter» ikke er stor nok i 
Nord-Norge og derfor legger beslag på tilbud som pasientene fra 
UNN Tromsø sitt lokalsykehus-område skal ha.

3. Brukerutvalget slutter seg til de bekymringer som er kommet til 
uttrykk fra rehabiliteringsmiljøet i nord og pasientorganisasjonene 
når det gjelder rehabiliteringstilbudet. Brukerutvalget ber om at 
det Regionale brukerutvalget tar opp spørsmålet om 
rehabiliteringstilbudet i Helse Nord-området både med tanke på 
kapasitet, fordeling av tilbudet, rekruttering og kompetanse.
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Vedtak: Brukerutvalget takker for informasjonen og understreker betydningen  
av brukermedvirkning i forskning, at brukerrepresentanten involveres 
tidlig i prosjekt og at det sikres reell deltakelse. Brukerutvalget bidrar 
gjerne til rekruttering av brukerrepresentanter. 

  
 

BU-53/22 Direktørens time 
Viseadministrerende direktør Marit Lind informerte og svarte ut 
innspill fra Brukerutvalget:  
 
1) Generell informasjon om status ved UNN 
2) Informasjon om den økonomiske situasjonen ved UNN og hvilke 

konsekvenser dette har for tilbudet til pasientene og 
pasientbehandlingen.  
Tar tiltakene for lang tid å iverksette? Har tiltakene hatt effekt? 
 

- Utfordrende å få ansatt nødvendig fagkompetanse, noe som fører 
til at UNN er avhengig av innleie fra vikarbyrå 

- Befolkningen i Nord-Norge blir eldre og relativt sett færre  
- Selv om noen fagområder har økt utdanningstilbudet, har 

etterspørselen vært større, slik at det fortsatt er mangel på 
kvalifisert fagpersonell på flere fagområder 

- Det blir flere utdanningsplasser for medisinstudenter, men det gis 
ikke mer økonomisk bevilgning til UNN for å gjennomføre dette 

- Vi må gjøre ting annerledes: Fokusere på å bygge en bærekraftig 
helsetjeneste i nord  

 
3) Oppgaveglidning og samarbeid internt – BU ønsker en dypere 

orientering om hva dette betyr for pasienttilbudet, og hva slags 
virkning det vil ha 

 
Ved blant annet kartlegging av oppgavene til sykepleierne på 
avdelingene, vil det kunne avdekkes om assistenter/ 
helsefagarbeidere kan gjøre noen av disse oppgavene. Assistenter 
læres opp til å klargjøre mellom inngrep slik at operasjons-
sykepleiere ikke trenger å gjøre dette. Summen blir at vi får den 
bemanningen vi trenger med faglig god kvalitet. 
Tiltak under planlegging: 

- Funksjonsdeling innad i UNN 
- Vaktordning mm for leger 
- Få ned bemanningsbruken 

 
4) Regjeringen skal stramme inn på private helsetilbud: Blir dette 

gjennomført, – og hva vil det si for kapasiteten i helsetilbudet i 
UNN? 
Vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som 
bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge-for-ansvar på lang 
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sikt. 
  

Vedtak: Brukerutvalget  takker for orienteringen fra administrerende direktør.  
 Brukerutvalget er fornøyd med at det innenfor oppgavedeling er fokus 

på kvalitet og pasientsikkerhet. Brukerutvalget er fornøyd med det 
arbeidet som gjøres med tanke på nye metoder, ny organisering og 
omstilling. Brukerutvalget er opptatt av at UNN HF fortsatt skal være et 
sykehus med god kvalitet og tilgjengelighet innenfor 
lokalsykehusfunksjonen, universitetssykehusfunkjonen, forskning og 
utvikling. Og at det legges til rette for nye investeringer i bygg og 
medisin-teknisk utstyr. 

  
 

BU-54/22 Likepersoner på UNN 
Brukerrepresentant Lisbeth Dyrstad orienterte om arbeidet som 
likeperson og utfordringen med å formidle dette tilbudet. 
For å kunne bli en likeperson, må ha et eller to kurs for å bli sertifisert.  
Det er de ulike pasientorganisasjonene som samordner dette. 

