
 
 

 

Protokoll 
 
Møte:  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  Torsdag 28. mai2015 – kl 13:00 – 15:30 – Omsorgssenteret, Brønnøysund 
  Møterom 3.etg. adm 
 
Tilstede: Leder:  Ernly Eriksen 
  Nestleder: Sissel Brufors Jensen 
    Dag Utnes 
    Alf Tjønna 
                                               Vara: Hans  Bordevich 
                        Sekretariat:    Iren Ramsøy 
 
Forfall:            Solveig Skjølberg og Nilsen, Anna Jakobsen  
 
Omvisning Distriktsmedisinsk senter (DMS/LMS): ved Rådgiver Sturla Ditlefsen, 
områdesjef Julie Engelsnes, Leder for fagstab Ole Inge Jenssen:  
 
Møtet startet med en gjennomgang av innhold av tjenester og organisering ved 
Omsorgssenteret i Brønnøy. Bygget er restaurert og brukt til helseformål. Her har man samlet 
desentraliserte spesialisthelsetjenester som poliklinikk, fødetilbud og dialyse. DPSet ligger 
like utenfor. I tillegg finnes her helsestasjon, fysioterapeut, legesenter, sykehjemsplasser, og 
omsorgsgrupper. Paralelt med prosjektet som er omtalt som tilleggsutredning til 
utviklingsplan 2025 pågår det en mulighetsanalyse for etablering av et blålys hus der man kan 
samle brann, politi, og ambulanse biler. Utviklingsplan 2025 og Nasjonal sykehusplan, blir 
styrende for utvikling videre, men prosjektet lokalmedisinsk senter/ Distriktsmedisinsk senter 
(DMS) er nå styrebehandlet både i sykehus og i Brønnøy kommune. Det etableres en felles 
arbeidsgruppe med oppstart like over sommeren som skal jobbe videre med detaljplanlegging 
av innhold i DMS. Brønnøy er vertskommune i samarbeidet og er pådriver for videre prosess.   
 
Saksliste 
 
Sak 14/2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:   Godkjent  
 
Sak 15/2015  Godkjenning av protokoll fra møte i Brukerutvalget, 26.02.15 
Vedtak:           Godkjent 
 
Sak 16 /2015:         Ambulanseplan – gjennomgang av ny ambulanseplan av 
Ambulansesjef Odd Magne Rønning  
Ny ambulanseplan med høringsfrist 1 oktober  er nå sendt ut til aktuelle 
høringsinstanser. Brukerutvalget er bedt om å gi en felles tilbakemelding innen fristen. 
 
Bakgrunn for ny plan er i stor grad knyttet til ny akuttforskrift. Forskriften krever flere 
tjenester med tilstedevakt. En omlegging av ambulansestasjonene vil bidra til å sikre 
tilstrekkelige oppdrag som vil være gunstig for å sikre utvikling av god kompetanse.  



Krav til samhandling og klimatiltak, utviklingsplan 2025, ny sykehusplan og innføring av 
nytt nødnett samt en betydelig økning i kostnader knyttet til ambulanse transport har 
vært medvirkende til forslaget som er lagt frem. 
 
Helgelandssykehuset er opptatt av optimal bruk av helseforetakets ressurser. Økte 
transportkostnader går utover andre tilbud i helseforetaket, det er derfor et mål å 
redusere kostnader til transport.   
 
Vedtak: Brukerutvalget bes om å lese igjennom forslag og komme med tilbakemelding. 
Innspill sendes sekretariat før neste møte som er planlagt til 24 september. Leder og 
nestleder utarbeider forslag til felles høringssvar. Sak settes opp på saksliste til neste 
møte i brukerutvalget.  
    
