
 
 

 

PROTOKOLL 

Møte: Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid: 10. oktober 2018 kl. 10.00 – 14.00 
Møtested: Helgelandssykehuset i Mo i Rana (møterom Linken) og Mosjøen (møterom Andås) 
– Videokonferanse + Skypemøte felles med FTV  
 
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  

Arve Smedseng Leder pasientreiser  Sak 46  

Remi Nilsskog Prosjektleder  Sak 47  

 
Møtet ble samorganisert med foretakstillitsvalgtmøtet mellom ca kl. 11-13 via Skype 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 40/2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  Godkjent med endringer som kom fram i møtet 
 
Sak 41/2018 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 19.09.18 
Vedtak:   Godkjent 
    
Sak 42/2018  Temamøte om Helgelandssykehuset 2025 
Saken utgikk da samme tema kom opp på møtet med FTV. 
    
 
Sak 43/2018 Fellessaker med FTV 

1) HSYK 2025 – orientering fra AD Hulda Gunnlaugsdottir 
a. Prosjektet følger oppsatt tidsplan.  

2) Psykisk helse og rus – Hsyk oppnår ikke «den gyldne regel» - orientering fra AD 



a. Psyk helse og rus skal opp som sak i styret, man skal se på organiseringen – 
tverrgående klinikk er aktuelt. AD ønsker å løfte psykisk helse og TSB i 
organisasjonen. 

3) DMS Brønnøysund – orientering fra direktør Rachel Berg 
a. Økonomisk konsekvensanalyse kommer denne uka. Totalitet i forhold til drift. 
b. Svein A. Monsen fra SSJ frikjøpes for å jobbe med etablering av DMS 
c. Tre arbeidsgrupper knyttet til fagområdene: Intermediære senger, røntgen og 

cytostatika. Konseptfaserapport finnes i sytemøtet fra 20. juni 2018 der finner 
man en oversikt over hvilke fagområder skal inn. Økt aktivitet innen ortopedi, 
kardiologi, pediater, kirurgi som allerede er etablert.  

d. Forankring i alle tre sykehusene er viktig for å sikre drift i Brønnøysund. 
e. KSF-funksjoner er ikke beskrevet i forarbeidet. Hvilket grensesnitt skal være 

mellom kommune og sykehus? Det tas med i arbeide framover. 
4) Virksomhetsrapport – orientering ved økonomisjef Tove Lyngved 

a. Kort info om august – reduksjon i antall fristbrudd på Mo, somatisk aktivitet 
ligger foran oppsatte planer, årsverk økning på 4 sammenlignet med 2017,  

b. Orientering om september – bra økonomisk resultat, ligger litt foran plan, 
tiltaksarbeid er igangsatt på bakgrunn av augustregnskapet. Det meste går i 
forhold til plan.  Det jobbes med å ferdigstille virksomhetsrapporten.  

5) Status Ambulanseplan – saken utgikk  
 

6) Personvernombud – orientering ved Malin Lynghaug Johansen 
a. Skal sikre at personopplysninger brukes på riktig måte. 
b. Helsevesenet har et strengt regelverk i utgangspunktet, det blir ikke store 

endringer, men bruk av prosedyrer blir viktig.  
c. Også ansatteopplysninger skal behandles med større forsiktighet 

7) Tertialrapporten v/ fagdirektør Fred Mürer 
a. Rapporteringspunkter ihht. Oppdragsdokumentet 
b. Levert den 01.10.18 
c. Risikovurdering i Hsyk – råde områder: 57% gjennomført i pakkeforløp kreft 

(krav 70%), akuttfunksjon innen psykisk helse og rus er ikke etablert (gjenstår 
avtale med psykologforeningen), EPJ-indikatorene er ikke på riktig nivå enda. 

8) Psykisk helsevern og rus – orientering ved direktør Tanja Pedersen 
a. Styresak nr. 70 (bakgrunn er styresak 46/2018) 
b. Delt i tre deler (tilbud, pakkeforløp, akuttilbud og samhandling) 
c. Den gyldne regel – større vekst i psyk.helse og rus versus somatikk. 

 
Vedtak:   Brukerutvalget tar sakene til orientering.  

Brukerutvalget ønsker en utdypende orientering for brukerutvalget om 
Psykisk helsevern og rus i desembermøtet 2018.  

 
Sak 44/2018 Orienteringssaker 
  1 Informasjon fra BU-leder 

 Brukerkonferanse i Bodø avlyst grunnet få påmeldte 
 Dialogmøte på Mo 16. november 2018 – BU-utvalget kan stille med 1 

person, fortrinnsvis fra Mo da det ikke bør tilkomme reise- og 
overnattingsutgifter. Tove Linder Aspen får tilsendt invitasjonen for å 
vurdere. 



