
 
 

Protokoll 
 

Møte:  Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  06.12.2022 
Møtested: Teams. Mo i Rana. 
 
Innkalt:  
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU x  

Tove Linder Aspen Nestleder Ivareta  x  

Steinar Arnesen Medlem FFO  x  

Jan Sundset Medlem Samisk befolkning  x 

Grete Bang Medlem Eldrerådet x  

Dag Utnes Medlem Kreftforeningen x  

Hugo Sandoval Medlem FFO   x 

Ija Nilsen Medlem RIO  x 

 Observatør Leder av ung.råd   

Rigmor Røberg Vara Kreftforeningen  x 

Hilde Valrygg Vik Vara FFO x  

Liv Jamtli Vara FFO x  

Bjørn Helge Hansen Vara Eldreråd  x 

     

Fra Helgelandssykehuset     

Hanne Frøyshov Adm. dir   x 

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.   x 

Henrik Skaret Samhandlingsrådgiver  x  

     

     

     

     

     

Nils Petter Sandmo   x  

Silje Paulsen   x  
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Protokoll 
 

Sak 66-2022. Godkjenning av innkalling og saksliste v/Anne Lise Brygfjeld                              

 

Vedtak: 

• Godkjent 

 

 

Sak 67-2022. Godkjenning av protokoll fra 21.10.22 v/Anne Lise Brygfjeld                                
 

- Lederen for brukerutvalget i UNN skulle kontaktes ang. «Dolly», men foreløpig uteblitt. 

Skal forsøkes videre. 

- Universell utforming: fremdeles ikke døråpner v. handicaptoalettet v. Mo i Rana. Tas opp 

i eventueltsaker.  

Vedtak:  

• Godkjent 

 

 

 



 
 

Sak 68-2022. Kompetanseplan 2023-2024 m. Silje Paulsen                                                                       
Ny kompetanseplan for 2023-2024 skal utarbeides. Allerede kommet en del innspill, men det 

ønskes tilbakemelding og innspill fra brukerutvalget.  

Spesielt i kapittel 4 ønskes det tilbakemeldinger og fristen for tilbakemelding er 20. desember. 

Kompetanseplanen utarbeides annenhvert år og skal styre den faglige utviklingen og 

kompetanseutviklingen i foretaket. Planen utarbeides på bakgrunn av dagens gjeldende helse- 

og sykehusplan (fra neste år: helse- og samhandlingsplan).  

 

I sykehuset har vi systemer for tildeling av kurs og læringsmål. Dette kan gjøres i enkelte 

avdelinger eller til enkelte ansatte.  

 

Oppsettet i planen gjennomgås. Likeså tidligere innspill fra brukerutvalget. Tidligere innspill 

fra brukerutvalget fremlegges for nye medlemmer.  

 

Det etterlyses en redegjørelse for hvordan Helgelandssykehuset har planlagt å ivareta 

oppgavene som beskrevet i den nasjonale satsingen «Strategi for å øke helsekompetansen i 

befolkningen 2019-2023». Helsekompetanse er viktig for befolkningen for å gjøre gode 

livsstilsvalg, bidra mer i egen behandling og å få bedre innsikt i egen helse og kan sees i 

sammenheng med mange av de strategiske satsingsområdene for Helgelandssykehuset. Det 

synes av Brukerutvalget at målrettet arbeid med å øke kompetansen innen helsepedagogikk 

vil gi gevinster i form av kunnskapsoverføring mellom pasienten og behandleren, men også 

på systemnivå har foretaket et ansvar for sine pasienter som må ivaretas. Helgelandssykehuset 

er tjent med å allerede planlegge tiltak som kan ivareta dette, da den neste nasjonale helse- og 

samhandlingsplanen vil pålegge foretakene å ha målrettet arbeid for å realisere strategien.» 

 

Innspill om at sykehuset burde jobbe videre med LMS-kurs. Det er dårlig kapasitet på 

lærings- og mestringssenter, men dette er viktig aktivitet for pasientene. Det etterlyses også 

mer spesifisering på hva som skal satses på innen LMS i perioden.  

Enighet om å be Astri Gullesen og Anne Kathrin Gårdvik fortelle om lærings- og 

mestringssenteret ved neste møte. Brukerutvalget ber om å få en mer spesifikk forklaring og 

plan for senteret.  

 

Innspill fra Brukerutvalget om at det etterlyses fokus på å etablere rammer for å bedrive 
kompetanseheving for de ansatte. Plikten til faglig oppdatering ligger på den enkelte 
yrkesutøveren, men det etterlyses at det settes klare rammer intern i organisasjonen 
(sperres tid for den ansatte slik at det sikres en arena for oppdatering).  
 
