
 

 

 
 

 

Protokoll 
 

Møte:  Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  22. oktober 2021 
Møtested: Skype for business 
 
Innkalt:  
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU X  

Per Hansen Nestleder FFO – Mental Helse X  

Tove Linder Aspen  Medlem Ivareta X  

Josefina Skerk Medlem Samisk befolkning  X 

Einar Moen Medlem Eldrerådet X  

Trine-Mari Aavitsland Medlem Kreftforeningen  X 

Nils Rishaug Medlem FFO -HLF  X 

Jan Sundset Vara Samisk befolkning X  

Ija Nilsen Vara RIO X  

Rigmor Røberg Vara Kreftforeningen X  

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir   X 

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  X  

Tove Lill Falstad Sekretariat  X  

Sigurd Finne  Kvalitetssjef   X 

Ninja Hansen Rådgiver  X  

Silje Paulsen Rådgiver   X 

Hanne Frøyshov Medisinsk direktør   X 

Merethe Myrvang Rådgiver  X  

Bergsvein Byrkjeland  Sykehusbygg X  

Herald Reiersen Forskningsleder  X  

     

 
 
Saksliste 
 
Sak 55 – 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 56 – 2021 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 24. september 
Sak 57 – 2021 Orienteringssaker 
Sak 58 – 2021 Referatsaker 
Sak 59 – 2021 Muntlig orientering fra ny medisinsk direktør 
Sak 60 – 2021 Kompetansehevingsprosjekt for Helgelandssykehuset 
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Sak 62 – 2021 Nye Helgelandssykehuset 
Sak 63 – 2021 Revisjon av regionale retningslinjer for honorering av brukerrepresentanter 
Sak 64 – 2021 Status prosjekter/utvalg/forskning Helgelandssykehuset 
Sak 65 – 2021 Oppfølging av sak 33-2021 - Enkelt meldesystem for pasienter og pårørende 
Sak 66 – 2021 Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå 
Sak 67 – 2021 Eventuelt  
 
 
 

Protokoll 
 
 
Sak 55 - 2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:         Innkalling og saksliste godkjent. 
  
 
Sak 56 - 2021 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 24. september 
 
Vedtak:          Protokoll fra 24. september ble godkjent.  
 
 
Sak 57 -2021  Orienteringssaker 

• Informasjon fra BU-leder – muntlig 
 

1. Innspill til Oppdragsdokumentet 2022. 
2. Valg av brukerrepresentant til Samhandlingskonferansen. 
3. Ledermøte i Bodø med RBU i 9.-10. november. Leder og nestleder deltar. 
4. 27.- 28. oktober – Nettverkssamling i Gode Pasientforløp, leder deltar 
5. OSO - møte 14. oktober 2022, Referat sendes ut når det er godkjent 

 

•  Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 
1. Forskningskonferansen – 6.-7. oktober i Sandnessjøen, Utmerket konferanse. 

Informasjon ligger på Helgelandssykehusets nettsider på Forskning og 
innovasjon 
https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/forskningskonferansen-2021 

 
Vedtak:      Brukerutvalget tar informasjonen til orientering 

 
 
Sak 58 - 2021   Referatsaker 

• RBU-sak om Digital hjemmeoppfølging 

• Referat brukerutvalget Nordlandssykehuset 27. september 2021 

• Referat brukerutvalget UNN 14.-15. september 2021 
 
Vedtak:     Referatsaken tas til orientering 
 

 

https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/forskningskonferansen-2021


 

 

Sak 59 - 2021 Muntlig orientering fra ny medisinsk direktør 
Saken utgikk 
 
Vedtak: Brukerutvalget ønsker å invitere inn medisinsk direktør i neste 

brukerutvalgsmøte  
 
 
Sak 60 - 2021 Kompetansehevingsprosjekt for Helgelandssykehuset 
Saken utgikk 
 
Vedtak:            Brukerutvalget ønsker saken inn i neste møte 
 
 
Sak 61– 2021 Innspill til ny strategi og handlingsplan for forskning og innovasjon i 

Helgelandssykehuset 2022 – 2026 
Orientering om ny strategi og handlingsplan for forskning og innovasjon i 
Helgelandssykehuset ble gitt av forskningsleder Herald Reiersen. Nye spennende 
innsatspunkter ble presentert. Frist for å gi innspill er 15. november. 
 
 
Vedtak:  Saken tas til orientering. Brukerutvalget setter pris på at det påpekes at det er 

viktig at brukerrepresentantene tas tidlig inn i forskningsprosjektene, og at 
brukerrepresentanter oppfordres til å komme med ideer til nye 
forskningsprosjektet. 

 
Muntlige innspill i møtet: 

• Brukerutvalget påpeker behovet for mer forskning innen psykisk helse 
og rus.  

• Behandlingsstudier av personer med utviklingshemming og psykiske 
helseutfordringer er ønskelig. 

