
 
 

 

PROTOKOLL  

Møte: Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid: 19. september 2018 kl. 10.00 – 14.00 
Møtested: Videokonferanse.  Oppmøtested i Mosjøen på «Øyfjellet» Helgelandssykehuset, 
eller på Mo på «Loftfjellet» Helgelandssykehuset. Kan også delta eksternt ved bruk av 
«Skype for business» 
 
Innkalt: 
 

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 

Andreas Lund Vara FFO – Mental Helse x  

Alf Tjønna Vara Samisk befolkning x  

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir   x 

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  x  

Tove Lill Falstad Sekretariat  x  

Fred Mürer Med. dir  x  

Tore Bratt  
 

Kommunikasjonssjef  Sak 35 og 36  

Skule Stormdalshei EPJ-rådgiver 
 

 Sak 37  

 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 29/2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  Saksliste og innkalling godkjent 
 
Sak 30/2018 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 13. juni 2018 
Vedtak:   Protokoll fra 13. juni 2018 godkjent 
    
Sak 31/2018 Revisjon av tjenesteavtaler, ferdig forhandlet med kommunene.  
 Revisjonen er gjennomført. Forhandlingsutvalget var et partssammensatt 

utvalg bestående av representanter fra kommune og helseforetak.  Avtalene 



er signert av forhandlingsutvalg og adm.dir. i Helgelandssykehuset. De er 
sendt til signering i kommunene nå. 

 
Vedtak:           Brukerutvalget tar informasjon til etterretning. Det bemerkes at det er 

ønskelig med sterkere involvering av brukere i revisjonen av avtalene. Det bør 
gjelde begge parter i arbeidet, både kommuner og helseforetak. 

 
 
Sak 32/2018 Orienteringssaker fra administrerende direktør 

1. Kartlegging psykisk helse og rus 
2. Distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund 
3. Budsjettarbeid 

 
Orientering om Helgelandssykehusets planer for hvordan man skal oppnå 
resultater i forhold til «Den gyldne regel» som betyr økt vekst innen psykisk 
helse/rus versus somatisk område.  Plan for arbeidet er delt i tre steg som ble 
presentert for brukerutvalget.  
 
Orientering om DMS i Brønnøysund. Saken er forankret og formelt vedtatt i 
styret. Prosjektet er inne i fase 2 - forprosjektfase.  
 
Budsjettarbeidet er preget av store utfordringer for 2019 med en reell 
rammenedgang i bevillinger. Effektiviseringskrav på 8,3 millioner. I tillegg skal 
helseforetaket gå med overskuddskrav på 20 mill. Foreløpig 
omstillingsutfordring er beregnet til 31 mill. Det har foreløpig ikke 
konsekvenser for pasienter i form av at tilbud blir borte, men det kan få 
konsekvenser for kapasitet.  

 
Vedtak:   Orientering om styresakene tas til orientering. 
 
 
Sak 33/2018 Orienteringssaker 

1. Informasjon fra BU-leder 

 Oppfølging av sak 25/2018 - brosjyre og powerpoint 

 Møte mellom RBU og BU - kan nestleder eller noen andre delta den 
8. november 

 Orientering om hvem som møter på dialogkonferansen på 
Meyergården den 25. september 

 Henvendelse ang. intervju Helgelandssykehuset 2025 - holdning til 
slike henvendelser 

 Samisk representant - samling i Nord 2. november 

 Påmelding til 11. og 12. oktober regional brukerkonferanse 

 Påmelding til Samhandlingskonferanse Helgeland 14. og 15. 
november 2018 

2. Informasjon fra BU-medlemmer 
a. Informasjon fra eventuelle møter i prosjekt, utvalg, arbeidsgrupper 

3. Styremøter i Helgelandssykehuset – info om planlagte saker - innspill 
 



Vedtak:   Brosjyre og powerpoint er godkjent med de endringer som kom fram i møtet.  
 
Informasjon om at journalister tar kontakt ang. Helgelandssykehuset 2025 tas 
til etterretning. Konklusjon i brukerutvalget er at de ønsker å framstå som et 
brukerutvalg med en felles holdning til at de avventer sine uttalelser til 
rapporter og planer legges fram. Brukernes behov skal tillegges større vekt fra 
brukerutvalget enn ansattes behov, det er det enighet om.  
 
Brukerrepresentanter til ulike møter/konferanser: 

 Per Hansen og Åse Wrålsen deltar på dialogkonferansen den 25. 
september 

 Bjørn Helge Hansen, alternativt Andreas Lund er foreslått som 
representant til møte mellom BU og RBU den 8. november. Det 
sjekkes om brukerutvalget kan sende en representant som ikke er 
leder/nestleder til møtet. 

 Anne Lise Brygfjeld og Rigmor Røberg reiser på Regional 
brukerkonferansen 11. og 12. oktober. 

 Samisk – Alf Tjønna og Ellen Sara Sparrok Larsen samsnakkes og gir 
tilbakemelding til sekretariat om noen av de ønsker å reise på samling 
for samiske representanter 2. november i Tromsø. 

 Styremøte 25. september Styreseminar den 24. september. Fagdag 
om «fremtidens helsetjenester». Leder og nestleder (stedfortreder) er 
forhindret fra å møte. I følge regelverk kan ikke andre fra 
brukerutvalget møte i stedet.  

