
 
 

 

Protokoll 
 

 

Møte:  Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  18. februar 2022, kl. 10.00 – 15.00  
Møtested: Fysisk på Samhandlingsavdelinga i Mosjøen + digitalt på Teams 
 
 
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   

Rigmor Røberg Vara Kreftforeningen x  

Hilde Valrygg Vik Vara FFO   

Grete Bang Vara Eldrerådet   

Steinar Arnesen Vara FFO   

Mariette Korsrud Vara SAFO   

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir   x 

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  x  

Tove Lill Falstad Sekretariat  x  

Ole Hope Prosjektdirektør   x 

Pål Erik Madsen Klinikksjef  x  

Silje Paulsen Rådgiver  x  

Hanne Frøyshov Medisinsk direktør  x  

Merethe Myrvang Rådgiver  x  

Lindis Burheim  Sykehusbygg x  

Bergsvein Byrkjeland  Sykehusbygg x  

Henrik Skaret Samvalgskoordinator  x  
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PROTOKOLL 
 
 
Sak 1/2022  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  Innkalling og saksliste ble godkjent 
 
 
Sak 2 /2022 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 8. desember 2021 
 
Vedtak:   Protokoll fra 8. desember 2021 ble godkjent 
 
    
Sak 3/2022  Orienteringssaker fra BU-leder og medlemmer  
Leder i brukerutvalget orienterte fra møter: 

• Kontaktgruppen for Nye Helgelandssykehuset, tre møter 

• Etablering av Helsefellesskap Helgeland  

• Overordnet samarbeidsutvalg (OSO) 26. januar-22  

• Seminar om etablering av Helsefellesskap (der ordførere og rådmenn var 
representert) 

• Gode pasientforløp – læringsnettverk og forbedringsteam er etablert  

• Farmasøyt i akuttmottak – prosjekt i flere år, nye er kommet på plass, blant annet 
kliniske farmasøyter i akuttmottak er ansatt i flere foretak. 



 
 

 

• Brev fra HLF Vefsn – brukerutvalget er bedt om å bidra arbeidet med å ansette en 
audiograf i Mosjøen.  

 
Per Hansen – møte i styringsgruppa fra Nye Helgelandssykehuset. Innspill om venteareal. 
Jan Sundset – møte ang. samisk helse. 
 
Vedtak:           Informasjon tas til orientering. Brukerutvalget følger opp brevet fra HLF Vefsn 

etter møtet. 
 
 
Sak 4/2022 Referatsaker 
Det bemerkes noen gode og interessante vedtak fra både RBU og BU i UNN.  
 
Vedtak:  Referatsakene ble tatt til orientering.  

1. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset støtter at brukerutvalget i UNN ber 
Regionalt brukerutvalg (RBU) om å ta opp pårørendestrategi med Helse Nord, 
og ber om at arbeidet med en overordnet pårørendestrategi prioriteres i 
Helse Nord. 

2. Brukerutvalget ønsker orientering om ny rekvisisjonspraksis fra pasientreiser. 
RBU uttrykker bekymring for at denne skal medføre forskjellsbehandling med 
hensyn til tilrettelagt transport. 

3. RBU-sak 6/2022 har et viktig vedtakspunkt om dokumentdeling i kjernejournal 
som også må følges opp på alle nivå av tjenestene. BU ber om at saken følges 
opp i fagstab.  

 
 
Sak 5/2022 Egenevaluering av arbeidet i brukerutvalget 2021 
 
Vedtak:    

1. Brukerutvalget tar evalueringen til orientering. Evalueringen viser at 
medlemmene og vararepresentantene i det store er tilfreds med arbeidet som 
brukerutvalget får gjort, og tilfreds med samarbeidet med administrasjon og 
sekretariat.  
 
2. Brukerutvalget foreslår følgende endringer for videre drift av brukerutvalget:  

1)  Antall faste møter pr. år økes på grunn av økt arbeidsmengde 
2)  Egne interne saker prioriteres. 
3)  Forslag om å ansette leder av brukerutvalget i en fast stilling. Saken må 
følges opp av nytt brukerutvalg og samhandlingsavdelingen. 
 