 
Sak 62 - 2021 Nye Helgelandssykehuset 
Presentasjon av Styringsdokument for konseptfasen steg 1 av Bergsvein Byrkjeland fra 
Sykehusbygg og Merethe Myrvang fra Helgelandssykehuset. Tre vedlegg var sendt ut med 
saken: Utkast til styringsdokument, Kommunikasjonsstrategi og Medvirkning i konseptfase 
Helgelandssykehuset. Brukerutvalget kom med muntlige innspill til prosjektet i møtet. 
 
Brukermedvirkning er planlagt i styringsgruppe, kontaktgruppe og funksjonsgrupper. 
Brukerutvalget har fått invitasjon til å oppnevne to representanter til kontaktgruppen, og 
egne representanter til alle funksjonsgrupper der brukerutvalget mener det er 
hensiktsmessig og formålstjenlig. 
 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering og takker for invitasjonen til 
medvirkning.   
1. Brukerutvalget velger Ija Nilsen og Anne Lise Brygfjeld inn i 

kontaktgruppen. 
2. Brukerutvalget ønsker mer tid til å velge hvilke funksjonsgrupper de 

mener de bør være representert i. Hvert medlem/vara sender innspill til 



 

 

sekretariat om valg av gruppe de ønsker å være brukerrepresentant i. 
Funksjonsgruppenes inndeling: se pkt. 3.7.3 i Medvirkning i konseptfasen. 

 
 
Sak  63 – 2021  Revisjon av regionale retningslinjer for honorering av brukerrepresentanter 
Helse Nord har invitert til innspill på revisjon av regionale retningslinjer for honorering av 
brukerrepresentanter. 
 
Vedtak:      Brukerutvalget i Helgelandssykehuset har følgende innspill til revisjonen av 

regionale retningslinjer for brukerhonorering: 

• Formuleringer om ønske om nøktern honoreringspraksis bør strykes fra 
retningslinjene 

• Det bør ikke åpnes for andre honoreringsordninger enn det som 
framkommer i retningslinjene. Lokale honorarordninger fører til 
forskjellsbehandling. 

• Ordlyd som omhandler at brukere kan kreve lavere honorar enn hva 
retningslinjene skisserer bør strykes. 

• Tapt arbeidsfortjeneste for å medvirke som brukerrepresentant må 
refunderes.  

• Deltakelse på konferanser bør honoreres med ordinær møtegodtgjørelse. 
Konferanser bidrar til viktig kompetanseheving for brukerrepresentanter. 

 
 
Sak 64 – 2021 Status prosjekter/utvalg/forskning Helgelandssykehuset 
En oversikt over brukermedvirkning i prosjekter, utvalg og forskningsprosjekter er sendt ut til 
brukerutvalget. Det er registrert aktivitet i de fleste grupper. De som er usikre er kontaktet, 
og tilbakemeldinger avventes fra kontaktpersoner.  
 
Vedtak:   Arbeidsutvalget jobber videre med planlegging av en samling for alle 

medlemmer og vararepresentanter som er oppnevnt i prosjekter, utvalg og 
forskning til en erfaringsgjennomgang hvor medlemmer kan dele informasjon 
om prosjekter, status og hvordan brukermedvirkning ivaretas. 

 
 
 
Sak 65 – 2021 Oppfølging av sak 33-2021 - Enkelt meldesystem for pasienter og pårørende 
Kvalitetsrådgiver Ninja Hansen orienterer om saken. Det pågår et nasjonalt arbeid med 
Digitale innbyggertjenester for å få til en tilbakemeldingskanal via HelseNorge som går 
direkte inn i Elements/arkivsystemet, det er en «sikker løsning». Den skal være tilgjengelig i 
første halvdel 2022. For at pasient/pårørende skal kunne melde «hva-som-helst» inn til oss 
anbefaler vi at de benytter DigiPost. Det er en sikker e-post løsning som alle innbyggere i 
Norge har. 
 
Brukerutvalget gir muntlige innspill til saker som man gjerne kunne meldt på en enkel måte 
til helseforetaket. 
 
 



 

 

Vedtak:  Brukerutvalget tar statusoppdatering til orientering. Brukerutvalget setter stor 
pris på at det er tatt tak i dette og vil gjerne ha tilbakemelding på et senere 
tidspunkt om status i saken.  

 
 
Sak 66 – 2021 Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå 
 
Vedtak:  Brukerutvalget går igjennom den digitale opplæringspakken på nytt. Det 

sendes forslag til innspill til sekretariat innen 30. oktober. 
 
 
Sak 67 - 2021 Eventuelt  
 
Bekymring for sykehustilbudet som skal bli i Mosjøen 
- Ønske om å ta det opp i førstkommende møte 
 
Etablering av ungdomsråd  
– orienteringssak i neste brukerutvalgsmøte 
 
Endring av dato for årets siste brukerutvalgsmøte 
- Dato endres fra 9. desember til 8. desember. Ønske om å møtes til middag på kvelden den 
7. desember. 
 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 8. desember 2021 
Protokollen blir lagt fram som referat sak i kommende styremøte 
 
Kopi til:  

• Styret i Helgelandssykehuset 

• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

• Ledergruppen i Helgelandssykehuset 

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

 


