Protokoll
Møte:
Tid:

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF
24 februar 2016 . Møtested: Møterom Adm. Brakke HS Mosjøen

Leder:
Nestleder:
Sekretariat
Andre:

Ernly Eriksen
Sissel Brufors Jensen
Samhandlingssjef, Iren Ramsøy
Dag Utnes, Alf Tjønna

Meldt avbud: Solveig Skjølberg Nielsen, Anna Jakobsen

Saksliste
Sak 1/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Godkjent med noen anmerkninger.
1) Det er ønskelig for fremtiden at sakslisten sendes ut i god tid. På grunn av flere
sammenfallende omstendigheter ble sakslisten sendt ut noe sent til planlagt møte.
2) Det legges til 2 saker til sakslisten som har falt ut. Informasjon om oppdragsdokument
for 2016 legges til som sak 7 og forestående valg og nye brukerrepresentanter legges
til som sak 8.
Sak 2 /2016
Vedtak:

Godkjenning av protokoll fra møte i Brukerutvalget, desember 2015
Godkjent

Sak 3/2016
Vedtak:

Gjennomgang av ambulanseplan ved områdesjef Odd Magne Rønning
Tatt til orientering. Brukerutvalget gir innspill om at det er ønskelig at
endringene evalueres etter en tid.
Kort oppsummert:
Oppdatering av ambulanseplan som ble presentert for brukerutvalget i 2015 etter at
høringssvar er gjennomgått: Det etableres et first respond team i Hattfjelldal. Det blir
stasjonert en akuttbil som kun skal brukes lokalt. Bil stasjoneres i Utskarpen, Tonnes og
Nesna. Bil på Nesna er ubemannet og skal brukes av båt fra Tonnes eller Dønna dersom
behov for å nå ut/ hente pasient på land. Endelig forslag fremmes for styret i
Helgelandssykehuset 29 mars.

Sak 4/2016 Fødetilbud i Mosjøen, ved enhetsdirektør Venche Abel
Vedtak:
Tatt til orientering. Endringsforslag sendes på høring der brukerutvalget får
mulighet til å uttale seg. Høringsfrist er 29 mars. Det er planlagt en fremdriftsplan som tar
sikte på at forslaget skal fremmes for styret i Helgelandssykehuset 26 april 2016.
Kort oppsummert:
Det pågår en kartlegging over alternative måter å organisere fødetilbudet ved
Helgelandssykehuset i Mosjøen. Bakgrunnen for dette er redusert antall fødsler i
Helgelandssykehuset og det faktum at av de fødende kvinnene som kan få tilbud ved

fødestuen lokalt så velger ca halvparten likevel å føde i fødeavdeling i Sandnessjøen eller ved
fødeavdeling på MO. Formål med prosjektet er å finne alternative løsninger på tilbudet slik at
kvalitet kan opprettholdes. I 2015 er det registrert 26 fødsler i Mosjøen. Hattfjelldal-, Grane-,
og Vefsn kommune er involvert i prosjektet, og det settes nå ned en arbeidsgruppe som skal
kartlegge om det er mulig for Vefsn kommune og Helgelandssykehuset Mosjøen å
samarbeide tettere om levering av svangerskap, fødsel og barsel tjenester i fremtiden. En
endring av tilbudet slik som foreslått frigjør ressurser som da kan brukes innenfor andre
fagområder som er lokalisert til HS Mosjøen.
Sak 5 /2016 Årsmelding 2015
Vedtak:
Brukerutvalget bes lese igjennom og komme med innspill før meldingen
skal styrebehandles 29 mars.

