
 
 

Protokoll 
 

Møte:  Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  13. juni 2022, kl. 10.00 – 14.30  
Møtested: Teams-møte, ledelse og sekretariat møtte på 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 samhandling  x  

Ole Hope Prosjektdirektør  x  

Hanne Frøyshov Medisinsk direktør  x  

Merethe Myrvang Rådgiver Nye Hsyk  x  

Hege Igeland Rådgiver samhandling  x  

Gry Fjellgård Rådgiver samhandling  x  

Geir Jensen Controller  x  

Sissel Karin Andersen Organisasjonsdirektør  x  

 
 
 
 



 
 

Saksliste 
Sak 30/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 31/2022 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 20. april 2022 
Sak 32/2022 Konstituering av brukerutvalget 
Sak 33/2022 Referatsaker 
Sak 34/2022 Handlingsplan for Brukerutvalget 
Sak 35/2022 Orienteringssaker fra leder og medlemmer 

▪ Samhandlingskonferansen 
▪ Styremøter 
▪ Klinisk Etisk Komitè-møte (KEK) 
▪ Styringsgruppemøte for Nye Helgelandssykehuset 
▪ Brev fra Børge Hundnes 
▪ Kompetanseplanen 2022/2023 
▪ Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord- revisjon av retingslinje 
▪ Godtgjørelse til RBU og alle brukerutvalg og ungdomsråd i alle 

helseforetak i Helse Nord 
Sak 36/2022 Status økonomi 
Sak 37/2022 Hovedprogram Nye Helgelandssykehuset 
Sak 38/2022 Status gjennomgang av alternativer – Nye Hsyk 
Sak 39/2022 Tertialrapport 1-2022 
Sak 40/2022 Faglig strategisk utviklingsplan 
Sak 41/2022 Muntlig orientering fra AD 
Sak 42/2022 Eventuelt 

▪ Universell utforming 
▪ Notat fra Profo 

 

Protokoll 
 

Sak 30-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste v/ALB 
 
Vedtak:  Godkjent 
 
 
Sak 31-2022 Godkjenning av protokoll BU 20.04 v/ALB 
 
Vedtak:  Godkjent 
 
 
Sak 32-2022 Konstituering av brukerutvalget v/KRJ 
 
Vedtak:  Godkjennes 
 
 



 
 

Sak 33-2022 Referatsaker v/ALB 
 
Referat møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset 18.06.22 
Ang sak 051/2022 Status prosjekter, pkt 20: «avansert smertebehandling med metadon- 
Innovativ behandling av pasienter med kroniske smerter» ble det stilt spørsmål om det er 
kontroll på dosering for å unngå avhengighet. Samhandlingssjef tok kontakt underveis i 
møtet med kontaktperson for prosjektet i NLSH som kunne bekrefte kontroll og nytte . 
 
Vedtak:  Godkjent 
 
 
Sak 34- 2022 Handlingsplan for BU 2022/2023 v/ALB 
 
Vedtak:  Planen tas til orientering, og legges til godkjenning i påfølgende BU-møte. 

1. For å imøtekomme pkt 18 i Oppdragsdokumentet: «I samarbeid med 
brukerutvalget kartlegge og forbedre samarbeidet med frivillige 
organisasjoner» ønsker Brukerutvalget å ha fysiske møter med de store 
organisasjonene   

2. Brukerutvalget finner første punkt under «Brukermedvirkning på 
individnivå» utydelig og ønsker en ny setning til erstatning for: «Fremme 
implementeringen av samvalg i klinisk praksis» 

3. Brukerutvalget stiller spørsmål om hvilke store brukerorganisasjoner det 
henvises til under punktet «brukermedvirkning på systemnivå», og hvem 
som kaller inn til disse møtene. Bør presiseres i planen. Følges opp av AU. 

 
 
Sak 35- 2022 Orienteringssaker fra leder og medlemmer 
 

• Leder og nestleder deltok på Samhandlingskonferansen 8. og 9. juni 2022. 
Tilbakemeldinger: Fantastisk program, pasienten i sentrum i hele konferansen. Gode 
innledere. Godt utbytte. Fantastiske ungdomsrepresentanter som holdt innlegg. 

• Leder har deltatt på styreseminar og styremøte i Tromsø. 

• Nestleder har deltatt i regional samling for Klinisk etisk komitè (KEK), regional samling 

• Det stilles spørsmål ved årsak til at vararepresentant ikke får delta i 
styringsgruppemøte til Nye Helgelandssykehuset.  

• Brev fra Børge Hundnes. 

• Kompetanseplan for Helgelandssykehuset er vedtatt for 2022/2023. Brukerutvalget 
har gitt innspill til planen. BU er fornøyd med at innspill er tatt hensyn til og tatt med 
i vedtatt plan.  

• Honorar for brukermedvirkning i Helse Nord. Revisjon av retningslinje.  
Brukerutvalget er misfornøyd med at det ikke gis honorar for å delta på 
kurs/konferanser, og tar dette opp i regionalt brukerutvalg. 

• Honorarsatser for brukerutvalget endres fra mai 2022 i henhold til vedtak i Helse 
Nord. 



