Årlig Melding Brukerutvalget 2016
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset ble først oppnevnt av styret i Helgelandssykehuset i 2002.
Medlemmene oppnevnes for 2 år. Det har i 2016 vært gjennomført nyvalg, og flere av medlemmene
er byttet ut.
Brukerutvalgets rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som
angår tilbud til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet. Utvalget er også et forum for
tilbakemeldinger fra brukere, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og
oppgavene som helseforetaket har, samt et samarbeidsforum mellom helseforetak og
brukerorganisasjoner.
Mandat:
Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere, pasienter og pårørende i heleforetakets
virksomhetsområde og ledelsen ved Helgelandssykehuset. Medlemmene er personlig oppnevnt av
helseforetakets styre på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og
organisasjonstilknytning.
Sammensetning av brukerutvalget:
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset består av 6 medlemmer med varamedlemmer. Forslag på
medlemmer til brukerutvalget foreslås av brukere – fortrinnsvis gjennom brukerorganisasjoner:

1. (FFO) Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 2 representanter: Sissel Brufors Jensen / vara:
Sissel Jensen Bygdås, og Hildegard Drage fra Mental helse/ Vara: Turid Arnes Johansen
2. (SAFO) samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner: Anne Lise Brygfjeld/ Vara:
Mariette Korsrud
3. Kreftforeningen: Christin BN Horseng / Vara: Solveig Lomsdal
4. Medlem fra samisk befolkning i sørsamisk område: Alf Tjønna/ Vara: Ellen Marit Tjønnås
5. Medlem fra Eldreråd: Kristian Strauman / vara: Anna Jakobsen
Styret i Helgelandssykehuset oppnevner leder og nestleder for utvalget. Virkningsperiode for
Brukerutvalget er 2 år og oppnevning følger samme tidsperiode som styret i
Helgelandssykehuset. Leder i brukerutvalget har observatørstatus i styret med talerett.



Leder for 2016-2018 Sissel Brufors Jensen (SAFO)
Nestleder for 2016- 2018: Alf Tjønna (Representant for samisk befolkning)

Aktivitet:
Det er gjennomført 4 møter i 2016. Brukerutvalget har behandlet 29 antall saker.
Noen av sakene som er orientert om/ drøftet er:





Gjennomgang av oppdragsdokument for 2016
Presentasjon av senter for kommunikasjon, oppgaver og fokusområder. «klart språk» og
SMS varsling for å redusere antall pasienter som ikke møter til time
Gjennomgang med endringer knyttet til pasientreiser
Deltatt på lokal samhandlingskonferanse








Gjennomgang av forslag til budsjett for 2017
Kvalitetsindikatorer 2016
Høringer:
o Felles struktur for brukerutvalg i Helseforetak
o Etablering av ungdomsråd
Pasientombudets funksjon og rolle
Oppnevnt brukerrepresentanter til følgende arbeidsgrupper:
o Klinisk utvalg rehabilitering
o Klinisk utvalg/prosjekt modell for samarbeid i tilknytning til pasientopplæring
o Lokal evaluering av samhandlingsreformen
o Utviklingsplan 2025
o Sykehusapotek utvalget
o Brukerrepresentant til forskningsprosjekt ved Håkon Bakke
o Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt: «Eldrehelse» (RHF) ved Raymon
Dokmo

Styreseminar
Brukerutvalget er representert i en rekke råd og utvalg i helseforetaket som kliniske utvalg/
arbeidsgrupper (rehab, forskning, fagplaner, kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg, kliniske etikk
komiteer, OSO, forhandlingsutvalg, representant fra brukerutvalget deltar i Helse Nords
fellesseminarer for brukerutvalg/ brukermedvirkning i regionen, medlem i sykehusapoteket m.m

