
 
 

 

Protokoll 
 

 

Møte:  Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  20. april 2022, kl. 09.00 – 14.00  
Møtested: HR-/Samhandlingsavdelinga i Mosjøen 
 
 
Innkalt:  
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO   X 

Hugo Sandoval Medlem Mental Helse X  

Tove Linder Aspen  Medlem Ivareta X  

Jan Sundset Medlem Samisk befolkning X  

Grete Bang Medlem Eldrerådet X  

Dag Utnes Medlem Kreftforeningen X  

Steinar Arnesen Medlem FFO  X  

Ija Nilsen Medlem RIO X  

Rigmor Røberg Vara Kreftforeningen X  

Hilde Valrygg Vik Vara FFO X  

Liv Jamtli Vara FFO  X 

Bjørn Helge Hansen Vara Eldrerådet  X 

     

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir  x  

Knut Roar Johnsen Samhandlingssjef  x  

Tove Lill Falstad Rådgiver  x  

Ole Hope Prosjektdirektør   X 

Hanne Hoff Hansen Urolog  x  

Leif Morten Aas Rådgiver  x  

Hanne Frøyshov Medisinsk direktør  (x)  

Merethe Myrvang Rådgiver  x  

Sissel Karin Andersen Organisasjonsdirektør   X 

Beate Aspdal Utviklingssjef  x  

Fred Mürer Seniorrådgiver  x  

 
 
 
 
Saksliste 



 
 

 

 
Sak 16/2022   Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 17 /2022  Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 18. februar 2022 
Sak 18/2022   Orienteringssaker fra medlemmer  
Sak 19/2022   Handlingsplan for BU – Eksempel fra NLSH sendt ut som sakspapir 
Sak 20 /2022  Referatsaker 
Sak 21/2022   ForBedrings - undersøkelsen 2022 
Sak 22/2022   Presentasjon av forskningsprosjekt innen prostatakreft 
Sak 23/2022   Status for klinisk gjennomgående organisering (KGO) 
Sak 24/2022   Nye Helgelandssykehuset  
Sak 25/2022   Oppdragsdokument 2022  
Sak 26/2022   Muntlig orientering fra administrasjon/AD  
Sak 27/2022   Faglig strategisk utviklingsplan  
Sak 28/2022   Økonomisk status i Helgelandssykehuset 
Sak 29/2022   Eventuelt 
 
Lenke til sakspapirer finner du her 
 
Opplæring av nytt brukerutvalg ble gitt i opplæringsseminar 19. april.  
 

 

PROTOKOLL 
 
Sak 16/2022   Godkjenning av innkalling og saksliste  
Vedtak:  Godkjent. Innkalling skal sendes digitalt til alle, og sakspapirer gjøres 

tilgjengelig på papir for de som har behov for det.  
 
Sak 17 /2022  Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 18. februar 2022 
Vedtak: Protokollen godkjennes. Sak 12 bes fulgt opp av samhandlingssjef, og det må 

gis tilbakemelding til brukerutvalget.  
 
Sak 18/2022   Orienteringssaker fra medlemmer  
Grunnet sykdom har noen vært forhindret fra å møte i grupper de er oppnevnt i denne 
våren. Andre informerer om medvirkning i funksjonsgruppemøter i Nye 
Helgelandssykehuset. Representantene savner å kunne diskutere sakene med øvrige 
medlemmer i brukerutvalget. Det er en arbeidskrevende jobb. Det støttes av øvrige 
medlemmer. 
 
Vedtak:  Brukerutvalget ønsker at det settes opp teamsmøte for diskusjon internt i 

brukerutvalget ang. medvirkning i funksjonsgrupper.  
 
 
Sak 19/2022   Handlingsplan for BU – Eksempel fra NLSH sendt ut som sakspapir 

https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/brukerutvalget#alle-tidligere-og-kommende-brukerutvalgsmoter


 
 

 

Handlingsplan for brukerutvalget foreslås som et nytt tiltak for å strukturere eget arbeid. Det 
vises til eksempel fra Nordlandssykehuset.  
 
Vedtak: Brukerutvalget vedtar at det skal jobbes med å lage egen handlingsplan for 
brukerutvalgets arbeid. Utkast til plan fremlegges i brukerutvalgets møte 15. juni.  
 
 
Sak 20 /2022  Referatsaker 
 
Vedtak: Referatene tas til orientering. 
 
 
Sak 21/2022   ForBedrings - undersøkelsen 2022 
Presentasjon av Leif Morten Aas om medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført i 
Helgelandssykehuset. Det er en nasjonal arbeidsgruppe som har laget undersøkelsen. 
Generelt rapporteres det høy trivsel og godt arbeidsmiljø, men rapporten viser også at 
Helgelandssykehuset har områder det skal jobbes videre med avdelingsvis. 
 
Vedtak:  Brukerutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Sak 22/2022   Presentasjon av forskningsprosjekt innen prostatakreft 
Presentasjon av et prosjekt som viser nytten av forbedringsinnspill fra brukerrepresentant. 
Presentasjon ble holdt av urolog Hanne Hoff Hansen. Dag Utnes var brukerrepresentanten 
som satte fokus på problemet ved biopsi av prostata. Nå er ny metodikk og nytt medisinsk 
utstyr tatt i bruk. Resultatene er veldig gode. Pr. i dag er det kun Helgelandssykehuset som 
tilbyr denne utredingen i Helse Nord, men man tror dette blir framtidens prosedyre selv om 
det tar litt lenger tid og kan være mer ubehagelig. Konsekvensene av utredningen er 
betydelig mindre. 
Utnes meldte inn sitt forslag til utviklings-/forskningsprosjekt via lenke til Induct. Ideer deles  
med Helgelandssykehuset via denne lenken: https://hsyk.induct.no/public 
 
Vedtak: Brukerutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. Applaus 

til Dag Utnes for innspillet til forbedring. 
 
