Protokoll
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Tid: Torsdag 13. juni 2019, kl. 08.30 – 14.00
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Sak 24/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent
Sak 25/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget dato 25. april 2019
Vedtak:
Protokoll ble godkjent av brukerutvalget
Sak 26/2019 Fødetilbud på Helgeland – muligheter og utfordringer i ny struktur
Styreseminar om fødetilbud 30. april. Hva er mulig om 5 – 10 år? Arbeidsgruppe er nedsatt

og skal levere en rapport om framtidig fødetilbud på Helgeland til AD. Arbeidsgruppen er
kommet til punkt 4 i disposisjonen for rapporten; organisering av fødetilbud på Helgeland.
Styremøtet 18. juni vil legge noen føringer for videre arbeid med innhold i rapporten.
Presentasjon av arbeidsgruppens arbeid så langt i rapporten. Presentasjon vedlegges
protokoll.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjon til orientering. Brukerutvalget ber generelt om
at presentasjoner vedlegges som sakspapir ved innkalling til møte.

Sak 19/2019 Desentralisert dialyse for pasienter med lang reisevei
Vedtak:
Saken må utsettes grunnet tekniske problemer med Skype
Sak 20/2019 Pasientforløp for pasienter med sykelig overvekt i Helgelandssykehuset HF
Vedtak:
Saken må utsettes grunnet tekniske problemer med Skype

Sak 27/2019 Pasientforløp for hjertepasienter i Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Presentasjon av trenings- og opplæringstilbud for hjertepasienter i Sandnessjøen. Aldrende
befolkning på Helgeland og lav overlevelsesrate etter hjertesykdom (blant de laveste i
landet) er utgangspunkt for tiltakene. Trening øker sjansene for overlevelse etter
hjerteinfarkt/hjertesykdom med 70 %. Tilbudet gis 1 – 2 uker etter innleggelse. Deltakerne
rekrutteres hovedsakelig fra sengepost. Fokus på intervall- og kondisjonstrening i
treningsgruppen. Treningsgruppen har tilbud i 12 uker, 2 ganger pr. uke. Samtale inngår i
tilbudet.
Hjerteskole (1-dags LMS-kurs) drives parallelt. God drift med 80 pasienter på LMS-kurs i
løpet av året. Leger og sykepleiere skal rekruttere til tilbudene. Mestring og psykisk helse er
spesielt vektlagt både i treningstilbud og hjerteskole. LMS-kurs drives også på Mo (2-dagers
tilbud), men ikke i Mosjøen. Treningsgruppe i regi av helseforetaket tilbys bare i
Sandnessjøen.
Vedtak:
1) Brukerutvalget takker for god informasjon og tar saken til orientering.
2) Brukerutvalget ber om at det jobbes med at tilbudet blir likt for flest mulig pasienter
på Helgeland. Det må sørges for at det blir et tilbud i pasientforløpet til alle
hjertepasienter som er under behandling.
Sak 28/2019 DMS Brønnøysund
Orientering om DMS generelt og DMS Brønnøysund generelt. DMS handler om å gi pasienter
et godt tilbud der de bor, desentralisert spesialisthelsetjenester – planlagt elektiv virksomhet
(poliklinikk, dialyse, senger med spesielle funksjoner -intermediærsenger). Både somatikk og
psykisk helsevern. Alle vedtak som er gjort i forbindelse med forankring av DMS i
Brønnøysund er tilgjengeliggjort på Helgelandssykehuset nettsider. Planlagt byggestart i
Brønnøysund er januar 2020. Gjennomgang av suksesskriterier. Prosjektet mangler
brukerrepresentant i prosjektgruppen. Det bes om en representant til prosjektgruppen fra
prosjektleder.
Vedtak:
1) Brukerutvalget takker for presentasjonen og tar informasjon til orientering.

