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Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgel andssykehuset  
       HF 
 
Møtedato: 30.04.14 
Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
 

 
Innledning 
 
Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002. Utvalget har vært stabilt og har 
gjennomgående hatt medlemmer som har representert viktige brukergrupper i regionen. Utvikling i 
spesialisthelsetjenesten har vært stor og brukerutvalgets rolle er viktig og høyt prioritert i helseforetakets 
arbeid. 
Valg av brukerutvalg i Helgelandssykehuset tilstreber å følge samme valgterminer som styret i 
helseforetaket. 
 
Sittende brukerutvalg i Helgelandssykehuset ble oppnevnt i styremøte 16.04. 2012. I Foretaksmøtet for 
Helgelandssykehuset 28. mars 2014, ble det oppnevnt nytt styre for Helgelandssykehuset HF. I 
tilknytning til dette skal det velges nytt brukerutvalg for perioden 2014 – 2016.  
 
Brukerutvalget for 2014 – 2016 ønskes sammensatt slik: 
 

- FFO (FFO og Mental helse) - 2 representanter  
- SAFO - 1 representant  
- Kreftforeningen – 1 representant  
- Samisk befolkning på Helgeland - 1 representant  
- Eldre befolkning på Helgeland - 1 representant  

 
Det er ønskelig at styret i Helgelandssykehuset oppnevner leder og nestleder for brukerutvalget.  

 
Nytt fra tidligere år er at det til dette valget ønskes å tilknytte et nytt medlem for den eldre befolkningen på 
Helgeland. Både på bakgrunn av forsterket behov i sammenheng med Samhandlingsreformen – og en 
økende andel eldre pasienter, ser vi det som viktig å knytte til oss en representant for denne 
pasientgruppen.  
 
Valg av medlemmer 
Valg av medlemmer til brukerutvalgene gjøres via invitasjon til de største brukerorganisasjonene sentralt / 
fylkesnivå. Det er også etablert en ordning med vararepresentanter.  
 
Vi presiserer ved invitasjon, viktigheten av at det ved utvelgelse av medlemmer sikres en balansert 
sammensetning geografisk, kjønnsmessig og i forhold til det enkelte fagområde. I tillegg skal hensynet til 
å få oppnevnt et funksjonsdyktig utvalg ivaretas.  

 
Kriterier  
Helse Nord ber organisasjonene om å vurdere følgende kriterier ved sitt valg av kandidater:  
 

- Balansert sammensetning med hensyn til ulike typer sykdom (psykiske lidelser, somatikk og 
rehabilitering, rus mv).  

- Balansert sammensetning ut fra kjønn, alder og geografisk helseforetaktilknytning. 
- Ivaretakelse av barn, ungdom og voksnes perspektiv. 
- Utvalget bør ha representanter med minoritets-, innvandrerbakgrunn. 
- Representantenes evne til å se ”helhet” og representere alle brukere / pårørende, ikke kun egen 

gruppe / helseforetak, må vektlegges. 
- Brukerkompetanse (gjennomgått brukeropplæring) og tidligere erfaring fra arbeid med 

brukermedvirkning. 
- Rimelig balanse mellom fornyelse og kontinuitet. 
- Jamfør strategi for Brukermedvirkning i Helse Nord, bør kandidat i brukerutvalg ikke være ansatt i 

eget helseforetak. 
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På bakgrunn av innmeldte kandidater og ønsket prioritering fra respektive organisasjoner, er forslag til 
sammensetning av brukerutvalget for Helgelandssykehuset HF for perioden mai 2014 – mai 2016 
følgende: 
 
Leder:  Ernly Eriksen, Mo i Rana    SAFO 
Nestleder:  Sissel Brufors Jensen, Mo i Rana  FFO  

Solveig Skjølberg Nielsen, Brønnøysund FFO/Mental Helse 
Dag Utnes, Mosjøen    Kreftforeningen 
Anna Jakobsen, Mosjøen   Eldrerepresentant 
Alf Tjønna, Hattfjelldal    repr. Samisk befolkning 

