
 
 

 

Protokoll 

 
Møte:  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  Tirsdag 29. september 2015 . Møtested: Møterom Andås, Adm. Brakke HS Mosjøen  
 
Tilstede: Leder:  Ernly Eriksen 
  Nestleder: Sissel Brufors Jensen 
    Dag Utnes 
    Alf Tjønna 
 
Forfall:    Solveig Skjølberg og Nilsen, Anna Jakobsen  
 
 
Saksliste 

 

Sak 23/2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:   Godkjent  
 
Sak 24/2015  Godkjenning av protokoll fra møte i Brukerutvalget, 28 mai 2015 
Vedtak:           Godkjent 
 
Sak 25/2015   Gjennomgang av forslag til høringssvar på ambulanseplan 
 
Høringsuttalelse fra brukerutvalget i Helgelandssykehuset:  
 
I høringsbrev forespørres om:  

1) faktagrunnlaget i rapporten er korrekt,  
2) om det er noe som må korrigeres eller presiseres,  
3) om det finnes uklare formuleringer eller upresise konklusjoner som bør forklares og utdypes,  
4) forslag til struktur på ambulansetjenesten. 

Svar: 
Brukerutvalget har ikke grunnlag/ kunnskap til og etterprøve faktagrunnlaget som ligger til grunn for den 
nye planen. 
Brukerutvalget kan ikke se at det ligger noen utdypende beskrivelse av hva et ”first respond team” skal 
inneholde, og hva det innebærer for pasientene. 
Det fremkommer ikke hvilken vaktordning reserveambulansen i Mosjøen, Nesna, Mo I Rana og 
sandnessjøen skal ha. 
Brukerutvalget er av den oppfatning at det ikke finnes mange nok  gode argumenter for å flytte 
ambulansene fra nåværende baser til nye baser, for eksempel fra Hattfjelldal til Trofors, og fra Nesna til 
Utskarpen. Brukerutvalget mener videre at endringer som foreslått vil medføre et dårligere tilbud og 
svekke pasientsikkerheten i disse områdene. Av den grunn vil brukerutvalget ikke anbefale flyttinga av 
ambulansene. 

 
Direktør for prehospitale tjenester Bjørn Haug og områdesjef for ambulansene Odd Magne Rønning deltok 
på telestudio og svarte på spørsmål. 
First respond team: vanlig å etablere team av frivillige som er gitt opplæring i hjerte lungeredning, 
defibrilator bruk og annen enkel førstehjelp. Ikke krav til formell utdanning. Kommunene betaler 
eventuelt for vaktordning.  Ordningen er prøvd ut i Lenvik i Troms. ( beskrevet i ambulanseplan) 
 
I forhhold til responstid ved utkalling av ambulanse er det ingen nasjonale krav, men i stortingsmelding 
43 er det beskrevet en anbefaling på at 90% av befolkningen skal få hjelp innen 25 minutter. I 
ambulanseplanen som foreligger er det beregnet responstid pr. ambulanseområde. 
 
Begrunnelse for flytting av ambulansestasjonene: Kompetansekrav til bemanning av ambulanser vil i 
fremtiden være høyere enn i dag. Det er krevende å rekruttere personell og det er derfor nødvendig å 



legge til rette for rekruttering. Ved å flytte ambulansestasjonene vil man kunne øke aktivitet pr. stasjon og 
pr. personell, noe som er av betydning for rekruttering. Den nye akuttforskriften krever også tilstedevakt 
på ambulansestasjonene, noe som gjør at det er nødvendig å legge til rette for at de som er på vakt har 
tilstrekkelig med arbeidmengde. 
Tekniske ambulanser har ikke vaktordning. Brukes kun når de andre bilene er ute av drift eller ved større 
kriser/ katastrofer. 
 
Vedtak:              Høringsuttalelse vedtatt med noen endringer. 
 
Sak 26/2015  Evaluering sommeravvikling, Ved Anne Ingeborg Pedersen 
En felles forståelse av at sommeravviklingen i år har fungert bedre enn tidligere. Kan ha betydning at 
personell og innbyggere nå er kjent med etablerte rutiner. Fødetilbudene g psykisk helse har rullert på å 
ha åpent. FMR og ØNH har hatt stengt i 4 uker. Ved HS Mosjøen har akuttmottaket vært stengt mellom kl. 
20.00- og 0.8.00 på grunn av mangel på bioinginører. 17 pasienter ble berørt og ble sendt til mottak ved 
ett av de to andre sykehusene for avklaring.. 
 
Ingen avvik er kommet inn i forbindelse med sommeravvikling som er evaluert i samarbeid med 
tillitsvalgte. 
Vedtak:        Tatt til orientering        
 
Sak 27/2015 Gjennomgang kvalitetsindikatorer ved Sigurd Finne 
Oversikt over kvalitetsindikatorene legges ut på www.helsenorge.no der det også er mulig å se hvordan 
helseforetaket ligger an i forhold til andre helseforetak innenfor de samme indikatorene. På et generelt 
grunnlag ligger Helgelandssykehuset HF godt an i forhold til resten av landet. Oversikten gir oss mulighet 
til å følge trender slik at man kan kartlegge og iverksette tiltak som kan forbedre indikatorene.  Epikrisetid 
innenfor somatikk varierer mellom de tre sykehusene på Helgeland fra 74 % til 86 %. Sandnessjøen 
sykehus har i juli og august mnd. Hatt mange korridorpasienter. Det kan imidlertid skyldes feile 
registreringer i DIPS. Det blir derfor sett på om det er rutiner som må endres for å få rette tall. Ser man på 
trombolyse behandling så ligger Helgelandssykehuset HF over landsgjennomsnit. Pasientene ved 
helgelandssykehuset får helsehjelp innen 65 dager slik som krevd.   
 
