Protokoll
Møte: Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF
Tid: 11. desember 2017, kl. 13:00 – 16:00
Møtested: Mo i Rana, Helgelandssykehuset
Tilstede:
Navn

Tittel

Organisasjon

Sissel Brufors Jensen

Leder

FFO

Alf Tjønna

Nestleder

Samisk befolkning

Anne Lise Brygfjeld

Medlem

SAFO

Kristian Strauman

Medlem

Eldrerådet

Christine. C. Horseng

Medlem

Kreftforeningen

Forfall:
Navn

Tittel

Organisasjon

Turid Arnes Johansen

Medlem

FFO/Mental
Helse

Meldte forfall. Ingen varamedlem å innkalle da
varamedlem har rykket opp til fast plass i
brukerutvalget.
Administrasjon: Fred Mürer, Knut Roar Johnsen
Sekretariat: Tove Lill Røreng Falstad

Saksliste
Sak 38/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset godkjenner innkalling og saksliste

Sak 39/2017 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 13. september 2017
Vedtak:

Protokoll fra brukerutvalgsmøte 13.09.2017 godkjennes

Sak 40/2017 Muntlig informasjon fra administrerende direktør (AD)


Helseministerens hovedfokus 2018



Helgelandssykehuset 2025



Budsjett 2018



Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset

Vedtak:



Medisin og intensiv i Mosjøen



Nødkraft og operasjonsfløy i Sandnessjøen



Ny AMK i Sandnessjøen



DMS i Brønnøy



Operasjon og nødstrøm i Mo i Rana



Bygg og eiendom – plan for investering og renovering
Brukerutvalget tar informasjon fra AD til orientering

Sak 41/2017 Referatsaker - muntlig informasjon fra brukerutvalgets leder
Kort orientering fra styresaker, ledermøte med RBU, nominasjon til brukerutvalg og
ungdomsråd.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjon fra leder til orientering. Angående saken om
pasientreiser som brukerutvalget har løftet til RBU er tilbakemeldingen at
saken må fremmes via brukerorganisasjonen i Norge.

Sak 42/2017 Samstemming av legemidler – regionalt prosjekt, lokalt arbeid
Samstemming av legemidler er en del av pasientsikkerhetsprogrammet i
Norge. Farmasøyt hadde en gjennomgang av innhold og mål i prosjektet og
hvordan Helgelandssykehuset deltar og følger opp med lokale tiltak.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjon om samstemming av legemidler til orientering.

Sak 43/2017 Bare spør – kampanjen, del av pasientsikkerhetsprogrammet
En kort orientering om oppfølging av prosjektet.
Vedtak:

Informasjonen tas til orientering. Brukerutvalget har forståelse for at i
perioder er det ikke kapasitet til å følge opp i ønsket grad.

Sak 44/2017 Orienteringssaker - Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper
Medlemmer i råd, utvalg og prosjekter orienterte om arbeidet som de er med i. Leder
orienterte om de innsendte tilbakemeldinger som er kommet fra eksterne
brukerrepresentanter i ulike råd, utvalg og prosjekter.
Vedtak:

Gjennomgang av status i prosjekter og arbeidsgrupper fra
brukerrepresentantene. Informasjonen tas til etterretning.

Sak 45/2017 Møteplan for 2018 - årshjul
Vedtak:

Møteplan for 2018 godkjennes

Sak 46/2017 Evaluering av arbeidet i brukerutvalget i funksjonsperioden
Vedtak:

Evaluering av arbeidet i brukerutvalget i funksjonsperioden fra mai 2016 til
januar 2018 ble vedtatt gjennomført ved bruk av questback som verktøy.
Rapporten gjennomgås på første møte i 2018.

Sak 47/2017 Eventuelt:
Pasientopplevelser
Vedtak:

Sak til eventuelt settes opp som egen sak på første møte i 2018

