
 
 

 

PROTOKOLL 

Møte: Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid: 13. desember 2018 kl. 11.00 – 15.00 
Møtested: Helgelandssykehuset i Mo i Rana (møterom Loftfjellet) 
 
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  

Alf Tjønna Vara Samisk befolkning  x 

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  x  

Tove Lill Falstad Sekretariat  x  

Geir Jensen Controller  Sak 56  

Tove Lyngved Økonomisjef  Sak 55  

Hulda Gunnlaugsdottir AD  Sak 55  

Mette Jensen Sykepleier  Sak 57  

Andreas Kjærstad Ass. Avd. leder  Sak 57  

 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 50/2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  Innkalling og saksliste godkjent. En eventuelt-sak meldt. 
 
Sak 51/2018 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 10. oktober 2018  
Vedtak:   Godkjent. 
    
Sak 52/2018 Referat-/ orienteringssaker fra BU-leder 

1. Orientering fra leder 
a. Styremøter 
b. OSO-møte 
c. Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 
d. Fellesmøte mellom RBU og BU-ledere. Andreas Lund representerte BU. 
 



2. Rapportering fra arbeidsgrupper og prosjekter 
 
 

 

Utvalg/prosjekt Brukerrepresentant Status 13.12.18 

BU Sykehusapotek Per Hansen / Åse Wrålsen Skype-møter. Fungerer ok 

OSO Anne Lise Brygfjeld Fysiske møter. Fungerer ok 

Klinisk utvalg rehabilitering Sissel Brufors Jensen Ikke avviklet møter i 2018 

Forskning Dag Utnes Skype-møter. Utfordrende 

Forskningsprosjekt hofte/kne Åse Wrålsen Starter opp i januar 2018 

Kvalitet- og 
pasientsikkerhetsutvalg 

Gunnar Røssvoll Ingen tilbakemelding 

Styringsgruppe for HSYK 
2025 

Anne Lise Brygfjeld Informative møter. Ofte 
telefonmøter. Fungerer bra.  

 
Vedtak: Sakene tas til orientering.  
Referat fra styremøter og OSO-møter er offentliggjort på Helgelandssykehusets nettsider. 
Oppdatering på samhandling fra kommunene skal være fast program på 
brukerutvalgsmøtene framover. Brukerne melder om problemer med oppkoblinger på Skype 
for Business når de skal delta på møter. Ender ofte opp med å delta på telefon og det har 
store begrensninger. Utfordringene er meldt videre. 
 
Sak 53/2018  Høringsprosess angående Helgelandssykehuset 2025 – frist 1. mars 2019 
Brukerutvalget er invitert til å gi høringssvar. Brukerutvalget ønsker å sende en 
pressemelding til lokalaviser på Helgeland for å invitere til innspill fra brukere som ikke 
fremmer sitt syn via egne høringsinnspill.  
 
Vedtak:          Brukerutvalget vedtar å sende et høringssvar.  

1. Brukerutvalget sender ut fremlagt pressemelding til lokalaviser 
2. Det opprettes et arbeidsutvalg som lager utkast til høring fra Brukerutvalget. Det 

består av Åse Wrålsen, Anne Lise Brygfjeld og Per Hansen.  
3. Innspill til arbeidsgruppa fra øvrige medlemmer sendes innen 1. februar 2019  
4. Utkast til høringsuttalelse fremlegges i brukerutvalgsmøte i februar 2019 

 
 
Sak 54/2018 Utkast til rutiner for oppnevning av brukerrepresentanter i arbeidsutvalg og 
prosjekter 
På bakgrunn av vedtak i RBU og andre BU der rutiner for oppnevning av 
brukerrepresentanter i råd og utvalg er etablert, har brukerutvalget i Helgelandssykehuset et 
ønske om å opprette tilsvarende rutiner. Hensikten er å bedre avklaring av forventninger, 
roller, oppgaver og rapportering. Det ble fremlagt et forslag i møtet. Flere spørsmål ble stilt 
om brukerutvalgets rolle og mandat til oppnevning av representanter.   
 
Vedtak:  Brukerutvalget ønsker å etablere rutiner. Utkastet bearbeides og saken fremlegges 
på møte februar 2019. 
 
Sak 55/2018 Orienteringssaker fra administrerende direktør 
 



Presentasjon om budsjett 2019 vedlegges protokollen.  
Basisrammen for Helgelandsykehuset reduseres i 2019. Omstillingsutfordring 32,5 millioner 
kroner. Lavere ramme, men noen områder blir likevel styrket (blant annet smittevern, 
samhandling, psykisk helse rus, HR) 

 Fokusområder: psykisk helse og TSB, kvalitet i akuttilbud i somatikk, sykehusforbruk, 
operasjonsaktivitet, gjestepasienter, DMS i Brønnøysund, utvikling av strategisk 
utviklingsplan starter i januar 2019, implementering av ny ambulanseplan, klinisk IKT, 
forskning og innovasjon (e-helse), informasjonssikkerhet/personvern, rekruttering av 
fagfolk (prosjekt «hodet først»), miljøarbeid (resertifisering i april 2019). 