 
Pasienter og pårørende som får triste nyheter har ofte behov for å 
snakke med noen. Det å få besøk av en likeperson (som har vært 
igjennom noe av det samme) betyr veldig mye for pasienten.  
Likepersonen kan gi en bedre livskvalitet for pasienten og pårørende. 
 
Brukerutvalget hadde flere forslag til tiltak som kan gjøres for å nå 
frem til pasientene vedrørende dette arbeidet.  
 

Vedtak: Brukerutvalget  takker Lisbeth Dyrstad for orienteringen. 
Brukerutvalget understreker betydningen som likepersonsordningen 
har for mange pasienter, også under opphold på sykehus. 
Brukerutvalget ber om at det legges bedre til rette for at pasiener kan 
få kontakt med likepersoner gjennom materiell i avdelingene, digital 
kommunikasjon eller formidling via personale. 

 
  
BU-55/22 Presentasjon av ny samhandlingssjef 

Samhandlingssjef Glenn-Helge Hattmann presenterte seg og sitt 
arbeid. Arbeidet går blant annet ut på å gå i dialog med de 24 
kommunene i fylket sammen med UNN. Samhandling er et viktig ledd i 
å utvikle felles helsefellesskap. 

 
Vedtak: Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 

 
 BU-56/22         Orienteringssaker  

BU-56/22-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 
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 Aktivitet/Prosjekt Ansvarlig  
2022-2024 

Status/ merknader 

1 Styret ved UNN Terje Olsen 
Esben Haldorsen vara 

Ordinære styresaker til behandling. 
Styreseminar og styremøte 29-
30.11.2022. Tema: Økonomi og tiltak. 
Funsjonsfordeling. Jobben med 
forberedelse til Åsgårdprosjektet 
forsetter selv om prosjektet er utsatt. 

2 Kvalitetsutvalget i UNN Ingolf Kvandahl 
Lisbeth Dyrstad vara 

To møter. 
Tema: Fagrevisjon – samordning 

3 Prostatasenteret ved UNN Ulf J Bergstrøm 
Gudmund R Johansen vara  

Tore Knutsen. 
Møte 19.10.2022. 
Underlagt K3K, urologisk avdeling. 
Tas 300 vevsprøver innenfor feltet pr 
år. Pakkeforløp prostata ligger under 
måltallet på 70% - utviklingen jevnt 
negativ. 

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

Terje Olsen 
Esben Haldorsen vara 

Sekretariatsleder oppnevnes. 
Samarbeidsarena mellom UNN og 
kommunene. 
Tema: Rekruttering og stabilisering av 
helsepersonell.  
Felles planlegging av kommunene og 
spesialisthelsetjenesten. Hører mer 
om dette i neste møte. 

5 Sykehusapotekets 
brukerutvalg 

Terje Olsen 
Lisbeth Dyrstad vara 

Problematikk på leveranse på 
verdensbasis. 
Kvalitet og sikkerhet er viktig. 

6 Parkeringsutvalget Thomas Engelskjøn 
Nina Benjaminsen vara 

Neste møte 6.desember. 

7 Stormottakersatsingen 
 
(Referansegruppe for 
stormottakerprosjektet 
D: Pasientsentrerte 
helsetjenester, team og 
metodikk)  

Ulf J Bergstrøm 
Nina Benjaminsen 
Sidsel Haldorsen vara 
 
 
 
 

Per Erlend Hasvold  
Ny  vara oppnevnt, Sidsel Haldorsen. 
BU-repr. deltar på tirsdagsmøter – på 
del 3 og 4. 
Arbeides aktivt med et digitalt 
evalueringsskjema. Pasienter med 
komplekse sykdommer. Dialog med 
leger og pasienter for å se om man 
kan trekke ut resultat som kan gjøre 
ting enklere.  

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

BU fått orietering 23.02.2022. 
Saken går sin gang. Har vært en 
virtuell omvisning av huset. 

9 Kvam utvalg Akuttmedisinsk 
klinikk 

Nina Nedrejord 
Thomas Engelskjøn vara 

Klinikksjef Jon Mathisen 
Møtet utsatt til 1.12.2022.  

10 Kvam utvalg Diagnostisk klinikk Margrethe Larsen 
Nina Benjaminsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng/ Bente Aune. 
Vært møte 13.10.2022. 
Margrethe orienterte. 