 
Sak 23/2022   Status for klinisk gjennomgående organisering (KGO) 
Prosjektleder Beate Aspdal presenterte trinn 2 i omorganiseringsprosessen til klinisk 
gjennomgående organisering av Helgelandssykehuset. I trinn 2 skal det jobbes blant annet 
lederstruktur ned i organisasjonen, navneharmonisering med resten av Helse Nord, 
organisering av leger, medisinsk rådgivning, støttefunksjoner og så videre. Det foreligger 
forslag om å ha en gjennomgående faglig organisering i alle klinikkene. Ferdigstilles ved 
nyttår, men planen har milepæler for prosess og beslutningstaking gjennom hele 2022.  
 

https://hsyk.induct.no/public


 
 

 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og vil påpeke hvor viktig det 
er at prosjektet legger til rette for reell medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte. 

 
 
Sak 24/2022   Nye Helgelandssykehuset  
Merethe Myrvang er prosjektkoordinator for Nye Helgelandssykehuset. Hun orienterte om 
justert framdriftsplan. Målet er å få sendt en søknad om lån til prosjektet innen medio 
desember 2022. Pr. i dag er arkitekter i gang med å tegne ulike alternativer for nye 
sykehusbygg. Disse presenteres for funksjonsgruppene der brukerrepresentantene er 
involvert i alle gruppene. BU har også to representanter i kontaktgruppen. Kontaktgruppen 
har vært på befaring på store sykehus sør i Norge. Det ønskes innspill fra brukerrepresentant 
basert på denne befaringsrunden. Presentasjonen som ble holdt i møtet vedlegges 
protokollen. 
 
Vedtak:  Brukerutvalget takker for god informasjon og saken tas til orientering.  

1. Brukerutvalget oppnevner Hugo Sandoval som brukerutvalgets 
representant i styringsgruppa.  Tove Linder stiller som vara.  

2. Befaringsrapporten fra kontaktgruppen skal sendes ut til brukerutvalget 
når den er ferdigstilt.  

 
 
Sak 25/2022   Oppdragsdokument 2022 m/tilleggsliste 
Fred Mürer anbefaler brukerutvalget å lese igjennom oppdragsdokumentet fra Helse Nord. 
Det er et konkret dokument som skisserer årets oppdrag og krav til helseforetakene. 
Presentasjonen som ble holdt i møtet vedlegges protokollen.  
Foretaksspesifikt krav for 2022 for Helgelandssykehuset er å styrke samarbeidet med 
frivillige organisasjoner i samarbeid med brukerutvalget. Oppfølgingen av dette punktet er 
lagt til samhandlingsavdelingen. Alle punktene i Oppdragsdokumentet er fordelt til ulike 
avdelinger i helseforetaket.  
 
Vedtak: Oppdragsdokumentet med tilleggsliste tas til etterretning. 

1.  Saken om å styrke samarbeidet med frivillige organisasjonene må følges 
opp i videre arbeid og inkluderes i årets handlingsplan for brukerutvalget. 

2. Nye Helgelandssykehuset bør opprette et brukerkontor som bemannes 
med frivillige organisasjoner og pasientforeninger. 

 
 
Sak 26/2022   Muntlig orientering fra administrasjon 

• Administrerende direktør orienterte om åpning av DMS i Brønnøysund 22. april. 
Helseministeren vil være til stede. Da skal helseministeren få orientering om blant 
annet Helserom Helgeland som er et stort samhandlingsprosjekt på Helgeland som 
handler om lokal helsehjelp med avstandsoppfølging.  

 
To nye utdanninger på Helgeland: 



 
 

 

• Desentralisert sykepleierutdanning 4 år i Sandnessjøen. Driftes av VID, en non-profit 
organisasjon. Kunnskapsdepartementet har innvilget finansiering for oppstart av nytt 
kull med 40 studieplasser. 

 

• E-helse – masterprogram i Mo i Rana. Ny utdanning som starter opp til høsten. 70 
søkere til 15 plasser. 

 
Vedtak: Brukerutvalget takker for informasjonen.  

1. Grete Bang møter på åpningen av DMS i Brønnøysund som representant 
for brukerutvalget. 

 
 
Sak 27/2022   Faglig strategisk utviklingsplan  
 
Vedtak: Saken utsettes til juni-møte.  

1. Dag Utnes blir med som brukerrepresentant i arbeidet med faglig 
strategisk utviklingsplan.  

 
 
Sak 28/2022   Økonomisk status i Helgelandssykehuset  
Administrerende direktør orienterte om den økonomisk situasjon i Helgelandssykehuset. 
Lånesøknaden for Nye Helgelandssykehuset skal sendes i desember i år. For å oppnå en 
bærekraftig økonomi i Helgelandssykehuset forutsetter det effektivisering av drift i år. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar saken til etterretning. 
 
 
Sak 29/2022   Eventuelt 
 
Oppnevning av brukerrepresentant til forskningsprosjekt Bulbitech:  

1. Hilde Valrygg Vik. Jan Sundset stiller som vara dersom Hilde blir forhindret 
fra å delta. 

 
Flyktningesituasjonen: Samhandlingssjef orienterte om samarbeid med kommunene ang. 

flyktningesituasjonen og flyktningers behov for medisinsk behandling. 
Helgelandssykehuset er godt forberedt.  

 
 
 


