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Bakgrunn 

 

I møte 19. juni fattet styret følgende vedtak i sak 59-2014: 

 

1. Styret etablerer arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet(AUKP) Arbeidsutvalget skal 

kun bestå av styremedlemmer og brukerrepresentant. 

2. Styreleder fremmer forslag til mandat for utvalget i neste møte. 

 

I saken er det foreslått at AUKPs ansvar og myndighet skal omfatte: 

 

- Arbeidet skal baseres på gjeldende strategi for kvalitet og pasientsikkerhet ved 

Nordlandssykehuset HF. Imidlertid forventes arbeidsutvalget å bringe innspill til styret om 

revisjon av strategien. 

- Årlig å bidra med forslag til styret om viktige mål og resultatindikatorer for kvalitets – og 

pasientsikkerhetsarbeidet for Nordlandssykehuset HF, samt forslag til revisjon av aktuelle 

målsettinger. 

- Overvåke og evaluere utviklingen av kvalitetsindikatormålinger over tid. Til å begynne med 

bør arbeidsutvalget konsentrere seg om et utvalg av indikatorer. 

Styreleder ser ingen grunn til å foreslå et annet mandat enn det som framkommer av styresaken, og 

som er gjengitt ovenfor. 

 

Følgende medlemmer foreslås til utvalget: 

 

 Astrid Bjørgås (leder) 

 Børge Selstad 

 Merete Lian 

 Et medlem fra Brukerutvalget 
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Brukerutvalget oppnevner selv representant til AUKP, men styreleder anbefaler at Barbara 

Priesemann oppnevnes ettersom hun er leder av Brukerutvalget og observatør i styremøtene i 

Nordlandssykehuset. 

 

I styremøte vil det gis en nærmere begrunnelse for forslag til valg av medlemmer til AUKP. 

 

Utvalget bestemmer selv i samråd med ledelsen i sykehuset hvem de ønsker skal være tilstede fra 

administrasjonen under møtene. Trolig vil det kunne variere fra møte til møte avhengig av hvilke 

temaer som tas opp. 

 

Svein Blix 

Styreleder  

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

1. Styret vedtar mandat slik det fremkommer i denne saken 

2. Styret velger følgende medlemmer til utvalget: 

 Astrid Bjørgås (leder) 

 Børge Selstad 

 Merete Lian 

 Representant fra Brukerutvalget 

 

 

Avstemming:   

 

Vedtak: 

 

 
 

 


