
 
 

 

 

Protokoll 

 

Møte:  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  Fredag 23. mai 2014 – kl 11:00 
Sted:  Bakeribygget Mo i Rana  
 
Tilstede: 
Leder:  Ernly Eriksen 
Nestleder: Sissel Brufors Jensen 
  
Medlemmer:  Dag Utnes, Alf Tjønna, Anna Jakobsen,  
Forfall:  Solveig Skjølberg Nilsen 
 
Vara medlemmer til stede på dette møtet: Ingrid Straum, Ellen Marit Kjønnås 
 
 
Saksliste 
 
Sak 07/2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  Godkjent 
 
Sak 08/2014  Godkjenning av protokoll fra møte i Brukerutvalget, 24. 02.2014 
Vedtak:  Godkjent 
 
Sak 09/2014  Orientering om brukerutvalget i fbm med nye medlemmer  

og varamedlemmer v/ leder Ernly Eriksen 
 

Vedtak: Informasjon fra leder om brukerutvalgets funksjon, mandat og strategi ble tatt til 
orientering. Tilbakemelding på at arbeidet virker interessant. Mandatet endres i tråd 
med bestemmelser om møtegodtgjørelse og utvidelse av ett medlem for det nye 
Brukerutvalgets virkningsperiode. 

 
Sak 10/2014  Orientering fra Regional brukerkonferanse og brukeropplæring 

v / leder Ernly Eriksen 
 

Vedtak:  Alle deltakende representanter fra Brukerutvalget i Helgelandssykehuset var tilfreds 
med møtene i Bodø. Mye og til dels vanskelig informasjon var en reaksjon fra spesielt 
nye medlemmer, som ikke er så godt kjent med verken det faglige språket i 
helsevesenet og heller ikke så kjent med måten brukerutvalgene skal arbeide på. Bruk 
av klart språk vil være et viktig virkemiddel for vellykket brukermedvirkning. Dette skal 
Helgelandssykehuset ta til etterretning i eget arbeid med brukermedvirkning internt i 
helseforetaket. 

 
Sak 11/2014 Orienteringssaker om Helgelandssykehuset v/ Adm. direktør Per Martin Knutsen  
 

 Tilbud og tjenester i Helgelandssykehuset  
 Organisering av helseforetaket 
 Utviklingsplan 20125 
 Strategi for brukermedvirkning  
 Orientering om tertialrapport 1 – 2014 
 Oppdragsdokument 2014  
 Oppgaver for brukerutvalget – mandat og praktiske opplysninger v/ sekretær 

 
Vedtak:  Brukerutvalget er tilferds med omfattende orientering og ser fram til å bli bedre kjent 

med helseforetaket. 
 



 
Sak 12 /2014 Møteplan 2014 

 
Vedtak: Møteplan for resten av 2014 godkjennes og ny møteplan for 2015 legges fram som 

sak i neste møte 
 
Sak 13 /2014 Eventuelt 

 Brev fra Psoriasis- og eksemforbundet vedrørende lysbehandlingstilbudet i Sandnessjøen 
Saksgangen og brevvekslingen mellom forbundet lokalt og sentralt ble gjennomgått.  
Brukerutvalget ser seg ferdig med denne saken på bakgrunn av at Helgelandssykehuset har 
sendt informasjon om lysbehandling i Sandnessjøen i mai 2014 til Psoriasis- og 
eksemforbundet. 

 

 Spørsmål om rutiner innen pasientreiser – flere spørsmål om prosedyrer for pasientreise. 
Avdelingsleder fra området inviteres til neste møte i Brukerutvalget. 
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