 
Sak 6/2022 Årsmelding fra brukerutvalget 2021 
 
Vedtak:   Årsmeldingen fra brukerutvalget ble godkjent 
 



 
 

 

 
 
Sak 7/2022 Orientering om prehospital tjenester på Helgeland  
Presentasjon av prehospitale tjenester ved Pål Madsen, klinikksjef for prehospital klinikk.  
Klinikken består av ambulansetjenesten, AMK/Legevaktsentral, Luftambulansen, 
Pasientreiser. Presentasjon av utviklingstrekk og strategiprosess. Presentasjon PP sendes ut 
etter møtet med protokollen fra BU-møtet. 
 
Vedtak: Brukerutvalget takker for fin presentasjon. Informasjonen tas til orientering.  
 
 
Sak 8/2022  Kvalitetsstruktur Helgelandssykehuset  
Medisinsk direktør, Hanne Mathilde Frøyshov, presenterte helseforetakets systemer for 
kvalitet og forbedring. Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg og kvalitetsråd er etablert. Neste 
møte i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget skal være 30. mars 2022.  
 
Vedtak: Brukerutvalget takker for informasjonen. BU valgte representanter til 

kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i sak 68/2019. Brukerutvalget velger 
ikke nye representanter nå, de som er oppnevnt fortsetter. 

 
 
Sak 9/2022 Oppdragsdokument 2022 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte i april. 
 
 
Sak 10/2022 Muntlig orientering fra administrasjon/AD 

• Orientering om økonomisk situasjon, 44 millioner som Helgelandssykehuset ikke 
finner tiltak for.  

• Ferieplanlegging – alternerende stengning av fødeavdelinger grunnet mangel på 
ferievikarer. 

• Tarmkreftkirurgisaken skal vedtas i styremøtet i mars etter plan.  

• Lokalsykehusets plassering i forhold til overordnet visjon. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
 
Sak 11/2022  Kompetanseplan 2022-2023 
Rådgiver Silje Paulsen orienterte kort om kompetanseplanen for 2022 – 2023. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering. Brukerutvalget sender et innspill til 

saken som kan vedlegges i videre behandling av kompetanseplanen. 
 
 



 
 

 

Sak 12/2022 Funksjonsgrupper i Nye Helgelandssykehuset. Erfaringsutveksling mellom 
brukerrepresentantene.  

Representantene deler temaer som har vært diskutert, og formidler at til tider har det blitt 
snakket om enkelte pasientgrupper på en krenkende måte. Det oppleves på den annen side 
som lærerikt og spennende.  
 
Vedtak: Brukerutvalget finner erfaringsutvekslingen nyttig. Saken bør følges opp med 

å invitere inn alle som er i funksjonsgruppene til erfaringsutveksling i neste 
møte.  

 
 
Sak 13/2022  Samvalg 
Nyansatt samvalgskoordinator, Henrik Skaret, presenterte samvalg som en systematisk 
samtale om behandlingsvalg mellom pasient og behandler. Presentasjonen vedlegges 
protokoll. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Brukerutvalget takker for 

invitasjonen til å dele egne gode erfaringer med samvalg/kommunikasjon med 
samvalgskoordinatoren. 

 
 
Sak 14/2022   Nye helgelandssykehuset  
Ny styresak 22. februar 2022 – forutsetningsnotat for hovedprogram.  Brukerutvalget 
inviteres til å gi innspill. Sakspapirene ligger i saksvedleggene til styresaken. Saken 
presenteres av sykehusbygg.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Litt vanskelig å komme med 

konkrete innspill når sakspapirene ikke er tilsendt på forhånd slik at alle får 
forberedt seg til sakene. Bes om at det følges opp i kommende 
brukerutvalgsmøter der Nye Helgelandssykehuset har sak til behandling.  

 
 
Sak 15/2022  Eventuelt 
 

1. Brukermedvirkning i Klinisk Etisk Komitè:  Tove Linder Aspen 
2. Brukermedvirker til innspillsmøte med utvikling av strategi for intensivmedisin: 

Anne Lise Brygfjeld 
 
Vedtak: Brukerutvalget valgte to representanter til to eventueltsaker.  
 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 20. april 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. 

 
 


