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Styresak 15/2010: Brukerutvalget - årsmelding 2009 
 
Møtedato: 24.03.10 
Møtested: Sandnessjøen 
 
 
Innledning 
 
Vedlagt årsmelding fra brukerutvalget i Helgelanssykehuset HF 2009.  
 
Brukerutvalget presiserer viktigheten med å arbeide for brukernes behov. Utvalget har i 2009 lagt vekt på 
blant annet å følge utviklingen innen kvalitetsarbeidet i helseforetaket, i dette orientering om 
kvalitetsmålinger gjennom kvalitetsindikatorer.  
 
Brukerutvalget er i løpet av 2009 også representert ved eget medlem og ekstern representasjon i interne 
brukergrupper i forbindelse med ombygging i sykehusenhetene både i Mo i Rana og Mosjøen. 
  
Universell utforming ved Helgelandssykehuset har vært et fokusområde som gjennom brukerutvalgets 
fokus er løftet inn i regionalt brukerutvalg.  
 
Brukerutvalget er i tillegg til økonomi og tiltaksarbeidet blitt orientert om følgende saker: 
 

- Kompetansetilbud innen kreftbehandling 
- Samarbeidsprosjekt innen fibromyalgi 
- Pasientreiser, ny oppgjørsform 
- Fremdriftsplaner i ombyggingsarbeider i sykehusenhetene 
 

Brukerutvalget har også deltatt med en representant på årlig foretakssamling for ledere og stab i 
helseforetaket. 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret tar årsmelding fra brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2009 til orientering. 
 
 
Jan Erik Furunes 
Foretaksdirektør 
      
 
Saksbehandlere: Informasjonssjef / Sykepleiefaglig sjef Randi Erlandsen 
 
 
 
Vedlegg: Brukerutvalgets årsmelding 2009 
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ÅRSMELDING 2009 
 

BRUKERUTVALGET 
 

HELGELANDSSYKEHUSET HF 
 
SAMMENSETNING 
 
Leder:  Ernly Eriksen, Mo i Rana, SAFO. 
Nestleder: Harry Nøstvik Brønnøy, FFO 
Medlem: Dag Utnes, Mosjøen, Kreftforeningen. 
Medlem: Jan Hansen, Brønnøy, Mental Helse  
Medlem: Elsa Bye Hansen, Dønna, fra 1.5.2009 
Medlem: Toamma Bientie, Samisk representant 
 
Sekretær: Informasjonssjef /sykepleiefaglig sjef Randi Erlandsen  
 
Brukerutvalget har observasjonsstatus med talerett i Helgelandssykehusets styre.  
Brukerutvalget møter med fortrinnsvis leder i styremøtene.  
 
MØTEVIRKSOMHET 
Brukerutvalget har hatt 4 møter i perioden, møtene har vært fordelt mellom Mo i Rana, Mosjøen og 
Sandnessjøen.   
 
Brukerutvalget har behandlet 37saker. 
 
Det er også i år kommet få saker fra brukerne og brukerorganisasjoner. 
Av saker som har vært til behandling er det verdt å nevne disse: 
 

- Helhetlig rehabilitering 
- Kvalitetsindikatorer 
- Universell utforming ved Helgelandssykehuset 
- Kiosktilbudet Rana Sykehus 
- Sykehusprest 

 
Videre er Brukerutvalget blitt orientert om følgende saker: 
 

- Kompetansetilbud innen kreftbehandling 
- Samarbeidsprosjekt innen fibromyalgi 
- Pasientreiser, ny oppgjørsform 
- Div omstillingsprosjekter 

 
Når det gjelder universell utforming så er det også tatt opp i det Regionale Brukerutvalg. Det ble der 
etterlyst en strategi for universell utforming. Saken kommer nå opp som styresak i Helse Nord 
 
Viser for øvrig til protokoller som er utlagt på hjemmesiden til Helgelandsykehuset HF. 
www.helgelandssykehuset.no 
 
Mo i Rana, 11. februar 2009 
For brukerutvalget ved Helgelandsykehuset HF. 
 
Ernly Eriksen, leder 
 

Vedlegg  