 
 

 
Vedtak:  Sakene tas til orientering 

1. Brukerutvalget ønsker at vararepresentant får delta i styringsgruppemøter 
i Nye Helgelandssykehuset i tilfelle hovedrepresentant ikke kan stille. Det 
er for å sikre brukermedvirkning også i styringsgruppearbeidet. 
Samhandlingssjefen bes følge dette opp med prosjektledelsen i Nye 
Helgelandssykehuset.  

2. Brukerutvalget anbefaler at det utarbeides retningslinjer for hvordan 
utvalget skal forholde seg til henvendelser og innspill om saker som i 
grunn skal avgjøres i styrene i Helse Nord og/eller i Helgelandssykehuset. 
Samhandlingsavdelinga bes følge dette opp i samarbeid med 
administrasjonen.  

3. Brukerutvalget sender ut en pressemelding med ønske om at 
kreftkirurgien må tilbakeføres til Helgeland. Brukerutvalget tar ikke stilling 
til lokalisasjon i pressemeldingen.  

 
 
Sak 36-2022 Status økonomi i HSYK v/Geir Jensen 
 
Vedtak:  Saken tas til orientering.  

1. Brukerutvalget er bekymret for at den største utgiftsposten er knyttet 
til innleie av viktig medisinsk- og helsefaglig personell. Bekymringen er 
knyttet til om det vil få konsekvenser for pasienttilbudet i foretaket.  

 
 
Sak 37-2022 Hovedprogram Nye Helgelandssykehuset v/Ole Hope 
 
PowerPoint-presentasjon sendes deltakere på møtet (unntatt offentlighet).  
Hovedprogrammet er ferdig og styrebehandles i 23.august -22. Brukerutvalget inkluderes i 
utarbeidelsen av det endelige hovedprogrammet som inkluderer endelig konseptvalg og 
lånesøknad. Brukerutvalget er innkalt til møte 19. august og får saken tilsendt den 15. august 
til gjennomgang for dialog og innspill. 
 
Vedtak:  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 38-2022 Status gjennomgang av alternativer Nye Helgelandssykehuset v /Ole Hope 
PowerPoint-presentasjon sendes til deltakere på møtet. Foreløpig unntatt offentlighet.  
 
Vedtak:  Saken tas til orientering.  

1. Det det settes av tid til avklarende spørsmål i møtet den 19. august 
2022. Leder kan kontaktes for å diskutere spørsmål som ønskes stilt i 
møtet.  

 
Sak 39-2022 Tertialrapport 1-2022 v/Hanne Frøyshov 



 
 

Gjennomgang av rapporten. Det stilles spørsmål ved punkt 9, «vurdere hvilke aktiviteter som 
kan flyttes nærmere pasienten». Det er sendt en oversikt over hvilke operasjoner som 
Helgelandssykehuset har kapasitet til å foreta.  
 
 
Vedtak: Saken tas til orientering.  

1. Brukerutvalget sender en henvendelse til Helse Nord hvor det bes om 
at UNN/NLSH benytter seg av ledig behandlingskapasitet i 
Helgelandssykehuset 

 
                        
 Sak 40-2022 Faglig strategisk utviklingsplan v/Hanne Frøyshov 
 
Strategi 2022-2038 «Norges beste lokalsykehus». I møtet får brukerutvalget presentert en 
oppsummering av satsningsområder i faglig strategisk utviklingsplan (FSU) som skal 
styrebehandles i august. Brukerutvalget kom med følgende innspill i møtet: 

• Begrepet «lagspill» bør tas med under verdier. 

• Det savnes fokus på brukermedvirkning i FSU 
 
Vedtak:  Tas til orientering 

1. Hanne Frøyshov tar med seg de innspill som kom fram i møtet 
2. Brukerutvalget kommer med eventuelt flere innspill til FSU innen 1. juli -

2022. 
 

 
Sak 41-2022 Muntlig orientering fra AD, presentert av Sissel Karin Andersen 
Sissel Karin Andersen presenterer oversikt over konstitueringer i Helgelandssykehusets 
ledelse. Disse endringene er gjeldende fra 1.7.22. Organisasjonsoversikt sendes ut som 
vedlegg. Fagsjef er ansatt fra august. Det blir ingen endringer i organisasjonsstrukturen. 
 
Vedtak:  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 42-2022 Eventuelt  
 
Det var meldt to saker til eventuelt. Sak om universell utforming utsettes til høsten. Saken 
fra PROFO der forbundet uttrykker bekymring for urologitilbudet ved Helgelandssykehuset i 
Mosjøen følges opp av brukerutvalget gjennom medvirkning i alle prosesser knyttet til 
utvikling av Nye Helgelandssykehuset. Brukerutvalget er opptatt av at kompetanse som er 
bygget opp gjennom år ikke forsvinner fra helseforetaket.  
 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 19. august 2022 
Protokollen blir lagt fram som referatsak i kommende styremøte 



 
 

 
Kopi til:  

• Styret i Helgelandssykehuset 

• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

• Ledergruppen i Helgelandssykehuset 

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

 
 