11 Kvam utvalg Hjerte- og 
lungeklinikken 

Ingolf Kvandahl 
Gudmund R Johansen vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 
Ikke vært i møte der. 
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12 Kvam utvalg NOR klinikken Lisbeth Dyrstad 
Sidsel Haldorsen vara 

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. 
Nina B orienterte. Vært ekstra-
ordinært møte. Om økonomi og 
rekruttering og stabilisering. 
Bekymring om den økonomiske 
situasjonen påvirker kvaliteten til 
pasientene. Arbeides med 
klinikkstruktur.  

14 Kvam utvalg Operasjons- og 
intensivklinikken 

Margrethe Larsen 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen 
Vært to møter. Slitne ansatte.  
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. 
Valgt klinikkverneombud. Sykefravær 
K3K, stor variasjon mellom klinikkene. 
Kirurgisk avd. Harstad, 1,1 % 
sykefravær. En årsak er godt 
samarbeid.  

17 Kvam utvalg Medisinsk klinikk Margrethe Larsen 
Thomas Engelskjøn vara 

Klinikksjef David Johansen 
Vært møte 19.09.2022  
Hva tenker BU-medlemmene om 
videokonsultasjoner i fremtiden. 
Saken settes opp i BU-møte.  

18 Frivillighetsrepresentant i 
Frivillighetsgruppen 

Kirsti Baardsen 
Lisbeth Dyrstad vara 

Har ikke vært noen møter. 
Ansatt en ny frivillighetskoordinator 
Susanne Ryan. Administrasjonen 
undersøker.  

19 Helse I Arbeid Mildrid Pedersen 
Terje Olsen vara 

Samarbeide mellom helse og NAV for å få 
folk tilbake i arbeid.   

20 Etablering av robotassistert PCI Thomas Engelskjøn Kristian Bartnes. 
Ikke skjedd noe.  

21 Klinisk etisk komite  Kirsti Baardsen 
Terje Olsen vara 

Jevnlig møte.  
Både juridiske og etiske avklaringer. 

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 Terje Olsen Arbeidet har stoppet opp foreløpig.  
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kliniske fagområder i NOR og 
K3K 

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

  

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.  
Deltatt i møte. Mye snakk om ROS-
analyse på hva det koster å pusse opp 
enkelte avdelinger for å ha en 
fungerende Åsgård.   

25 FSU Akuttmedisin 
Faglig samarbeidsutvalg for 
akuttmedisinsk samhandling 
(FSU Akuttmedisin) er en del 
av Helsefellesskapet Troms og 
Ofoten. 
  

Ulf J Bergstrøm 
Terje Olsen vara 
 

Møte 13.10.2022. 
Hva som skal være i ambulanser er et 
av mange saker som tas opp. 
Trombolyse, EKG, hva kan gjøres 
prehospitalt? 

26 FSU Rekruttering og 
stabilisering  
 

Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Gøril Bertheussen. 
Rekruttering og stabilisering av 
helsepersonell. Stort utvalg som 
arbeider med dette over tid. 
 

27 FSU Fastlegerådet 
 

Lisbeth Dyrstad  
Ingolf Kvandahl vara 
(byttet plass etter avtale med 
hverandre 07.06.22) 

Oppstart 19.01.2022 
Deltatt i et møte. 
Opptatt av prøvetaking og at det ikke 
skal tas for mange blodprøver. 
Transport av pasienter. 
Økonomi. 

28 Prehospitalt sepsisregister og 
forskningsprosjekt 

Nina Nedrejord 
Ulf J Bergstrøm vara 

Ikke hørt noe. 

29 Forskningsutvalg NOR Lisbeth Dyrstad 
 
 

Deltatt i møte. 
Har BU innspill vedrørende klinisk 
forskning. 
Sidsel kom med innspill som Lisbeth 
tar med seg tilbake.  

30 Referansegruppe til  
Prosjekt Brukerbanken 

Nina Nedrejord 
Kirsti Baardsen vara 

Terje snakket med Merethe Saga 
Lønnum. Ved første anledning kalles 
hun inn til BU. 

