
 
 

 

 

Protokoll 

 
Møte:  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset 
Tid:  Onsdag 15. oktober 2014 – kl 11:30 
Sted:  Helgelandssykehuset - Pasientreisekontoret Mosjøen  
 
Tilstede: 
Leder:   Ernly Eriksen  
  
Medlemmer:  Dag Utnes, Anna Jakobsen, Ingrid Straum. 
 
Forfall:  Sissel Brufors Jensen, Alf Tjønna, Ellen Marit Kjønnås, Solveig Skjølberg Nilsen. 
 
 
Saksliste 
 
Sak 14/2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  Godkjent 
 
Sak 15/2014  Godkjenning av protokoll fra møte i Brukerutvalget 23. 05.2014 
Vedtak:  Godkjent 
 
Sak 16/2014  Orientering om Pasientreiser i Helgelandssykehuset v/Arve Smedseng, leder for 

Pasientreiser i Helgelandssykehuset 
 
Vedtak: Brukerutvalget er tilfreds med gjennomgang av aktivitet innen pasientreiser på 

Helgeland, og påfølgende omvisning i pasientreiseavdelingen. 
                             
                             Kort gjennomgang av høringsnotat vedrørende forenkling av regelverk for dekning av 

pasienters reiseutgifter. Høringsfrist 27.11.14. Gjennomgang av essens i notatet og 
brukerutvalget vurderer om de skal komme med innspill. 

 
Sak 17/2014  Tertialrapport 2 – 2014, v/medisinsk direktør Fred A. Mürer 
       
Vedtak: Kort gjennomgang av Tertialrapport 2-2014  

Spesielt fokus på gjennomsnittlig ventetid i Helgelandssykehuset, som er akseptabel ift 
krav om 65 dager. Noe kortere innen psykisk helse. Det er også gledelig at fristbrudd 
viser nedadgående tendens.  Utover dette ingen store avvikende resultater. Rapporten tas 
til orientering.  

 
Sak 18 /2014 Orientering om kvalitetsindikatorer i helseforetaket 

v/ medisinsk direktør Fred A. Mürer 
 

Vedtak:                 Gjennomgang av de viktigste kvalitetsindikatorer med spesielt fokus på fristbrudd og 
epikrisetid. Brukerutvalget gir tilbakemelding på at det er gledelig at kvalitetsindikatorer 
viser at kvalitetsarbeidet i helseforetaket har effekt og at Helgelandssykehuset ligger 
rimelig bra an i forhold til krav ved siste målinger, spesielt innenfor epikrisetid og 
operasjonsstrykninger.  

 
Sak 19 /2014  Utviklingsplan 2025  

Kort muntlig gjennomgang av framdrift og høringsprosess. Brukerutvalget ønsker å 
behandle ferdig rapport når denne kommer ut på høring etter neste møte i 
styringsgruppen for utviklingsplan 2025. 



 
Vedtak:  Brukerutvalget tar statusinformasjon om prosessen til orientering. 
 
Sak 20 /2014  Helseportal på nett v/webredaktør Elisabeth Solum  

Orientering fra webredaktør om nasjonalt arbeid med felles plattform for nettløsinger i 
spesialisthelsetjenesten.  

 
Vedtak:  Brukerutvalget tar gjennomgangen til orientering, men ønsker samtidig å uttrykke en 

bekymring på vegne av den eldre del av befolkningen som ikke har datakunnskaper eller 
utstyr for å holde seg oppdatert på framtidig nettløsninger for informasjonsflyt.   

 
Sak 21 /2014  Møteplan 2014 
 

Brukerutvalget 
Helgelandssykehuset 

Mandag 
24.2.14 
MiR 

Fredag 
23.5.14 
MiR 

Tirsdag 
24.9.14 
Msj 
(avholdt 
15.10.14) 

 

Torsdag 
11.12 
MiR 

 
Vedtak:  Møteplan ble vedtatt. 
 
Sak 22 /2014  Ekstraordinær sak:  
 

Orientering om prosjekt i Helgelandssykehuset Mosjøen, vedrørende mulig 
sammenslåing av 2 døgnavdelinger - medisinsk avdeling og intensivavdelingen til en 
felles døgnavdeling.   

 
Vedtak: 

Brukerutvalget er tilfreds med orientering om prosjektet. Brukerutvalget kan ut fra 
gjennomgang og presentasjon ikke se at en foreslått omorgansering forringer 
pasienttilbudet til innlagte pasienter tilnyttet Helgelandssykehuset Mosjøen.  


