
 
 

 

 

Protokoll 

 
Møte:  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  Torsdag 11. desember 2014 – kl 11:00 – 14:00 - Helgelandssykehuset Mo i Rana , 
  3. etg. administrasjonsbygg – møterom Loftfjellet  
 
Tilstede: Leder Ernly Eriksen 
  Nestleder Sissel Brufors Jensen 
  Alf Tjønna, Dag Utnes 
 
Meldt forfall: Solveig Skjølberg Nilsen, Anna Jakobsen (vara kunne ikke møte) 
 
Saksliste 
 
Sak 23/2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  Godkjent 
 
Sak 24/2014  Godkjenning av protokoll fra møte i Brukerutvalget, 15.10.2014 
Vedtak:  Godkjent 
 
Sak 25/2014 Budsjett 2015 – muntlig orientering v/ Adm. direktør Per Martin Knutsen 
 
Vedtak:   Brukerutvalget tar direktørens orientering om forslag til Budsjett 2015 til etterretning.  

Brukerutvalget er tilfreds med at den økonomiske situasjonen i helseforetaket er positiv 
og at det gjennom dette, både blir styrking av tjenestetilbud samt iverksatt nye tilbud. Det 
er også positivt at det kan settes av ekstra midler til kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid. 

 
Sak 26/2014  Behov for LMS- kurs for pasienter med Prostatakreft v/ Dag Utnes 
  Saken ble tatt opp i møtet på bakgrunn av innspill til burkerutvalget om at tidligere 

kurstilbud for pasienter med prostatakreft på Helgeland er uteblitt. 
                             Brukerutvalget fikk orientering fra LMS om tilbudet og at dette for tiden ikke har noe 

aktivitet. Brukerutvalget henstiller til urologisk miljø i Helgelandssyekhseut om å 
reaktivere kurstilbudet til pasienter med prostatakreft. 

 
Sak 27/2014  Orientering om Samhandling i Helgelandssykehuset / samhandling med 

kommuner og status OSO Helgeland (overordnet samarbeidsorgan)  
v/ Samhandlingssjef Iren Ramsøy  
 

Vedtak:   Brukerutvalget er tilfreds med orientering fra samhandlingssjefen om de sentrale 
samhandlingsområder mellom sykehus og kommuner samt status for reorganisering og 
mandat for OSO.  
 

Sak 28/2014 Orientering om LMS- tilbudet i Helgelandssykehuset v/ Tove – Lill Falstad 
 
Vedtak:  Brukerutvalget er tilfreds med bred orientering om kurstilbudet innen lærings -og 

mestring i Helgelandssykehuset og ønsker å få statusorientering igjen om ett år. 
 
Sak 29/ /2014  Orientering om pasientsikkerhetsarbeidet i Helgelandssykehuset  

v/ rådgiver SFFU Anne Ingeborg Pedersen 
 

Vedtak:  Gjennomgang av status i pasientsikkerhetskampanjen, " I trygge hender". I etterkant av at 
kampanjen er dette arbeidet nå er gått over i et 5-årig nasjonalt program. Brukerutvalget 
er tifreds med arbeidet og ønsker oppdatering på arbeidet om ett år. 

 



Sak 30 /2014  Møteplan 2015 

Brukerutvalget 
Helgelandssykehuset 
HF 

 Ons 
18.2.15 
Ssj 

 

 
 Man 

25.5.15 
Msj 

   Ons 
24.9.15 
Brs 

  Tor 
10.12.15 
MiR 

 
 
Sak 31 /2014  Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 
 
Sak 32/2014 Innmeldt ekstraordinær sak  
                             Høringsuttalelse fra Brukerutvalget vedrørende forslag til nytt forenklet regelverk for 

dekning av pasientreiser – ref sak 16/2014. Høringsfrist er forlenget til 11.12.2014 
 

Følgende høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Helgelandssykehuset oversendes 
Helse – og Omsorgsdepartementet: 
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset slutter seg til en del prinsipper i høringsnotatet 
vedrørende forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter. 
Brukerutvalget kan ikke akseptere at den økonomiske forenklingen blir skjøvet over til 
pasienten. 
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset har følgende merknader: 
1. Standardsatsen på kr.2,40.- pr. kilometer bør økes – helst tilsvarende satser jamfør 

Statens reiseregulativ. 
2. Brukerutvalget vil fraråde økning i reiseavstand fra 3 – til 10 kilometer før 

økonomisk dekning. Begrunnelse for dette er blant annet at mange av helseforeakets 
brukere bor i distrikt uten optimal regulær offentlig kommunikasjon.  

3. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset mener at dagens reise avstand på 3 
kilometer må opprettholdes, dette med bakgrunn i at en god del kronisk syke 
pasienter som ofte må ha helsehjelp – eksempel dialysepasienter, vil få økte utgifter i 
forbindelse med sin sykdom med en slik forlengelse 

  
Vedtak:  Forslag til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse – og Omsorgsdepartementet 

omgående.  