Sak 6/2016 Informasjon utviklingsplan 2025, forespørsel om brukerrepresentant til
styringsgruppe.
Vedtak:
Tatt til orientering. Representanter til nye arbeidsgrupper velges og
rapporteres til HF et via samhandlingssjef.
Kort oppsummert: Gått inn i idefase med oppstartsmøte 12 februar 2016.
Gjennomført kartlegging blir nå kvalitetssikret. 4 etablerte arbeidsgrupper fortsetter og
i tillegg etableres en arbeidsgruppe som skal ha fokus på psykisk helse/rus, en
arbeidsgruppe for Prehospitalt område og en arbeidsgruppe for
kommunehelsetjenesten/ samhandling. Det må velges ut en brukerrepresentant til
hver av de tre nye arbeidsgruppene. Det er leid inn ett firmas om skal jobbe frem en
kommunal utviklingsplan finansiert av hovedprosjektet. Denne prosessen tar 9 mnd.
Sommeren 2017 fremmes forslag om egnet verts kommune og tomt. Desember 2017
blir endelig forslag styrebehandlet i HN styret.
Da leder for brukerutvalget ikke stiller til gjenvalg må det velges ut ny bruker
representant til styringsgruppen i hovedprosjektet. Nåværende leder sitter som
representant frem til ny leder er valgt.
Sak 7/ 2016 Oppdragsdokument 2016
Vedtak:

Tatt til orientering

Kort oppsummert: Oppdragsdokumentet er et politisk styringsdokument.
Bestillingen for 2016 til helseforetakene følger i stor grad opp oppdragsdokumentet
for 2015. Psykisk helsevern får et særskilt fokus i 2016 og oppgaver knyttet
støttefunksjoner som IKT og innkjøp blir i større grad sentralisert. For
pasientbehandlingen skal det også i 2016 jobbes for å redusere ventetider og redusere
fristbrudd. Det er imidlertid større fokus på variasjon i tilbud det være seg i tilknytning
til antall behandlinger varierer stort mellom Helseforetakene generelt og innenfor
behandling av en og samme diagnose innenfor de ulike helseforetakene og/ eller lokalt
i Helgelandssykehuset og/ eller variasjon i ventelister. Det jobbes derfor nå med å
kartlegge om det kan være hensiktsmessig å etablere et felles inntakskontor i
Helgelandssykehuset. Videre skal korridorpasienter bort, og det jobbes med å finne
løsninger som kan bidra til å redusere antall reinnleggelser. Det skal også legges frem
en handlingsplan knyttet til kvalitet. Denne vil bli sendt på høring og så til
brukerutvalget. Brukermedvirkning er viktig for Helgelandssykehuset og vi ser en

økning i bruk av den ekspertisen brukeren kan bidra med i utviklingen av gode
helsetjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten. HF et ønsker å øke bruken ytterligere og
har stort fokus på dette.
Sak 7/2016 Pasientsikkerhet ved kvalitetsrådgiver Iselin Inselseth
Vedtak:
Tatt til orientering. Brukerutvalget ønsker at det skal åpnes for
brukermedvirkning og ønsker en invitasjon til å bidra med brukerrepresentant inn i prosjektet.
Det bes om at formell henvendelse sendes via postmottak/ samhandlingssjef.
Kort oppsummert: Som en del av nasjonalt pasientsikkerhetsprogram er
Helgelandssykehuset tildelt et pilotprosjekt som omhandler tidlig oppdagelse av forverret
tilstand. Målet er å utvikle et verktøy som skal bidra til at forverringer i pasientens tilstand
avdekkes tidlig slik at nødvendig behandling kommer i gang raskt. Neste møte i
prosjektgruppe er 15 mars. kick off for prosjektet er planlagt til 5 april.
Sak 8/ 2016 Valg av nye brukerrepresentanter til brukerutvalget
Vedtak: Nåværende brukerutvalg sitter til valg er gjennomført i styret. Informasjon sendes ut
fortløpende. Vedlegg: Forslag til kandidater
Eventuelt:
1) Det meldes inn om behov for endring av møtedatoer og møtesteder. Planlagt møte 2
juni flyttes til 12 mai og holdes i Sandnessjøen. Møtested som er planlagt til 22
september flyttes til Brønnøysund.
2) Brukerutvalget skal kalles inn til informasjonsmøte for FTV. Dette fungerte 1 gangen
(nov. 2015), men brukerutvalget har ikke fått innkalling etter dette. Iren gir
tilbakemelding til den som har ansvar for innkallingen.

