
 
 

 

Protokoll 

Brukerutvalget er invitert til å delta ved styreseminar og middag med styret i Helgelandssykehuset HF 
den 12 desember. Styreseminaret starter klokken 16.00 -19.00 (se egen innkalling for program).  
 
Møte: Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid: 10-15 
Møtested: Helgelandssykehuset, administrasjonsbygget i 3 etg.  Mo I Rana  
 
Sekretariat: Senter for Samhandling 
 
Tilstede: leder Sissel Brufors Jensen, Nestleder Alf Tjønna, Anne Lise Brygfjeld, Hildegard Drage, 
Kristian Strauman, Tove Lill Falstad (overtar sekretariatfunksjonen og blir kontaktpunkt for 
brukerutvalget frem til ny samhandlingssjef er ansatt.) 
 
Forfall:   Christine Horseng   
 
Saksliste 
 
Sak 23/2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 24/2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Brukerutvalget 19 oktober,  
Vedtak:      Godkjent      
 
Sak 25/2016 Informasjon ved Pasientombudet i Nordland, Inger Marie Somerset 
Vedtak:    Tatt til orientering        
 
Sak 26/2016 Lokal evaluering av samhandlingsreformen inkludert oversikt samhandlingsavvik og 
oversikt over utskrivningsklare pasienter   ved Iren Ramsøy 
 
Vedtak:     Tatt til orientering. Anne Lise Brygfjeld oppnevnes til brukerrepresentant som bidrar i lokal 
evaluering i Helgelandssykehuset, og revidering av tjenesteavtaler i 2017 
 
Sak 27/2016 Oppnevning av brukerrepresentanter til klinisk utvalg rehabilitering og 
pasientopplæring 
 
Vedtak:   
Sissel og Iren snakkes sammen om representant til klinisk rehabiliterings utvalg 
 
Kristian Strauman oppnevnes til brukerrepresentant for klinisk utvalg som skal jobbe frem modell for 

samarbeid knyttet til læring og mestringstjenester. 
 
Sak 28/ 2016 Gjennomgang forslag til felles struktur for brukerutvalg i Helseforetak, inkludert 

etablering av ungdomsråd 
 
Sak 29/2016 Møteplan for 2017 
Det tas utgangspunkt i planlagte styremøter og møter i FTV (foretakstillitsvalgt møter) 
Møtekalender blir som følger: 



 
 

26 januar kl. 10.00-14.00 i Mosjøen   
19 april kl. 10.00-14.00 i Sandnessjøen eller Brønnøysund  
20 september   kl. 10.00-14.00 
13 desember med deltakelse på styreseminar og middag med styret i Helgelandssykehuset 

 
 
 
Eventuelt:    
Lysbehandling i Sandnessjøen er ikke i drift på grunn av at Helgelandssykehuset ikke har besatt 

stillinger slik at tilbudet mangler ansvarlig lege. – Brukerutvalget ber om at det jobbes 
for å rekruttere hudlege og/ eller at det inngås avtale med lokalavtalespesialist slik at 
lysbehandling kan gjennomføres lokalt på Helgeland.    

Samhandlingskonferansen – Positive tilbakemeldinger, alle som deltok mener konferansen var nyttig. 
 
Sykehusapotek – kort gjennomgang av Anne Lise som har deltatt i brukerutvalget til 

sykehusapoteket. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
     
  
 
 

 