Sak 17/2015      Utviklingsplan 2025 – Helgelandssykehuset. Prosess, Fremdrift 
v/Per Martin Knutsen 
Refererer til styrevedtak og at det nå er fokus på videre prosess. Det er gitt positiv 
tilbakemelding på prosess hittil.   
Rapport fra Brønnøy – tilleggsutredning til utviklingsplan som omhandler etablering av 
lokalmedisinsk/ Distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund er ett eksempel på hvordan 
desentralisert spesialisthelsetjeneste kan bygges opp, samarbeid mellom kommune og 
sykehus, og innhold i et lokalmedisinsk senter. 
Prosess videre: Nytt mandat er under utarbeiding, adm. Direktør er bedt om å legge til 
rette for fortsatt åpen prosess, og skal etablere en arb. Gruppe. Gruppen får i oppgave å 
legge frem de besteforslagene til lokalisering av et nytt sykehus. Arbeidsgruppen 
kommer til å bestå av representanter fra både kommuner og Helgelandssykehuset. Det 
vil også være brukerrepresentant i gruppen. Når beste alternativer er presentert vil 
eventuelle tomter utpekes i samarbeid med aktuell kommune. Endelig forslag skal 
legges frem for styret i Helgelandssykehuset. Arbeidet starter høst 2015 og varer til 
årsskifte 2015- 2016. Arbeidet skal ses i sammenheng med nasjonal sykehusplan som er 
avgjørende for prosess videre. – nytt sykehus kan være en realitet i 2024 – 2025. 
  
Vedtak:          Tatt til orientering 
 
Sak 18/2015 Orientering fra regional brukerkonferanse ved leder og nestleder 
Dir. Helse Nord Vorland utdelte årets brukerpris til Greta Alltermark fra Narvik som har vært 
engasjert både nasjonalt og regionalt. 
Det ble informert om ny nettportal som skal etableres nasjonalt, koordinerende enhet, 
pakkeforløp, ny kvalitetsstrategi og kvalitetsindikatorer og at det skal ansettes 
kvalitetskoordinatorer ved alle sykehus. Det ble informert om hvilke avtaler helse nord har 
med private rehabiliteringsenheter, nye nettsider til Helse Nord, sykelig overvekt og 
gjennomgang av fagplan.  
 
Nestleder Sissel B. Jensen har høstet god erfaring fra å delta som bruker i utarbeiding av 
fagplan til hud, og ser at det har vært en gjensidig nytte i utarbeiding av fagplaner.  
Det er positivt at man satser mer på hud og rekruttering av leger til faget. Det synes som det er 
mer interessant for legene å spesialisere seg i hud når de nå også har fått andre oppgaver 
innenfor bl.a. plastikk kirurgi. 
 
Vedtak:                      Tatt til orientering 
 



Sak 19/ 2015             Gjennomgang av tertialrapport 1 kvartal ved leder 
Vedtak:                     Tatt til orientering 
 
Sak 20/ 2015             Orientering venterom ved HS Rana 
Ved alle tre sykehusene på Helgeland er det etablert skjermede venterom for pasienter som 
venter på transport hjem etter at de er utskrevet fra sykehuset. Bakgrunnen for at rommene ble 
etablert var at mange pasienter fortsatt er preget av sykdom når de blir utskrevet.Det er da 
ikke alltid kjekt å måtte sitte i ventesone sammen med andre besøkende. Ved HS Rana har 
man tatt deler av venterom som er etablert for pasienter som er utskrevet og venter på 
transport. Brukerrepresentant er rådspurt før rommet ble delt, og har akseptert delingen da det 
fortsatt er et skjermet venterom, men det er noe mindre. Det er et sterkt ønske om at disse 
skjermede venterommene ivaretas. 
 
Vedtak:                    Tatt til orientering 
 
Sak 21/ 2015            Møteplan 
September 24, Mosjøen 
Desember 15-16 
 
 
22/ 2015                    Eventuelt 
Samhandlingssjef orienterte brukerutvalget om saker fra dialogmøte den 12 mai mellom 
kommuner og sykehuset. Flere av sakene settes opp som orienteringssaker til neste møte i 
brukerutvalget. 
 
Det er ønskelig at brukerutvalget kan møte på dialogmøter mellom sykehusledelse og 
tillitsvalgte / arbeidstakerorg. Samhandlingssjef sender forespørsel om dette for aksept. 
 
Saker til neste møte 
Status pakkeforløp/ Michael Strähle eller Ranveig Aspevik 
Gjennomgang høringssvar- Ambulanseplan 
Evaluering sommer avvikling 
Senter for samhandling v/Samhandlingssjef 
Nye avtaler som er foreslått i tilknytning til følgetjenester 
Oppdatering på tidligere innspill i tilknytning til forenkling av reiseregninger, samt 
kundekontakt v/pasientreiser 
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