Vedtak: Tatt til orientering    
 
 
Sak 28/2015 Elektronisk reiseregning ved Arve Smedseng, med mulighet for tilbakemeldinger. 
Det gis tilbakemelding fra brukere som ikke forstår hvorfor de ikke får dekket utgifter de har hatt til 
transport og overnatting når behandling går over flere dager. Det er også gitt tilbakemelding på 
manglende service. Smedseng forklarer at regelverket er slik at pasient og eventuelt følge får dekket 
billigste transportmiddel til og fra behandling, og at det kun er de som har bekreftelse fra lege som får 
dekket eventuelt drosje. Men, dersom det ikke går buss vil det bli akseptert andre transportmidler. 
Dersom du som pasient må komme tilbake til behandler eller avdeling over flere dager så er det 
behandler/ avdeling som må dekke overnatting. Pasientreiser dekker overnattinger som er nødvendig for 
å gjennomføre selve reisen. Smedseng beklager at noen opplever dårlig kundeservice. Det skal ikke 
forekomme. 
 
Ny elektronisk reiseregning er under etablering i web portalen www.helse.norge.no skal etter planen 
aktiviseres i løpet av våren. Mye av saksbehandlingen automatiseres. 
Det er endringer i forhold til avstand og dekking av transport til sykehus/ spesialist. Dagens ordning sier 
at pasientene får dekket utgifter til transport dersom de bor mer enn 3 km. Borte fra sykehus/ spesialist. 
Dette endres til 10 km. Dette gjelder ikke pasienter som har en medisinsk årsak til at de får dekket 
transport. 

 
Vedtak: Det bes om at de nye endringene gjøres kjent via media før de iverksettes.   

 
 

Sak 29/2015 Gjennomgang risikoanalyse knyttet til fødselsomsorg 
 
Det er gjennomført en intern risikovurdering av fødetilbudet i Helgelandssykehuset, bestilt av Helse Nord 
som ledd i en risiko- og sårbarhetsanalyse av fødetilbudet i regionen. (vedlegg ) 

Vedtak: Tatt til orientering. Det kan bli aktuelt og etterspørre om tiltakene er fulgt opp på et senere tidspunkt. 

 

http://www.helsenorge.no/
http://www.helse.norge.no/


Sak 30 /2015  Informasjon om senter for samhandling, ved Iren Ramsøy (vedlegg) 
 
Vedtak: Tatt til orientering  
 
Sak 31/ 2015      Informasjon om OSO (overordnet samhandlingsorgan) 
 
OSO er nå revitalisert og ordførere er byttet ut med 2 rådmenn, 2 kommunalsjefer og 2 
kommuneoverleger fra kommunenes side. Fra sykehusets side deltar med. Direktør og områdesjefer. 
Samhandlingssjef har leder ansvar når det er sykehuset som har lederrollen. Nytt i vedtektene er at det 
skal gjennomføres en årlig samhandlingskonferanse. 1 konferansen gjennomføres høsten 2016. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 32/ 2015      Møteplan: Møtet i desember legges til 14 desember, formiddag. Det er da mulig å delta på 
seminardel til styret i Helgelandssykehuset samme dag og styremøte den15 desember.   
 
Sak 33 /2015  Eventuelt 

 Samisk brukerrepresentant til deltakelse i arbeid med fagplan knyttet til fagplan innen geriatri og 
rehabilitering. 

Vedtak: Alf undersøker om det er noen med samisk bakgrunn som kan delta i dette arbeidet. Gir 
tilbakemelding til Iren innen en uke. 
 

 Brukerrepresentant til forskning 
Tomas Log, forskningsleder ved Helgelandssykehuset har sendt en formell henvendelse til brukerutvalget 
om deltakelse i forskningsgruppen som er etablert ved Helgelandssykehuset. Gruppen har som oppgave å 
gå igjennom søknader om penger til forskningsprosjekt i foretaket. Brukermedvirkning er etterspurt og 
skal bidra til at det gis midler til etterspurte og nødvendige områder. Det gjennomføres møter x 4 pr. År.  
 
Vedtak: Dag Utnes stiller som brukerrepresentant 
 

 Synspunkter HELT     
Vedtak: Det er ønskelig at det legges ut mer nyttig informasjon. Eks. nye eller styrkede behandlinger, 
samarbeidstiltak som OSO etc. 
Er det mulig å bytte navn? Ingen vet hva HELT står for og det oppfattes ikke å ha en tilknytning til 
Helgelandssykehuset.   
  
 
 
Forslag til agenda neste møte 
Pakkeforløp kreft 
Følgetjenester – avtale 
Primærhelsemelding 
Sykehusplan 


