
BRUKERUTVALGET

SAMMENSETNING

Leder: Ernly Eriksen, SAFO.
Nestleder: Sissel Brufors Jensen,

Medlem: Dag Utnes, Mosjø

Medlem: Solveig Skjølberg

Medlem: Alf Tjønna, samisk

Medlem: Anna Jakobsen, eldrerepresentant

Vararepresentanter:
SAFO: Marit Angermo

FFO: Ingrid Straum

FFO: Per Hansen

Kreftforeningen:               Christin B.N.

Samisk representant: Ellen Marit

Eldrerepresentant: Hans Bordevich

Sekretær: Kommunikasjonssjef

Brukerutvalget har observasjonsstatus

Brukerutvalgets leder møter i styrem

MØTEVIRKSOMHET

• Brukerutvalget har hatt 4 m

• Brukerutvalget har behandlet

• Etter nyvalg hadde brukerutvalget

orienteringssaker:

▪ Tilbud og tjenester i Helgelandssykehuset

▪ Organisering av helseforetaket

▪ Utviklingsplan 20125

▪ Strategi for brukermedvirkning

▪ Orientering om tertialrapport

▪ Oppdragsdokument 2014

▪ Oppgaver for brukerutvalget

• Brukerutvalgets leder, Ernly

/ deltar i lokale og regionale

ÅRSMELDING 2014

BRUKERUTVALGET HELGELANDSSYKEHUSET  

SAFO.
Jensen, FFO

øen, Kreftforeningen.

Nilsen, FFO / Mental helse
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Angermo

Straum – astma/allergiforeningen

Hansen – mental helse

B.N. Horseng

Marit Kjønnås

Bordevich

Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen

observasjonsstatus med talerett i Helgelandssykehusets HF`s styre.

styremøtene – vara nestleder.

møter i perioden, møtene har vært fordelt mellom Mo

behandlet 30 saker.

brukerutvalget hadde sitt første møte 23.mai 2014, med følgende

Helgelandssykehuset

helseforetaket

20125

brukermedvirkning

tertialrapport 1 – 2014

2014

brukerutvalget – mandat og praktiske opplysninger v/ sekretæ

Ernly Eriksen, nestleder Sissel Brufors Jensen og medlem

regionale arbeidsgrupper, på vegne av eget utvalg / HF og brukere

Mo i Rana og Mosjøen

lgende

ær

medlem Dag Utnes har deltatt

brukere på Helgeland:



Saker som har vært til orientering / behandling og diskusjon i brukerutvalgets møter 2013:

- Kvalitetsindikatorer

- Kvalitetsarbeidet i helseforetaket

- Innkomne henvendelser fra brukere / brukerorganisasjoner

- Uheldige hendelser på internett

- Strategi for brukermedvirkning i Helgelandssykehuset

- Utviklingsplan 2025

- Lærings-og mestringsarbeidet i Helgelandssykehuset

- Arbeidet med innføring av nye pasientbrev i Helgelandssykehuset

- Internt organisasjonsprosjekt Helgelandssykehuset

- Pasientsikkerhetskampanjen 2014

- Samhandlingsarbeidet relatert til Samhandlingsreformen i helseforetaket og kommuner på Helgeland

- HELT – magasinet for Helgelandssykehuset

- FIKS – felles innføring av kliniske systemer i Helgelandssykehuset

Lokale prosjekt:

• Ombygging i sykehusenheten i Mosjøen

Brukerutvalgets deltakelse i Regionale prosjekt:

Arbeidet med dekning av hudleger i Helse Nord:

• Nestleder Brukerutvalget Sissel Brufors Jensen

Verv i regi av Helgelandssykehuset / Helse Nord

Regionalt Brukerutvalg 2013
• Ernly Eriksen varamedlem 2013

Sykehusapotek Nord brukerutvalg 2013 og 2014
• Dag Utnes lederverv

Prosjekt Hudfag Helse Nord
• Nestleder Sissel Brufors Jensen 2013  

Handlingsplan for brukermedvirkning i Helse Nord
• Leder Ernly Eriksen

Oppnevning av brukerrepresentanter til formelle utvalg i regi av Helgelandssykehuset HF:

Kvalitetsutvalget Helgelandssykehuset HF 2013-2015:

• Gunnar Røssvoll FFO

Brukerrepresentant til ”Nytt OSO – Helgeland”

• Leder for Brukerutvalget Ernly Eriksen / vara nestleder Sissel Brufors Jensen

Utviklingsplan 2025 – Helgelandssykehuset:

Styringsgruppe:

• Ernly Eriksen – leder brukerutvalget

Arbeidsgruppe 1- framskriving av pasientaktivitet:

• Dag Utnes Mosjøen

Arbeidsgruppe 2- transport:

• Svein A. Jensen Brønnøysund

Arbeidsgruppe 3-bygg:

• Steinar Volden Mo i Rana



Deltakelse på konferanser i lokal - og regional regi

Øvrig:

Henvendelser til brukerutvalget i Helgelandssykehuset har i løpet av 2014 vist økende tendens. Flere

henvendelser fra brukere, både enkeltvis og gjennom brukerorganisasjoner / brukergrupper.

Brukerutvalgets aktive deltakelse i Utviklingsplan 2025 for Helgelandssykehuset, har styrket utvalgets

arbeidsarenaer og innflytelse innenfor brukerperspektivet. Brukerutvalget er, på vegne av brukere av

helseforetakets tjenester, egen høringsinstans til Utviklingsarbeidet videre framdrift.

Styret i Helgelandssykehuset HF og brukerutvalget samarbeider med sikte på å styrke brukermedvirkningen i

helseforetaket. Dette er bl.a. forsøkt gjort gjennom et utvidet samarbeid mellom brukerutvalg og administrasjon

med sikte på konkrete fremlegg for helseforetakets styre. Brukerutvalget har i tillegg hatt framlegg om utvalgets

funksjon og øvrige innspill til styret gjennom styreseminar i desember.

Brukerutvalget og administrasjonen i Helgelandssykehuset ser nytten av at medlemmer er aktivt med i det som
skjer i forhold til regional brukermedvirkning.

Åpenhet til befolkningen er viktig og alle innkallinger og protokoller offentliggjøres på Helgelandsykehuset

hjemmeside: www.helgelandssykehuset.no

Nettstedet har også tilrettelagt mulighet for å sende e-post til brukerutvalget via administrasjonen.