 Sykehusapoteket har søkt prosjektmidler. Prosjektet er foreløpig 
godkjent og har gått videre. 

 Ber om at alle bidrar til å spre brosjyrene om brukerutvalget 
  2 Informasjon fra BU-medlemmer 

 Info fra Vefsn – presentasjon av BU i rådet for funksjonshemmede og 
eldrerådet 

  3 Styremøter i Helgelandssykehuset 
 Tertialrapport 
 Ber alle medlemmer om å melde saker til drøfting i styret 

 
Vedtak:   Orienteringen tas til etterretning 
   
 
Sak 45/2018 Referatsaker 
 BU-leder refererer 

- Referat fra RBU 
o Veileder for brukermedvirkning i forskning – gjelder for hele 

landet 
o Tilbudet for stomiopererte skal opp på RBU-møtet i 

morgen. Det fremkommer at det noen mangler på 
Helgeland. 

 BU-medlemmer refererer 
- Dialogmøte Helgelandssykehuset 2025 

Referat fra Per Hansen og Åse Wrålsen. Fint møte med god 
involvering av alle deltakerne. Alt gruppearbeid er publisert på 
Helgelandssykehusets nettsider 

- Møte i Sykehusapotek Nord HF 
Referat fra Åse Wrålsen. Første møte i nytt brukerutvalg 
Sykehusapotek Nord. Konstituering av utvalget. Orienteringssaker.  

- Pakkeforløp psykisk helse rus  - Det har vært en streaming-
konferanse om pakkeforløp for psykisk helse fra Bodø den 7/10. 
Referat fra Tove Linder Aspen 

 
Vedtak:   Referatsakene tas til orientering. Brukerutvalget ønsker å være tilstede som 

observatører i dialogkonferansen Helgelandssykehuset 2025 den delen som 
politikere og kommunerepresentantene er tilstede. Stomi – saken som skal 
opp i RBU-møtet skal følges opp av lokal BU. 

 
Sak 46/2018 Orientering fra pasientreiser – nytt siden sist 

Presentasjon av Arve Smedseng.  
Omorganisering av pasientreiser i Mosjøen. Gode resultat på elektronisk 
saksbehandling i pasientreiser. 57% i Nord-Norge bruker ordningen. Enkle 
reiser oppleves som enkel i saksbehandling. Ekstra utfordringer i Nord-Norge 
som fører til lavere bruk i nord enn på landsbasis. I tillegg har vi mange eldre 
brukere som ikke kan benytte denne ordningen. Antall reiser har økt fra 2017 
til 2018.  
Utredning av effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak for pasienter med 
rekvisisjon. Det innebærer blant annet pasienter med rekvisisjon nå skal 
kunne bestille reiser selv.  



 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  Det bemerkes fra 

Brukerutvalget at det er behov for en ventesone i Bodø for reisende fra 
Helgeland. 

 
 
Sak 47/2018 Rekrutteringsprosjektet «Hodet først» 

Orientering om prosjektet ved Remi Nilsskog 
 

En orientering om hvordan Helgelandssykehuset planlegger å rekruttere 
fagpersonell til Helgeland. Et langsiktig perspektiv er viktig. Valg av karriere – 
langsiktig og kortreist. Proaktiv rekruttering – langsiktig og langreist. Også 
viktig å utdanne våre egne internt. Fokus på hvordan ta imot de som kommer 
til Helgeland for å jobbe. Det er viktig å trives i jobben den første tiden. Videre 
informasjon om hva som gjøres i prosjektet. Det skal utarbeides prosedyrer og 
verktøy for rekruttering. Gjennomgår innleiestafetter og rotasjonsordninger 
for ansatte. Det gis lederopplæring i god rekruttering. Største utfordringer 
finner man på sengeposter med stor turnover. Det er også ca 5% med spesiell 
kompetanse som er utfordrende å rekruttere. Det vises til sakspapirer for 
videre informasjon. 

 
Vedtak: Brukerutvalget takker for presentasjonen og tar informasjonen til orientering.  
 
Sak 48/2018  Møteplan Brukerutvalget 2019 (årshjul) 
 
 
Vedtak: Møteplanen ble vedtatt. Junimøtet gjøres til et fysisk møte i Sandnessjøen. 

Desembermøtet er et fysisk møte på Mo. 
 
Sak 49/2018 Eventuelt 
 
Til neste møte: Trykke opp 70 BU-brosjyrer 
Fysiske møter publiseres på Facebook slik at flere får anledning til å bli kjent med 

brukerutvalget og være tilstede i møtene som observatører.  
 
 
 
 