2) Døgnsenger innen psykisk helse/rus bør vurderes inn i DMS i Brønnøysund anbefaler
brukerutvalget. Pr. i dag må pasientene sendes til Mosjøen.
3) Brukerutvalget velger en representant til prosjektgruppen til høsten.
Sak 29/2019 Befaring av Helgelandssykehuset Sandnessjøen - Universell utforming
Det ble gjennomført fysisk befaring i Sandnessjøen fra inngangsparti, ekspedisjon,
ventesone, kantine, heis og toalett. Det ble også befart inngangsparti i plan 1 og 2. samt
akuttmottak. Sengeposter og poliklinikker ble ikke befart i denne omgang.
Vedtak:
1. Funnene fra befaringen oppsummeres i et notat som oversendes til AD. Saken vil bli
tatt opp i ledergruppen. Notatet vedlegges protokoll fra dette BU-møtet.
2. Det sendes avvik/forbedringsmelding til direktør for eiendom og etterspørres et
system for registrering av tilbakemeldinger fra pasienter.
3. Brukerutvalget ber om at det orienteres BU-møte om de tiltak som blir iverksatt.

Sak 30/2019 Varslingssaker v/ administrerende direktør
Fire varslingssaker håndteres av eksternt og uavhengig selskap. Informasjon er gitt via
allmøter i alle tre sykehusenhetene. Ansatte opplever å stå i en krevende situasjon.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning.

Sak 31/2019 Brukerutvalgets rolle og påvirkningsmuligheter i Helgelandssykehuset 2025
Administrerende direktør fremla en fremdriftsplan for hvordan brukerutvalget skal trekkes
inn i Hsyk 2025, styresak 59-2019 vedlegg 4. Sakspapirer og presentasjoner skal sendes til
brukerutvalget 1 uke før møte.
Vedtak:

Brukerutvalget støtter forslaget fra AD om at brukerutvalget har temamøter
månedlig ang. Hsyk 2025. Det settes opp ekstra møte i 22. august, kl. 11.00 –
14.00. Tema: Psykisk helsevern + samhandling.

Sak 32/2019 Prosjekt vaktberedskap, krise-/akuttinnleggelser og samarbeid med
fastlegene
Prosjektet skal sørge for å ha tilgjengelige spesialisthelsetjenester gjennom døgnet.
Gjennomgang av hvilke tilbud Helgelandssykehuset har pr. i dag, og hva som
savnes/etterspørres. Prosjektet definerer momenter som må avklares. Forslag på løsning
forventes til høsten (september). Ansvar i ventetid på transport inngår ikke direkte i
prosjektet, men det er ei utfordring som sykehuset har felles med kommunene og som det
må jobbes med videre.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjon til orientering og er glad for at prosjektet er kommet
godt i gang.
2. Brukerutvalget ønsker å påpeke at transportutfordringene er krevende
problemstillinger. Brukerutvalget vil løfte fram dette som ei utfordring som krever
bedre tiltak enn vi har pr. i dag. Det etterspørres handling på området snarest.

Sak 33/2019 Samhandling med kommunene og rekruttering
Samhandling med kommunenes helsetjenester, herunder felles rekrutteringsutfordringer –
helhetlige helsetilbud i regionen.
Kontaktpunkter er etablert i ny møtestruktur. Det er innhentet informasjon fra kommunene
via tilsendte spørsmål. 14 av 18 kommuner har svart. Spørsmålene varierer fra rekruttering
til bruk av tjenester og kapasitet innen omsorg. Mange områder trenger bedre
ansvarsavklaring mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det er også ulike
kulturer for samarbeid på Helgeland. Presentasjon av foreløpige forslag til løsninger og tiltak
ble lagt fram.
Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjon til orientering.

Sak 34/2019 Orienteringssaker fra BU-leder




Styremøtet 20. mai
Prosjekt Farmasøyt i akuttmottak 4. juni
OSO-møte 7. mai

Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering

Sak 35/2019 Eventuelt
Spørsmål om medisin i Helgelandssykehuset:
1) Har Helgelandssykehuset utfordringer med å skaffe og å lagre medisiner over tid?
Svar: Spørsmålet må gå videre til medisinsk direktør Fred Mürer for å besvares. Overføres
til neste møte.
2) Har Helgelandssykehuset avtale med privat apotekleverandør, og i så fall hvorfor:
Svar: Ja, Apotek 1.
Årsak: Kort reise til alle apotekene fra sykehusenhetene. Sykehusapotek Nord er ikke
etablert på Helgeland. Det er inngått en intensjonsavtale med Sykehusapotek Nord
om at de etablerer seg på Helgeland.
________
Protokoll godkjennes endelig i møte 22.08.2019
Kopi til:
 Styret i Helgelandssykehuset
 Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset
 Ledergruppen i Helgelandssykehuset
 Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og
Helse Nord.

