
 
 

 

Protokoll 

Møte: Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid: 13. juni 2018 kl. 10.00 – 14.00 
Møtested: Helgelandssykehuset i Mo i Rana, Møterom ved kantina underetasje 
 
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU x  

Per Hansen Nestleder FFO – Mental Helse x  

Tove Linder Aspen  Medlem LMS  x 

Ellen Sara Sparrok Larsen  Medlem Samisk befolkning x  

Einar Moen Medlem Eldrerådet x  

Rigmor Røberg Medlem Kreftforeningen x  

Åse Irene Wrålsen Medlem FFO -HLF x  

Vigdis Svaleng Vara FFO - ADHD x  

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir Helgelandssykehuset x  

Fred Mürer Medisinsk dir Helgelandssykehuset x  

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh. Helgelandssykehuset  x 

Tove Lill Falstad Sekretariat Helgelandssykehuset x  

Ann Karin Kjeldsand Kvalitetsrådgiver Helgelandssykehuset Sak 27  

 
 
Inviterte:  Sissel Brufors Jensen, tidligere leder i Brukerutvalget  
   
 
Saksliste 
 
Sak 18/2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  Saksliste og innkalling godkjent med de endringer som kom fram under møtet. 
 
Sak 19/2018 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget dato 07. mai 2018 
Vedtak:   Protokoll fra 07. mai 2018 godkjent 
    
Sak 20/2018 Takk til tidligere brukerutvalgsleder Sissel B. Jensen    

Administrerende direktør og medisinsk direktør takket BU-leder for 
arbeidsinnsat og engasjementet for Helgelandssykehuset gjennom mange år. 
Overrekkelse av gave og blomster. 
Avtroppende BU-leder takket for seg og oppfordrer nytt brukerutvalg til å 
være engasjert og ha godt oppmøte på BU-møtene.  

 



Vedtak:          Brukerutvalget takker avtroppende leder for mange års innsats og 
engasjement, og er glad hun vil fortsette å bidra med som brukerrepresentant 
i klinisk utvalg for rehabilitering.  

 
Sak 21/2018 Orienteringssaker fra administrerende direktør 

Presentasjon av ny administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdottir. 
 

Hsyk 2025:  
- Møter i alle kommuner på Helgeland gjennomført 
- E-postadresse på nettsidene til Helgelandssykehuset for innspill fra alle 

innbyggerne på Helgelandssykehuset. Alle innspill må være på sak, og 
innspillene må være undertegnet. Alle innspill blir publisert.  

- Internt sekretariat etablert og utvidet. Inkluderer klinisk personell. 
- Prosjektleder orienterer i ledermøte en gang i måneden 

 
Rekruttering – utfordring: 

- Rekruttering er utfordrende både for kommuner og sykehus. 
- Sendt felles brev til Nord Universitet ang. ikke opptak av studenter 

til/nedleggelse av desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. Førte til at 
saken ble utsatt. 

- Ønsker også å sette fokus på helsefagarbeidernes muligheter til variert 
videreutdanning.  

- Sommerferieturnus ser ut til å gå bra, men med noen utfordringer i enkelte 
avdelinger. 

 
Virksomhetsrapport til styret: 

- Godt økonomisk resultat hittil i år 
- Mål er å gå med 20 mill i overskudd 
- Fristbrudd på noen fagområder 

 
Vedtak:  Brukerutvalget tar sakene til orientering. Brukerutvalget ønsker en grundig 

orientering om Helgelandssykehuset 2025 på neste BU-møte. 
 
 
Sak 22/2018 Rutiner i forbindelse med Brukerutvalgets innspill på styresaker 

For at Bu-leder skal kunne gi innspill på styresaker ønskes det innspill fra 
Brukerutvalgets medlemmer.  
 
Brukerutvalget mottar sakspapirer til styremøtene via en lenke i e-post til 
Helgelandssykehusets nettsider der alle sakspapirer er publisert en uke før 
styremøtene gjennomføres.  

 
Vedtak:   Brukerutvalgets medlemmer har alle ansvar for å sette seg inn i styresakene 

og gi innspill til BU-leder via e-post i god tid før styremøtet skal gjennomføres. 
Innspill sendes til Anne Lise Brygfjeld. 

 
Sak 23/2018 Innmelding av to representanter til BU Sykehusapotek Nord HF. Oversikt 

over brukerrepresentanter på systemnivå i regi av Helgelandssykehuset HF. 
 



Vedtak:  Brukerutvalget oppnevner Per Hansen som medlem og Åse Wroldsen som 
vararepresentant til brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF. Ny BU-leder 
overtar de roller som avtroppende leder har hatt i styret, OSO og Hsyk 2025. 
Oppdatert oversikt over brukerrepresentanter på systemnivå i regi av 
Helgelandssykehuset sendes ut som vedlegg til protokoll. 