Ad punktene om kompetanseheving i kommunikasjon og holdninger etterlyses det klare 
kriterier for hva som er akseptabel kommunikasjon og hva som ikke er det.  
Med de demografiske forandringene vi opplever med en ødende alder på befolkningen er 
det nærliggende å tenke at vi får flere i sykehusene med demenssykdom. Etterlyses mer 
fokus på kommunikasjon med personer med demenssykdom.  
 
Brukerutvalget reiser spørsmål om det utføres medarbeidersamtaler ved 
Helgelandssykehuset. Dette kan ikke svares ut på møtet.  
 



 
 

Det ønskes skriftlige innspill videre i planen. Sekretariatet bistår i utformingen av innspillet. 
 

Desentralisert sykepleieutdanning: 
Brukerutvalget har vært involvert i utformingen av prosjektet som har gitt gode resultater.  
Det lyses ut til et tredje kull, men Nord-Norge har hatt utfordringer med rekruttering til alle 
sykepleieutdanningene.  
Det er utdelt midler til utdanningsprosjekter mellom Helgelandssykehuset og universiteter / 
høyskoler. Det er planlagt en utlysning av stillinger som er 50% ansatt i sykehuset og i VID 
(høyskole). 
 
Master i digitale helsetjenester er oppstartet og sykehuset har fire ansatte som er engasjert i 
studiet.  
 
Videre fremover ønsker sykehuset å videreutvikle samarbeidet med kommunene. Det er 
ønskelig med tverrfaglig samarbeid og kompetansepakker, evt. Til Helsefellesskapene.  
 
Det vil være ønskelig å få utnevnt en brukerrepresentant til et fremtidig prosjekt som har til 
formål å utføre tiltak mtp. stabilisering og rekruttering til Helgelandsregionen. 
 
 

Sak 69-2022. Orienteringssaker                                                                    
- Ang. nasjonale oppslag om at drosjeturer avvises i sentrale strøk: Svar fra Arve Smedseng 

er vedlagt. Drosjeturer avvises ikke av sjåførene og firmaene på Helgeland. 

- Vektere: Spørsmål om vektere brukes til fastvakter mm. i Helgelandssykehuset. Dette 

gjøres ikke v. HSYK.  

- Farmasøyt i akuttmottak: Gjennomgått spørreundersøkelser om hvordan pasientene ble 

møtt av farmasøytene. De fleste pasientene var mest opptatt av å føle seg ivaretatt og 

videresendt til neste ledd i behandlingskjeden. Pasientene var like positive til 

farmasøyter som andre yrkesgrupper.  

- Gode pasientforløp: Brukerutvalget har gjennomgått utskrivingssamtaler. Etterlyst at 

planen etter utskrivelsen også tas opp i samtalen.  

- Brukerrepresentant har vært på den nasjonale samlingen for kliniske etikk-komiteer. 

Også vært på møte om kommunikasjon etter en ulykke. Skal strammes inn videre.  

- Foreslås purring medvirkning i AA-CC-studien, da det fortsatt ikke har vært noen 

kommunikasjonsutveksling mellom brukerrepresentanten og prosjektlederen.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sak 70-2022. Bekymringsmelding fra ambulansetjenesten                                      
Det vises til nylige avisoppslag i lokalavisene hvor hovedtillitsvalgte med flere fra 
ambulansetjenesten har reagert på reduksjon i budsjett som kunne medføre færre ressurser 
til utrykning. Nils Petter Sandmo er invitert inn for å forklare hva denne saken omhandler.  
Det er tidligere opplevd fra fagpersonellets side at sparetiltakene medfører reduksjon av 
ressurser over flere planer og flere høringsrunder gjennom revideringer av ambulanseplaner.  
Det ble sterke reaksjoner fra tillitsvalgtapparatet på nylige forslag. Planene ble følgelig 
forkastet og en strukturendring i ambulansen ble per i dag ikke vurdert. 
 
Flere biler ble tenkt flyttet eller redusert og dette utløste at tillitsvalgte gikk til lokalavisen. 
Disse planene eller utkastene ble ikke fremlagt brukerutvalget og i dagens møte diskuteres 
kun det som er beskrevet i innspillet fra de hovedtillitsvalgte i lokalavisen.  
 
Det ønskes innspill fra brukerutvalget på uttalelsen og bekymringsmeldingen.  
 
