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Mandat:
Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør av helseforetaket.
Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets
virksomhetsområde. Utvalget er 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.
Brukerutvalget skal bidra til å oppnå helsetjenester av god kvalitet, god samhandling og gode
helhetlige pasientforløp. De skal bidra til god medvirkning fra pasienter og pårørende og deres
organisasjoner.
Medlemmene er personlig oppnevnt av helseforetakets styre på bakgrunn av sine erfaringer,
kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.
Sammensetning av brukerutvalget:
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset har bestått av 6 medlemmer pluss varamedlemmer.
 2 fra FFO (herav skal 1 være fra Mental Helse)
 1 fra SAFO
 1 fra Fylkeseldrerådet
 1 fra Kreftforeningen
 1 fra Samisk befolkning
Forslag på medlemmer til brukerutvalget foreslås av brukere – fortrinnsvis gjennom
brukerorganisasjoner. Styret i Helgelandssykehuset oppnevner leder og nestleder for utvalget.
Virkningsperiode for Brukerutvalget er 2 år og oppnevning følger samme tidsperiode som styret i
Helgelandssykehuset. Leder i brukerutvalget har observatørstatus i styret med talerett. Hele
brukerutvalget inviteres til styrets seminar en gang i året. Brukerutvalgets funksjonstid utgår i 2018.
Leder:
Sissel Brufors Jensen, Mo i Rana
FFO Rana
Nestleder:
Alf Tjønna, Hattfjelldal
Samisk befolkning
Medlemmer:
Christin Horseng; Hemnes
Kreftforeningen
Kristian Strauman; Mosjøen
Eldrerådet
Anne Lise Brygfjeld; Bryggfjelldalen
SAFO
Hildegard Drage; Hemnes
FFO, Mental Helse
Varamedlemmer:
Sissel Jensen Bygdås, Finneidfjord
FFO
Turid Arnes Johansen, Brønnøysund
FFO, Mental Helse
Solveig Lomsdal, Brønnøysund
Kreftforeningen
Ellen Marit Kjønnås; Mosjøen
Samisk befolkning
Anna Jakobsen, Mosjøen
Eldrerådet
Fra administrasjonen:
Per Martin Knutsen / Fred Mürer
Administrerende direktør / konst. AD
Knut Roar Johnsen
Samhandlingssjef
Tove Lill Røreng Falstad
Rådgiver
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Saksbehandling:
Det er avholdt 5 møter i 2017. Brukerutvalget har behandlet 47 saker. Administrasjonen har deltatt i
møtene med representanter for ulike saker som er til behandling, eller med representanter for å
orientere om aktuelle temaer. Også kommunene har blitt invitert til møtene for å orientere om
samhandling med helseforetaket.
Noen av sakene som har vært til behandling er:
 Gjennomgang av oppdragsdokument for 2017, årlig melding, virksomhetsrapportering og
budsjett
 Informasjon om utviklingsplan og planprogram for Helgelandssykehuset 2025
 Orientering om resultater fra PasOpp-undersøkelsen med tiltak og oppfølging
 Samhandling mellom Helgelandssykehuset og kommuner. Alle vertskommuner ble invitert til
å holde en presentasjon i brukerutvalget om temaet. Rana Kommune kom og la fram sine
erfaringer.
 Presentasjon av lærings og mestringssenterets arbeid med gruppebasert pasient- og
pårørendeopplæring og helsepedagogisk grunnkurs for helsepersonell
 Gjennomgang med endringer knyttet til pasientreiser og elektroniske reiseregninger.
Oppfølging på regionalt og nasjonalt nivå for å få til praksisendringer som kan føre til bedre
praksis og regelverk for pasienter. Arbeidet følges opp i brukerorganisasjonene.
 Samlokalisering – utredning ambulanseberedskap ytre Namdal
 Vedtak om å bidra i pasientsikkerhetsprogrammets kampanje Bare Spør!
 Orientering og demonstrasjonstur med Helseekspressen
 Orientering om prosjektet Samstemming av legemidler
 Rapportering fra brukerrepresentanter i Helgelandssykehusets råd/ utvalg og prosjekter
 Gjennomgang av forslag til budsjett for 2018
 Orientering om Helgelandssykehusets byggeprosjekter
 Høringer:
o Planprogram for Helgelandssykehuset 2025
Brukerutvalget er representert i en rekke råd og utvalg både regionalt og lokalt i helseforetaket.
Tabellen viser hvilke utvalg og råd som det har vært brukerrepresentanter representert i 2017.
Utvalg/råd/prosjekt
Representant
1. Forskningsprosjekt Håkon K. Bakke
Ernly Eriksen
2. Brukerutvalg sykehusapotek nord
Anne Lise Brygfjeld
3. Klinisk utvalg rehabilitering (under OSO)
Sissel Brufors Jensen
4. Forskning v/Helgelandssykehuset v/ Tomas Log
Dag Utnes
5. Forhandlingsutvalg for revidering av tjenesteavtaler
Anne Lise Brygfjeld
6. Pasient- og kvalitetssikkerhetsutvalget
Gunnar Røssvoll
7. Lokal evaluering av samhandlingsreformen
Anne Lise Brygfjeld
8. Styringsgruppe for Helgelandssykehuset 2025
Sissel Brufors Jensen
9. Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
Sissel Brufors Jensen
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I tillegg er det i forbindelse med Helgelandssykehuset 2025 oppnevnt brukerrepresentanter til 7
arbeidsgrupper i prosjektet, og der har det vært en del møtevirksomhet i 2017.
Ingen nye brukerrepresentanter har blitt oppnevnt i prosjekter, råd og utvalg i 2017.
Leder i brukerutvalget har deltatt på:
 Ledermøte i HF BU og RBU den 09.11.17 i Tromsø.
 Brukerkonferansen 2017 den 12.10.17 i Bodø.
 Pasientsikkerhetskonferansen den 15.02.17 i Bodø.
 12 styremøter i Helgelandssykehuset (+ nesteleder deltok på 2 møter)
Økonomisk drift brukerutvalget:
Brukerutvalgets utgifter inngår i budsjettet til Senter for samhandling.
Kostnader møtegodtgjørelse:
2017: kr 28.900
Kostnader lønn –leder/nestleder:
2017: kr 39.390
Reiseutgifter:
2017: kr 11.000
Andre utgifter:
2017: kr 10.000
Sum:
2017: kr 89.290
Samarbeid:
Brukerutvalget vil takke for godt samarbeid med fagpersoner og administrasjonen i
Helgelandssykehuset i 2017. Det er inspirerende for brukerutvalget å møte fagfolk med stort
engasjement og evne til å formidle sin kunnskap til utvalget.
Vi takker også enkeltpersoner og organisasjoner som melder saker til utvalget og deler av sine
erfaringer med oss. Dere er viktige bidragsytere for oss for å kunne fremme saker som vil bidra til
kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten.
Brukerutvalget er takknemlig for samarbeidet med administrerende direktør og ser det som en stor
styrke at møter med BU prioriteres høyt i Helgelandssykehuset.
Brukerutvalget vil takke alle som har bidratt.
Sissel Brufors Jensen
Leder BU

