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Styresak 18/2016: Årlig melding 2015 - Brukerutvalget 
 
 
Møtedato: 29.03.2016 
Møtested: Mosjøen 
 
I denne saken presenteres Årlig melding 2015 fra Brukerutvalget til styret og adm.dir. 
v/Helgelandssykehuset HF. 
  
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 

Styret viser til den vedlagte meldingen og vedtar denne som Årlig melding fra Brukerutvalget v/ 
Helgelandssykehuset  

 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandlere: Samhandlingssjef Iren Ramsøy 
 
Vedlegg:  
1. Årlig melding 2015 Brukerutvalget 
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Årlig melding - Brukerutvalget 2015 
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset ble først oppnevnt av styret i Helgelandssykehuset i 2002. 
Medlemmene oppnevnes for to år. 
 

  Mandat: 
Brukerutvalgets rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår 
tilbud til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet. Utvalget er også et forum for 
tilbakemeldinger fra brukere, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og 
oppgavene som helseforetaket har, samt et samarbeidsforum mellom helseforetak og 
brukerorganisasjoner. 

Medlemmene er personlig oppnevnt av helseforetakets styre på bakgrunn av sine erfaringer, 
kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning. 

 
Sammensetning av brukerutvalget: 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset består av seks medlemmer med varamedlemmer. Forslag på 
medlemmer til brukerutvalget foreslås av brukere – fortrinnsvis gjennom brukerorganisasjoner: 

1. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 
     To representanter:  
     Sissel Brufors Jensen / vara: Ingrid Straum 
     Solveig Skjølberg Nielsen fra Mental helse/ Vara Per Hansen 

 
2. Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO):  
     Ernly Eriksen/ vara: Marit Angermo 

 
3. Kreftforeningen:  

Dag Utnes/ Vara: Christin BN Horseng 
 

4. Medlem fra samisk befolkning i sørsamisk område:  
Alf Tjønna/ vara: Ellen Marit Tjønna 
 

5. Medlem fra Eldreråd:  
Anna Jakobsen / vara: Hans Bordevich 

 
Styret i Helgelandssykehuset oppnevner leder og nestleder for utvalget. Virkningsperiode for 
brukerutvalget er to år og oppnevning følger samme tidsperiode som styret i Helgelandssykehuset. 
Leder i brukerutvalget har observatørstatus i styret med talerett. 

 Leder for 2015: Ernly Eriksen (SAFO) 
 Nestleder for 2015: Sissel Brufors Jensen (FFO) 
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Aktivitet: 
Det er gjennomført fire møter i 2015. Brukerutvalget har behandlet 36 saker. Noen 
av sakene som er orientert om/drøftet er: 
 

 Utviklingsplan 2025, deltakelse på informasjonsmøte i Sandnessjøen januar 2015. 
 Deltakelse på informasjonsmøte med helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 Ekskursjon, Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland 
 Gjennomgang av endringer knyttet til pasientreiser 
 Inntektsmodell psykisk helse 
 Status pakkeforløp 
 Budsjett 
 Evaluering sommeravvikling 2015 
 Tertialrapporter 
 Årsrapport 
 Ambulanseplan 
 Tjenesteavtaler – følgetjenester 

 
Brukerutvalget er representert i en rekke råd og utvalg i helseforetaket som kliniske utvalg/ 
arbeidsgrupper (rehab, forskning, fagplaner, kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg, kliniske etikk-komiteer, 
OSO, forhandlingsutvalg, representant fra brukerutvalget deltar i Helse Nords fellesseminarer for 
brukerutvalg/ brukermedvirkning i regionen, medlem i sykehusapoteket m.m. 

  