 

Vedtak: 

 
Brukerutvalget støtter tillitsvalgtsapparatet når de uttaler seg for pasientens beste. I denne 
saken belyses det at brukerutvalget involveres sent i slike prosesser, da det ble lagt frem for 
de tillitsvalgte, tilsynelatende grunnet arbeidsmiljøhensyn, før det ble fremlagt for brukerne.  
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset vedtar å støtte bekymringene rundt den økonomiske 
situasjonens innvirkning på den prehospitale tjenesten. For å bevare gode helsetjenester på 
Helgeland virker det innlysende at sykehuset må lytte til sine fagfolk og vi bekymrer oss over 
slike forslag til budsjetter. Dersom det igjen skal vurderes å redusere tilbud i prehospitale 
tjenester ønsker brukerutvalget å involveres tidlig i en slik prosess, da et slikt arbeid kan 
tenkes å i stor grad ramme pasientene. 
 

 

Sak 71. Referatsaker  
 

- Det skal lages en oversikt over prosjekter som brukerutvalget er medlemmer av. 

Vedlegges referatene i fremtiden.  

- Fra regionalt brukerutvalg, s. 46: Overordnet strategi for pårørende fremkommer det at 

Helse Nord har nedprioritert pårørendearbeid av økonomiske årsaker og at de lokale 

systemene fungerer godt. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset ønsker ikke at dette 

ansvaret skal skyves over til kommunene. Følges opp videre.  

 



 
 

- Ved forrige møte ble det diskutert økte hotellpriser og reisepriser og uendrede satser for 

reise. Arbeidet tas videre av representanter til brukerutvalget i pasientreiser hvor det er 

nedsatt en arbeidsgruppe bestående av brukerrepresentanter. En uttalelse er ventet å 

komme fra arbeidet.  

- Svar fra Nordtun rehabilitering: det er fortsatt ikke landet et anbud med Helse Nord. Fra 

01.01.2023 er det tilsynelatende ingen plan for fremtidig drift. Brukerutvalget ble ved 

forrige møte informert om utfordringene i Helgelandssykehuset når det gjelder   

 

Sak 72. Intern diskusjon 
 

Brukerutvalget opplever ofte at representantene ikke brukes godt. Det oppleves ofte at råd som gis 

tilsynelatende ikke blir vurdert og at mange av forbedrings- og forskningsarbeidene ikke involverer 

brukeren. Det vises til nylig sak i media hvor en ansatt ved Helgelandssykehuset har vunnet en pris 

for et nyutviklet produkt. Medvirkeren ble kontaktet i -19 over en telefonsamtale og hørte deretter 

ikke videre fra dette prosjektet før hun så saken i lokalavisen. Sannsynligvis har brukerens navn blitt 

brukt i papirarbeid rundt prosjektet uten at den involverte brukeren kan fortelle om hva som har 

foregått i prosjektet. Når en representant stiller seg tilgjengelig i slikt arbeid er det hovedsakelig på 

frivillig basis og medvirkeren føler selvfølgelig et ansvar for å ivareta den rollen de er valgt til å utføre. 

Nå vi utelates fra prosessen på denne måten vil det være opp til den enkelte i hvor stor grad de 

ønsker å ha sitt navn tilknyttet et system, et produkt eller en tjeneste. Dette har brukerutvalget sett 

ved flere anledninger. Vi opplever ofte at brukerrepresentanten brukes som et alibi for finansiering 

eller godkjenning og får ofte lite spillerom til å medvirke.  

Brukerutvalget ønsker at Helgelandssykehuset jobber med bruk av medvirkere på systemnivå og i 

prosjektarbeid og ber om at administrasjonen tar dette til orientering. Vi har også sendt innspill til 

kompetanseplanen med forespørsel om å øke kompetansen i brukermedvirkning på systemnivå. Vi 

ber om at denne forespørselen støttes av ledelsen i organisasjonen. 

 

Vedtak: 

Rapporten av diskusjonen sendes til organisasjonsledelse og fagledelse i Helgelandssykehuset. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sak 73. Godkjenning av årshjul / innspil for 2023 

 

Vedtatt. Endres sannsynligvis underveis for innspill før styremøter.  

 

 

PROTOKOLL 
 
 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte Feb. 2023 
Protokollen blir lagt fram som referatsak i kommende styremøte 
 
Kopi til:  

• Styret i Helgelandssykehuset 

• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

• Sykehusledelsen i Helgelandssykehuset 

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

 
 