 
Sak 24/2018 Orienteringssaker fra BU-leder 

- Sykehusapotek Nord - Søknad om forskningsmidler til farmasøyt i 
akuttmottak. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehusapotek Nord, 
Helse Nord, Universitetet i Nord-Norge  og Nordlandssykehuset. 
Farmasøyt i akuttmottak er nytt på landsbasis og som for øyeblikket ikke 
eksisterer i Helse Nord. Mål med farmasøyt i akuttmottak er å: 

o Redusere legemiddelrelaterte  problemer 
o Liggetid i akuttmottak  
o Lengde på sykehusopphold 
o Reinnleggelse 

Prosjektgruppa har hatt samarbeid med sykehuset i Levanger som har 
erfaring med farmasøyt i akuttmottak, og har blant annet vært der på 
ekskursjon.  

- Sykehusapotek - Nord jobber med brukeropplevd kvalitet via 
spørreundersøkelser. Tips fra brukerne tas med i videre arbeid i BU i 
Sykehusapotek av nye brukerrepresentanter. 

- Planlegging av samhandlingskonferanse 14. og 15. november 2018 på Mo. 
Orientering om brukerrepresentanter som skal holde foredrag, Kenneth 
Archtander og Lasse Gustavson 

- Regional brukerkonferanse i Bodø 11.- 12. oktober 2018. Leder og 
nestleder fra BU inviteres og får dekket deltakelse. Andre fra BU kan delta 
og søke engen organisasjon om dekning av utgifter.  

- Samarbeid mellom BU og RBU ifølge retningslinjer.  
o Det arrangeres årlig et møte mellom BU-ledere i helseregionen. 
o BU-leder mottar protokoll fra alle RBU-møter på e-post. 
o BU-leder inviteres til å delta på regionalt styreseminar 

 
 

Vedtak:  Orienteringen tas til orientering.  
 
 
Sak 25/2018 Hva betyr innholdet i mandatet for BU i praksis? Gjennomgang i 

brukerutvalget om mandatets innhold og betydning. 
 

Mandatet forutsetter at Brukerutvalget er godt kjent internt og eksternt i 
organisasjonen. Brukerutvalget må få saker til behandling både fra 
saksbehandlere, pasienter og pårørende.  

 
Vedtak: Brukerutvalget ber om at det utvikles en brosjyre for å bekjentgjøre 

Brukerutvalgets eksistens og funksjon for pasienter og medarbeidere i 
helseforetaket. Brukerutvalget anser det er et viktig supplement til web-
basert informasjon. BU ber administrasjonen å påse at saksbehandlere 



orienterer brukerutvalget om saker/prosjekter som angår pasienter og 
pårørende. 

  
 
Sak 26/2018  Orientering om forbedringsarbeid i Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
 
  Sykehusenheten i Sandnessjøen scoret lavt på 

Pasienttilfredshetsundersøkelsen (PasOpp) i 2015. Spesielt på områdene  
- utskriving  
- samhandling med fastlege og hjemmesykepleie/kommunale tjenester 
 
 
Nye prosedyrer er utarbeidet og iverksatt. Tavlemøter er innført.  
Brukerutvalget fikk også ei orientering om andre kvalitetsforbedringstiltak 
som er iverksatt. 

 
 Vedtak:  Brukerutvalget takker for god og innholdsrik presentasjon om 

forbedringstiltak i Sandnessjøen. Brukerutvalget tar informasjonen til 
orientering. 

 
Sak 27/2018 Orientering om Helgelandssykehusets rutiner og praksis i hht. RBU-sak 40-

2018. 
 Foreløpig intern undersøkelse i Helgelandssykehuset avdekker at det er grunn 

til å se nærmere på om foretaket har konkrete prosedyrer for å ivareta 
pasienter med ulike former for å forståelsesvansker og/eller problemer med å 
uttrykke seg. I RBU-saken vises det til ledsageravtalen, og 
Helgelandssykehuset viser til Tjenesteavtalene. 

 
Vedtak: Brukerutvalget uttrykker bekymring for at helseforetaket ikke kan vise til 

prosedyrer for å ivareta pasientgruppens behov for å sikre bistand i 
kommunikasjon. Brukerutvalget anmoder administrasjonen om å se på 
interne rutiner og pasienters behov. Herunder også rutiner for 
bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven §4A om 
samtykkekompetanse. Brukerutvalget ber derfor at det utarbeides egne 
prosedyrer som skal sikre at pasienter med spesielle behov blir behandlet 
individuelt. 

 
 
Sak 28/2018  Brukerrepresentant til forskningsprosjekt  
 Forespørsel fra forskningsleder om brukerrepresentant til delprosjekt ved 

Helgelandssykehuset. Doktorgradsstipendiat Veronica Hovind leder prosjektet 
som omhandler hofte- og kneproteser. 

 
Vedtak: Åse Wrålsen ble valgt som brukerrepresentant til forskningsprosjektet. 
 
 
Sak 29/2018 Eventuelt: 
Vedtak: Ingen saker på eventuelt 
 