 
Varamedlemmer:  

Ingrid Straum, Mosjøen FFO/ Astma og Allergiforbundet region 
Nordland 

Per Hansen, Mosjøen    FFO/ Mental Helse 
Marit Angermo, Mosjøen   SAFO 
Christin B. Horseng, Mo i Rana   Kreftforeningen 
Hans Bordevich, Trofors   Eldrerepresentant 
Ellen Marit Kjønnås, Mosjøen   repr. Samisk befolkning 

 
 
Det var kommet inn forslag på 2 kandidater direkte fra lokale underforeninger av FFO. Disse er ikke tatt 
med i vurderingen av hensyn til ordningen med direktehenvendelse til hovedorganisasjonene.  
 
Medlemmer i brukerutvalg får møtehonorar og dekning av reiseutgifter etter satser vedtatt i Helse Nord, 
27. mars 2014: 
 
Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak i Helse Nord 
fastsettes som følger:  

• Brukerutvalgets leder kr 21.300,-  
• Brukerutvalgets nestleder kr 15.600,-  
• Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr 10.650,-  
• Møtegodtgjørelse til brukerutvalgets medlemmer kr 1.600,-  

 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
1. Styret for Helgelandssykehuset HF godkjenner forslag til brukerutvalg for perioden 2014 – 2016 og 

oppnevner i samme sak foreslått leder og nestleder for utvalget. 
2. Styret ber administrasjonen følge opp vedtatte godtgjørelser for brukerutvalget. 
 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandler: Randi Erlandsen, kommunikasjonssjef 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Helse Nord RHF: Styresak 40-2014 Godtgjøring for brukerutvalg i Helse Nord RHF og alle 

underliggende helseforetak  
2. Årsmelding for brukerutvalget i Helgelandssykehuset 2013 
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ÅRSMELDING 2013 

 
BRUKERUTVALGET HELGELANDSSYKEHUSET   

 
 
SAMMENSETNING 
 
Leder:  Ernly Eriksen, Mo i Rana, SAFO 
Nestleder: Sissel Brufors Jensen, FFO 
 
Medlem: Dag Utnes, Mosjøen, Kreftforeningen 
Medlem: Helge Emilsen, FFO / Mental helse 
Medlem:  Laura Jåma Renfjell, samisk representant 
 
Vararepresentanter: 
SAFO:   Marit Angermo 
FFO:   John Almendingen  
Kreftforeningen: Anne Ditlefsen 
Samisk representant: Ingen 
 
Sekretær: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen  
 
Brukerutvalget har observasjonsstatus med talerett i Helgelandssykehuset HFs styre.  
Brukerutvalgets leder møter i styremøtene – vara nestleder.  
 
MØTEVIRKSOMHET 

• Brukerutvalget har hatt 4 møter i perioden, møtene har vært fordelt mellom Mo i Rana, Mosjøen 
og Sandnessjøen. 

• Brukerutvalget har behandlet 38 saker. 
• Brukerutvalget har i tillegg vært invitert – og har deltatt på informasjonsmøter sammen med 

foretakstillitsvalgte, på saker som har omfattet interne endringer / ombygginger, budsjett, jamfør 
Oppdragsdokument 2013. 

• Brukerutvalgets leder, nestleder og medlem har deltatt / deltar i lokale og regionale 
arbeidsgrupper, på vegne av eget utvalg / HF og brukere på Helgeland. 