31 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: Underarbeidsgruppe 
 
Bemanning/kompetanse 

Mildrid Pedersen 
Sidsel Haldorsen 

Gøril Bertheussen. 
Ikke blitt innkalt. 

32 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: Underarbeidsgruppe 
 
Akuttmottak 

Thomas Engelskjøn Kontaktinformasjon sendt Einar 
Bugge 10.11.2021. 
Ikke skjedd noe i saken. 
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33 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. 

34 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: 
Arbeidsgruppe Overordnet 

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

35 Regionalt prosjekt for digitale 
pasienttjenester - brukerpanel 

Thomas Engeskjøn Markus Rumpsfeld 
Ikke skjedd noe. 

36 SSU: Revisjonsutvalg for 
utarbeidelse av 
samarbeidsavtaler for 
Helsefellesskapet Troms og 
Ofoten 
 
49. Arbeidsgrupper – Revisjon 
av tjenesteavtalene i 
Helsefellesskapet. 

Ulf J Bergstrøm 
Kirsti Baardsen vara 

Gjennomført flere møter. 
Arbeidsgruppen etablert. BU-repr blir 
med ved behov. 
 
Begge BU-repr.med som fulle 
deltakere i revisjonsutvalget. 
Skjer ikke noe før jul. 
6 underutvalg i Overordnet 
revisjonsutvalg. 

37 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. 

38 Samisk kompetansegruppe – 
arbeidsgruppe 

Nina Nedrejord 
Ingolf Kvandahl vara 

Inger Lise Ebeltoft 
 
 

39 Nye UNN Narvik – skilting Ingolf Kvandahl Samtale om det skulle være nord-
samisk eller lule-samisk skilting. Ikke 
hørt noe mer. 

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

Vært oppstartsmøte. 
I gang med mandatet til dette. 
Satt opp 5 møter i 2023.  Nina gitt 
innspill. 

41 Postdoc – søknad PhD til 
Forskningsutvalget 

Lisbeth Dyrstad Hege Andersen  
I februar 2023 blir det avklart om det 
gis forskningsmidler til prosjektet. 

42 FSU Samhandlingsavvik Sidsel Haldorsen 
Kirsti Baardsen vara? 

Valgt i BU-møte 23.11.2022 
 

43 Poliklinikkprogrammet ved 
UNN 

Lisbeth Dyrstad Turid Røkenes Kristiansen  
Styringsgruppen 
Møte 25.10.2022 
Fravær av nøkkelpersonale, 
sikre kontinuitet mm 

44 Fondsstyre for Barnefond 
UNN Narvik 

Esben Haldorsen Merete Kristiansen, Narvik sykehus 

 
 

Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet 
følger opp der det er aktuelt. De enkelte representantene følger opp 
sine prosjekt.  
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 BU-56/22         Orienteringssaker  
BU-56/22-2 Overordnet strategi for pårørende 
 Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge har i tidligere 

møter i 2019/2020 behandlet saker som omhandler pårørendestrategi 
(sak 57/20, 5/21-3 og 12/21).  
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF behandlet saken i møte 
10.11.2022.  

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og setter saken opp i 

Brukerutvalget senere. 
  

 
 BU-56/22         Orienteringssaker  

BU-56/22-3 Status Strategisk utvikling av fagområdet i Kirurgi-, kreft- og kvinne-
klinikken (K3K) og Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR) 

 Fag- og kvalitetssjef Einar Bugge har orientert om status i skriv til 
Brukerutvalget.  

  
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

 BU-57/22        Referatsaker 
Følgende vedlegg fremlegges: 

 
1. Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg, 21.06. og 19.09. og 

17.10.2022 

2. Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 19.08.2022  
3. Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, 19.09. og 08.11.2022 

4. Referat fra møte i BU Sykehusapoteket Nord, 22.09.2022 

5. Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 06.10.2022 

6. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, 10.10. og 07.11.2022 
7. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, 01.11.2022 

8. Referat fra møte med Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget 

08.11.2022 

 
 Vedtak    Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. BAU-referatene vil  
   bli sendt til Brukerutvalget så snart de er godkjent. 
 
 
 BU-58/22         Eventuelt 
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             Terje Olsen (sign.) Hilde A Johannessen(sign.) 

             leder sekretær 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 14.12.2022.  
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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