 Bemanning: økning på 44 årsverk. Kjent sykefravær ca 19 årsverk. Nettoøkning på 25 
årsverk.  

 Planlagt aktivitet: Økt vekst innen psykisk helse og rus framfor somatikk i henhold til 
den gyldne regel. 

 Tiltak: Beslutning om 6 fellestiltak (organisering radiologi, felles inntakskontor, 
utnyttelse av operasjonsstuer, innkjøp, medikamenter, DRG-team). 

 Risiko: Det er en del risikoområder identifisert for å kunne gjennomføre 2019 som 
planlagt. 

 
Psykisk helsevern:  

 Det skal organiseres en enhet for psykisk helsevern og rus i Helgelandssykehuset. 
Prosjektleder skal engasjeres. Mange innspill er meldt.   

 Det blir satt fokus på forebyggende arbeid for å hindre selvmord. Et samarbeid med 
fastleger. Ett felles møte i februar 2019. Fokus på opplæring. 

 En rekke nye tiltak skal settes i gang i løpet av de 4 første månedene i 2019. Det skal 
utvikles vaktberedskap slik at man kan være en tilgjengelig tjeneste også på kveldstid 
og helger. Et positivt arbeid som alle er engasjerte i.  

 
Helgelandssykehuset 2025:  

 Rapporten er ute på høring. De fleste er glade for at det er skissert ett sykehus i 
stedet for to. Skepsisen dreier seg om plassering.  

 Det er stilt spørsmålstegn ved habiliteten til leder av ekstern ressursgruppe etter at 
rapporten ble fremlagt. AD har hatt en gjennomgang av habiliteten og har full tillit.  

 
Vedtak:  Brukerutvalget takker for orientering og tar informasjonen til etterretning. 
Brukerutvalget minner om at brukermedvirkning fra et tidlig stadium er viktig i alle 
prosjekter, og ber om at dette blir minnet på i ledergruppe. 
 
 
Sak 56/2018 Opplæring elektroniske reiseregninger  
Controller, Geir Jensen ga en orientering og opplæring i levering av elektroniske 

reiseregninger.  
Vedtak: Brukerutvalget tar saken til etterretning. Alle i brukerutvalget har nå 

nødvendige tilganger.  Lenke, brukernavn og passord sendes til de 
medlemmene som ikke var tilstede på møtet. Alle leverer selv elektroniske 
reiseregninger fra 2019. 

 
Sak 57/2018  Prosjekt heimedialyse 
 



Hemodialyse gjøres på Helgelandssykehuset. Målet er at 30% av dialysebehandlinger skal 
kunne gjøres hjemme. I dag har Mo i Rana en pasient i heimedialyse som nylig har startet 
opp. Dette gjøres i samarbeid med Nordlandssykehuset. Pasienten og sykepleiere har fått 
opplæring i høst. Etter en måned med opplæring startet pasienten med dialyse heime. Hun 
er eneste pasient i Nordland i dag med behandling hjemme. Hun er fornøyd med hverdagen 
sin. Hun har et godt nettverk rundt seg og føler at hun har fått ny frihet og ny livskvalitet. 
Heimedialyse gir økt pasientmedvirkning og økonomiske besparelser på sikt. 14. desember 
kommer en reportasje i Rana Blad om pasienten og hennes opplevelse.  
 
Vedtak: Brukerutvalget takker for god orientering og saken tas til etterretning. 

Brukerutvalget setter stor pris på orientering om tjenestetilbud som er i 
utvikling og har positiv effekt for pasienter. 

 
Sak 58/2018 Siste nytt innen vaktberedskap psykisk helsevern 
 
Vedtak:  Saken utgikk da AD hadde hatt en grundig orientering om psykisk helsevern 

tidligere i møtet. Presentasjonen til rådgiver vedlegges referatet 
 
Sak 59/2018  Eventuelt 
 
Bruk av teleslynge: 
HLF Rana påpeker manglende bruk av teleslynge i resepsjonen på Helgelandssykehuset Mo i 
Rana. Svaret HLR Rana har fått fra ansatte i skranken er at de ikke har fått opplæring i bruk 
av teleslyngen og vet ikke hvordan den skal brukes.  
 
Vedtak: Brukerutvalget vil etterspørre Helgelandssykehusets rutiner for universell utforming. 

Saken sendes til Drift og eiendom og etterspørres for hele 
Helgelandssykehuset. Ønskelig med en orientering i neste brukerutvalgsmøte. 

 
 
 
 
 
 