 
Saker som har vært til orientering / behandling og diskusjon i brukerutvalgets møter 2013:  
 

- Kvalitetsindikatorer 
- Kvalitetsarbeidet i helseforetaket 
- Innkomne henvendelser fra brukere / brukerorganisasjoner 
- Uheldige hendelser på internett 
- Strategi for brukermedvirkning i Helgelandssykehuset  
- Utviklingsplan 2025 
- Presentasjon av prosjekt LCP – Liverpool Care Pathway: palliativt behandlingstilbud i 

Helgelandssykehuset 
- Arbeidet med innføring av nye pasientbrev i Helgelandssykehuset 
- Internt organisasjonsprosjekt Helgelandssykehuset 
- Pasientsikkerhetskampanjen 2013 / trygg medisinhåndtering 
- HELT – magasinet for Helgelandssykehuset 
- FIKS – felles innføring av kliniske systemer i Helgelandssykehuset 

 
Lokale prosjekt: 

• Ombygging i sykehusenheten i Mosjøen 
• Ombygging i sykehusenheten i Mo i Rana 

 
Brukerutvalgets deltakelse i Regionale prosjekt: 
 
Arbeidet med ny struktur for etablering av AMK- sentraler i Helse Nord:  

• Leder brukerutvalget Ernly Eriksen 

VEDLEGG 2 
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Arbeidet med dekning av hudleger i Helse Nord: 
• Nestleder Brukerutvalget Sissel Brufors Jensen 

 
Verv i regi av Helgelandssykehuset / Helse Nord: 
 
Regionalt Brukerutvalg 2013 

• Ernly Eriksen varamedlem 2013  
Sykehusapotek Nord brukerutvalg 2013 

• Dag Utnes lederverv 
Prosjekt Hudfag Helse Nord 

• Nestleder Sissel Brufors Jensen 2013   
Handlingsplan for brukermedvirkning i Helse Nord 

• Leder Ernly Eriksen 
 
Oppnevning av brukerrepresentanter til formelle utv alg i regi av Helgelandssykehuset HF : 
 
Kvalitetsutvalget Helgelandssykehuset HF 2013-2015  

• Gunnar Røssvoll FFO 
Brukerrepresentant til prosjekt ”Pasientreiser med buss på Helgeland” 

• Svein A. Jensen FFO / Brønnøysund 
Brukerrepresentant til ”Nytt OSO – Helgeland” 

• Leder for Brukerutvalget Ernly Eriksen / vara nestleder Sissel Brufors Jensen 
 
Utviklingsplan 2025 – Helgelandssykehuset:  
 
Styringsgruppe 

• Ernly Eriksen – leder brukerutvalget 
Arbeidsgruppe 1- framskriving av pasientaktivitet  

• Dag Utnes Mosjøen 
Arbeidsgruppe 2- transport 

• Svein A. Jensen Brønnøysund 
Arbeidsgruppe 3-bygg 

• Steinar Volden Mo i Rana 
 
Deltakelse på konferanser: 

• Samhandling / Evalueringskonferanse, Helgeland april 2013 
• Brukerkonferanse Bodø, mai 2013 

 
Øvrig: 
 
Henvendelser til brukerutvalget i Helgelandssykehuset har i løpet av 2013 vist økende tendens. Flere 
henvendelser fra brukere, både enkeltvis og gjennom brukerorganisasjoner / brukergrupper. Aktuelle 
problemstillinger vedrørende pasienttilbud og utstyr. 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF og brukerutvalget samarbeider med sikte på å styrke 
brukermedvirkningen i helseforetaket. Dette er bl.a. forsøkt gjort gjennom et utvidet samarbeid mellom 
brukerutvalg og administrasjon med sikte på konkrete fremlegg for helseforetakets styre. Brukerutvalget 
har i tillegg hatt framlegg om utvalgets funksjon og øvrige innspill til styret gjennom styreseminar i 
desember.  
 
Brukerutvalget og administrasjonen i Helgelandssykehuset ser nytten av at medlemmer er aktivt med i 
det som skjer i forhold til regional brukermedvirkning. 
 
Åpenhet til befolkningen er viktig og alle innkallinger og protokoller offentliggjøres på Helgelandsykehuset 
hjemmeside: www.helgelandssykehuset.no 
Nettstedet har også tilrettelagt mulighet for å sende e-post til brukerutvalget via administrasjonen.  

 
 
 
 


