
 

 

 
 

 

Protokoll 
 

Møte:   Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid:   Fredag 19. mars 2021 
Møtested:  Skype for business – digital møteplass 
 
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 Ivareta  X 

Josefina Skerk Medlem Samisk befolkning  X 

Einar Moen Medlem Eldrerådet X  

Trine-Mari Aavitsland Medlem Kreftforeningen X  

Nils Rishaug Medlem FFO -HLF X  

Grete Bang Vara Eldrerådet X  

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir  X  

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  X  

Tove Lill Falstad Sekretariat  X  

Rune Holm Direktør  Psyk. Helse og rus X  

Fred Mürer Medisinsk direktør  X  

     

 
Saksliste 
 
Sak 11/2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 12/2021 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 19. februar 2021 
Sak 13/2021  Orienteringssaker 

• Informasjon fra BU-leder – muntlig 

• Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 
a. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg  

Sak 14/2021   Referatsaker 

• Referat fra ungdomsrådet i UNN 20. oktober 2020 

• Årsrapport 2020 fra Ungdomsrådet UNN 
Sak 15/2021   Høringsuttalelse fra brukerutvalget på  

STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON I HELSE NORD 2021- 2025 
Sak 16/2021  Orientering fra enhet Psykisk helse - rus 
Sak 17/2021  Muntlig orientering fra administrerende direktør  
Sak 18/2021 Årlig melding 2020 Helgelandssykehuset 

Sak 19/2021   Virksomhetsrapport februar 2021 



 

 

Sak 20/2021 Oppdragsdokument 2021 
Sak 20/2021  Eventuelt 
 
_____________________________________________ 
Sak 11/2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Godkjent 
 
 
Sak 12/2021 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 19. februar 2021 
Vedtak: Godkjent 
 
 
Sak 13/2021  Orienteringssaker 

• Informasjon fra BU-leder – muntlig 
 

1. Møte i helsefellesskap 8. mars 2021  

• Mye aktivitet for å etablere struktur og organisasjon 
2. Webinar om helhetlig koordinering – invitasjon til å delta. 

• 6. og 13. april frist for påmelding. Alle kan melde seg på. 
3. OSO - møte 11. mars 2021 

 

• Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 

• Per Hansen – fellesmøte med Cecilie Daae i februar-21 
i. Hovedfokus på Covid-19 

ii. Hovedsatsingsområdene for Helse Nord 

• Per Hansen – møte i styringsgruppa for Nye Helgelandssykehuset 
i. Diskusjoner om tomt for hovedsykehus 

ii. Hva skal spesialisthelsetilbudet i Mosjøen være 

• Einar Moen – Arbeidsgruppen samhandling 
i. Mye arbeid – mye sakspapirer – sykehusfokus  

 
Vedtak: Sakene tas til orientering 
 
 
Sak 14/2021   Referatsaker 

• Referat fra ungdomsrådet i UNN 20. oktober 2020 

• Årsrapport 2020 fra Ungdomsrådet UNN 
 
Vedtak: Referatsakene tas til orientering.  

1) Brukerutvalget er imponert over arbeidet som gjøres i ungdomsrådet ved 
UNN. Brukerutvalget ser seg ikke i stand til å ivareta de spesielle interessene 
som behovet som ungdom i aldersgruppen 12 – 23 år har.  

2) Brukerutvalget etterlyser Helgelandssykehusets etablering av eget 
ungdomsråd, eventuelt i samarbeid med Nordlandssykehuset 

3) Brukerutvalget ønsker seg en fast ungdomsrepresentant fra ungdomsrådet 
inn i.   

   
 

https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/oso-overordnet-samarbeidsorgan#avholdte-moter-2018-2020


 

 

Sak 15/2021   Høringsuttalelse fra brukerutvalget på  
STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON I HELSE NORD 2021- 2025 

 
Vedtak: Høringsuttalelsen vedtas slik den ble fremlagt i møtet. Det gis også mulighet til 

å sende inn nye momenter til høringsinnspill fram til påske. 
 
 
Sak 16/2021  Orientering fra enhet Psykisk helse – rus 

- Erfaringer med ny klinikkstruktur fra 1. jan 2020 
o Økt fokus på fag og faglig utvikling etter omorganisering 

- Planer for psykiatri og rus i det Nye Helgelandssykehuset 
o Midt i planleggingen nå med utvikling av faglig strategisk utviklingsplan. Planlegge de 

store linjer, og utreder nye muligheter for Helgelandssykehuset. 
- Tilbakemelding om status i forhold til Den Gyldne Regel – høyere vekst innen psykisk helse og 

rus sammenlignet med somatikk på Helse Nord nivå (overordnet nivå)  
o BUP ligger i landstoppen – veldig bra 
o TSB ligger veldig lavt – her må vi få sterkere vekst lokalt. Har etablert rusteam og 

TSB-poliklinikk. 
- Tilbakemeldinger fra pasienter – pasienthendelser 

o Vakttjenesten i Helgelandssykehuset er åpen hele døgnet – ingen grunn til avvisning 
med begrunnelse i åpningstid.  