 Alle i brukerutvalget oppfordres til å melde seg på 
Samhandlingskonferansen Helgeland 2018. Alle 
brukerrepresentantene vil få dekket alle utgifter til deltakelsen, 
inkludert middag, reise og overnatting. 

 
 
Sak 34/2018 Helsetjenester for eldre – høringssvar fra Brukerutvalget 

Helgelandssykehuset 
Vedtak: Høringssvaret er godkjent uten kommentar og sendes til Helse Nord RHF. 
 
Sak 35/2018 Enhetlig og spesielt tilrettelagt kommunikasjon til ulike pasientgrupper 

Presentasjon ved Tore Bratt, kommunikasjonsdirektør i Helgelandssykehuset.  
Saken som opprinnelig er løftet fram av Brukerutvalget har man valgt å utvide 
til å gjelde enhetlig og tilrettelagt kommunikasjon i utvidet forstand. Det vil si 
det inkluderer også samisk og minoritetsspråklige.  
I kjølvannet av signering av tjenesteavtaler kommer arbeidet med utvikling og 
etablering av prosedyrer og rutiner knyttet til enhetlig og tilrettelagt 
kommunikasjon.  Dette arbeidet blir fulgt opp, og det vises til arbeidet med 
prosedyrer for ledsager. 

 
Vedtak:   Saken tas til orientering. Brukerutvalget bemerker at brukermedvirkning må 

ivaretas i det videre arbeidet ved utvikling av prosedyrer og rutiner. 
 
Sak 36/2018  Orientering om Klart språk  

Presentasjon ved Tore Bratt, kommunikasjonsdirektør i Helgelandssykehuset 



Prosjektet har startet med kartlegging av dagens situasjon i forhold til hvordan 
det kommuniseres med pasientene. Veien videre er å få med seg direktorat, 
ledelse, tiltak og finansiering av prosjektet.  
 
Brevene skal revideres og effektmåles. Sykehusene bør jobbe for å øke 
bevisstheten om hvilken skriftlig informasjon pasientene får.  

 
Vedtak: Brukerutvalget takker for orienteringen og informasjon tas til etterretning. 

Brukerutvalget ønsker orientering om arbeidets videre utvikling på 
desembermøtet i år.  

 
 
Sak 37/2018 Orientering om selvinnsjekk og betaling  

Orientering om prosjektet ved Skule Stormdalshei – EPJ-rådgiver.  
Automater for inn- og utsjekk på sykehus. Oppstart 16. oktober.  

 
Vedtak: Brukerutvalget takker for orienteringen og informasjon tas til etteretning. 

Brukerutvalget kom med tips til forbedringer i brukervennlighet underveis i 
presentasjonen.  

 
 
Sak 38/2018 Midler til samling i ungdomsråd – orientering 

Ungdomsrådene i Helse Nord har samlet mottatt kr. 80 000 i støtte fra Helse 
Nord RHF for samling for ungdomsrådene i høst. Helgelandssykehuset var 
optimistisk i vår for etablering av et ungdomsråd lokalt. Foretaket var derfor 
med på søknaden om midler til ungdomssamling. Praksis har vist at det er 
ressurskrevende å etablere et ungdomsråd, og det har vi ikke lykkes med. Vi 
er glad vi har en ungdomsrepresentant i brukerutvalget som er forespurt om å 
deltaUngdomsrepresentanten kunne dessverre ikke delta på planlagt samling 
og det er derfor meldt frafall fra Helgelandssykehuset. 

 
Vedtak:  Saken tas til orientering. Brukerutvalget ber administrasjonen vurdere 

muligheter for friske midler til sekretariat for etablering og drift av 
ungdomsråd lokalt. Pr. i dag finnes ikke et regionalt ungdomsråd som 
alternativ. Det vises til at i Nordlandssykehuset er det estimert 60% stilling til 
sekretariat for ungdomsrådet. 

 
 
 
Sak 39/2018  Eventuelt 
 
Fremtidige samarbeidsmøter mellom Senter for samhandling og primærhelsetjenesten 

Tre ulike samarbeidsmøter på tre ulike nivå. De gjennomføres i 
vertskommunene på Helgeland og alle møtene gjennomføres på samme dag. 
To ganger pr. år i hver vertskommune. Her blir praktiske 
samarbeidsutfordringer tatt opp, og målet er å få de løst fortløpende.  

 
Sak 15/2018 Samhandlingsprosjekt «Lokale LMS-kurs – samhandling og 

kompetansebygging»  



Prosjektet ble presentert i brukerutvalget den 7. mai, og har gjennom 
sommeren etablert samarbeid med tre kommuner på Helgeland. Målet var å 
få søkt Ekstrastiftelsen om prosjektmidler i september gjennom en 
brukerorganisasjon, men det ble for kort tidsfrist. Det jobbes videre mot neste 
søknadsfrist som er i mars 2019.   

 
 
Evaluering av videokonferansemøtet/ Skype-møtet: 

Det var utfordrende å få Skype for business til å fungere, både fra hjem og i 
studio. Vi valgte i stedet videokonferansemøte med studio i Mo i Rana og 
Mosjøen. Alle i brukerutvalget var fornøyd med ordningen og ønsker å 
videreføre dette til fremtidige møter. Forutsetter «vertskap» i begge studio.  

 
 