o Rune Holm ber brukerutvalget om å gi pasienter og pårørende som er mindre 
fornøyd/misfornøyd med tilbudet de har fått om å ta direkte kontakt med direktør 
for psykisk helse og rus. 

o VOP har fremdeles kapasitet på nivå med landsgjennomsnittet 
o Opplever noen å bli møtt uten respekt ønsker vi at det tas kontakt med ledelse slik at 

dette kan ordnes opp i. 
o Det planlegges pårørendeseminar i alle 4 byer på Helgeland fra høsten. Børge Nordås 

i Mosjøen har hovedansvar. Brukermedvirkning er ønskelig som metode for utvikling 
av tilbudet. 

 
Vedtak: Brukerutvalget takker for informativ og grundig orientering. Informasjonen tas 

til orientering. 
1) Brukerutvalget ber Helgelandssykehuset om å etablere et enkelt system 

for pasienter og pårørende for å melde tilbake om uheldige 
pasienthendelser 

2) Brukerutvalget ber Helgelandssykehuset ha økt fokus på samhandling med 
kommunehelsetjenesten i forbindelse med utskriving av pasienter innen 
psykisk helse og rus. Helsefellesskap blir en arena der dette må få fokus i 
faggruppene 

 
 
Sak 17/2021  Muntlig orientering fra administrerende direktør  

• Oppdatering på arbeidet med klinikkstruktur etter styrebehandling 
o Se styresak 24-2021 

• Orientere om helseforetakets intensivkapasitet - før Covid-19, nå-situasjonen, og 
planer for framtiden? (Kompetanseløft, beredskap, kapasitet) 

o Vi har areal og utstyr, men ikke kompetent personell til verste senario 
o Kompetanseplan for ansatte på intensiv + annet personell 
o Planer for beredskap er laget for håndtering av verste senario 



 

 

• Nye Helgelandssykehuset og nye pandemier? Hva tenker du om det? 
o Foreløpig er det ikke satt direkte på dagsorden, men det vil komme når 

konkrete planer skal utvikles for Nye Helgelandssykehuset 

• Generell informasjon om nyansettelser og prosess – ny medisinsk direktør, ny 
fagsjef, annet? 

o AD orienterer at det er kommet søkere, og at ansettelsesprosess starter 
etter påske 

• Ny utdanning – Helseteknologi – utviklingsarbeid på Helgeland ved Campus i Mo i 
Rana 

o Masterstudie desentralisert på Helgeland for hele Nord-Norge 
o Det søkes støtte til utviklingsarbeidet til DIKU - Direktoratet for 

internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 
 
 Vedtak: Informasjon tas til etterretning.  
 
 
Sak 18/2021 Årlig melding 2020 Helgelandssykehuset 

Årlig melding er sendt til brukerutvalget. I møtet valgte vi å få en diskusjon i 
brukerutvalget med medisinsk direktør om de rapporteringer som 
Helgelandssykehuset har gjort. 

 
Vedtak: Informasjonen om årlig melding for 2020 Helgelandssykehuset tas til 

etterretning. 
 
 
Sak 19/2021   Virksomhetsrapport februar 2021 

Ganske godt fornøyd med driften, men Covid-19 situasjonen gir oss mange 
utfordringer å arbeide med, særlig i forhold til tilgang på personell. Viser til styresak 
22 for hele rapporten. Helgelandssykehuset har pr. i dag 450 personer som er 
vaksinert med Astra Zeneca vaksinen. Pr. i dag er denne praksisen satt på vent. Det 
avventes nærmere råd fra FHI. 

 
Vedtak:  Brukerutvalget takker for informasjon og tar informasjonen til etterretning. 
 
 
Sak 20/2021 Oppdragsdokument 2021 

Oppdragsdokument fra departementet kommer til Helse Nord, deretter får 
helseforetakene ett felles oppdragsdokument der det er presisert hvis det er 
områder som hvert enkelt foretak har spesielt ansvar for. I år vektlegges 
informasjonssikkerhet spesielt. IKT-sikkerhet skal det brukes ekstra ressurser på.  
I år er kravene nummerert og det er 114 krav til helseforetakene. Ca. 100 av kravene 
gjelder for Helgelandssykehuset. Det innebærer i praksis start og oppfølging av 
mange nye prosjekter. 

 
Vedtak: Informasjon tas til orientering.  
 
 
Sak 21/2021  Eventuelt 
 



 

 

Brukermedvirkning i Helsefellesskap – Behov for bistand fra brukerutvalget 
 
Vedtak: Tas som egen sak i kommende brukerutvalgsmøte. Hege Mørk ønskes 

velkommen til møtet. 
 
 

_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 21. mai 2021 
Protokollen blir lagt fram som referat sak i kommende styremøte 
 
Kopi til:  

• Styret i Helgelandssykehuset 

• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

• Ledergruppen i Helgelandssykehuset 

• Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og 
Helse Nord. 

 
 


