MØTEREFERAT
Samhandlingsavdelingen

Saksbehandler: Steinar
Pleym Pedersen

Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.12.2016
Sted : Nordlandssykehuset Bodø
Tid: 12:30 - 16:00
Vår ref.:2015/2727 /SPP

Møterom/sted:

Tilstede

Deltagere :
Barbara Priesemann
Carl Eliassen
Arild Amundsen
Petra Brattøy
Karsten Seglan
Helge Jenssen
Mai-Helen Walsnes

SAFO - leder
MARBORG, nestleder
Mental Helse
Mental Helse
FFO – LHL
FFO - LPP
Nordland fylkes eldreråd

Per Dalhaug
Inga Karlsen

Kreftforeningen
Samisk representant

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Beate Sørslett
Steinar Pleym Pedersen

Adm.direktør NLSH
Med.dir
Saksbehandler/sekretær

Andre
Stian Molvik

Forfall

X
X
F
X – til 14:30
X
X
F pga
flykansell
X
X

F/syk
X
X

Leder koordinerende enhet, sak
95/2016

Agenda:
91/2016
92/2016
93/2016
94/2016
95/2016
96/2016
97/2016
98/2016
99/2016
100/2016
101/2016
102/2016

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning Av referat fra møtet 8.11.16
Brukerutvalget – brukermedvirkning i kvalitetsarbeidet
Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå – høring
Koordinerende enhet – organisering og funksjon i NLSH
Budsjett 2017
Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse
Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø
Adm.dir orienterer
BUs leder orienterer
BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike prosjekt/møter
Referater

Saksnr.
91/2016

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste

Side 1

Enstemmig
vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

92/2016

Godkjenning av referat fra møtet 8.11.2016
Enstemmig
vedtak:

93/2016

1. Referatet godkjennes.
Brukerutvalget – funksjon og brukermedvirkning i kvalitetsarbeidet

Forslag til
vedtak:
1. Kvalitet-/skadeutvalget ved Nordlandssykehuset utvides med en
brukerrepresentant.
2. Brukerutvalget gjør innstilling på representant m. vara og adm.dir
oppnevner formelt.
Enstemmig vedtak:
1. Saken utsettes.
2. Brukerutvalget ber om at ny sak forberedes og legges fram for
Brukerutvalget i kommende møte.
94/2016

Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå – høring
Enstemmig
vedtak:
1. Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF anbefaler vedtatt «Brukermedvirkning
på systemnivå i helseforetak» slik de foreligger fra Helse Nord RHF.

95/2016

Koordinerende enhet – organisering og funksjon i Nordlandssykehuset
Enstemmig
vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning.
2. 2. Brukerutvalget ber om at Koordinerende enhet og koordinator i
spesialisthelsetjenesten gjøres bedre kjent for pasienter, pårørende og ansatte.

96/2016

Styresaker
Budsjett 2017
Enstemmig
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vedtak:

1. Brukerutvalget viser til medisinsk direktørs gjennomgang av budsjettforslaget for 2017,
(styresak 111/2016). Brukerutvalget mener budsjettforslaget er grundig gjennom arbeidet
og at de forslag som er fremmet, er realiserbare.
2. Brukerutvalget er tilfreds med at budsjettforslaget ikke medfører negative konsekvenser
for pasienttilbudet og anbefaler styret å vedta budsjett slik det er fremmet.
3. Brukerutvalget ber om at driftsrapportene i 2017 blir lagt frem for BU.
97/2016

Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse

Forslag til
Vedtak:
1.

Brukerutvalget viser til Helse Nords mandat for arbeidet Nasjonal helse- og
sykehusplan knyttet til lokal ledelse i Lofoten og Vesterålen.

2.

Brukerutvalget er fornøyd med prosessen så langt idet lokale ledere, tillitsvalgte
og vernetjenesten er tilfredsstillende involvert i arbeidet.

3.

For øvrig tar Brukerutvalget prosessen så langt til orientering.

Nytt pkt 4 fremmet av BUs medlem Helge Jenssen:
Brukerutvalget gjør oppmerksom på de forholdene som er nevnt i referatene fra
dialogmøtene med lokale lederne i Lofoten og Vesterålen.
Brukerutvalget ber om at fremtidige evalueringer av ledermodellen, jfr. styresaken – også
hensyntar evt. pasientkonsekvenser.
Enstemmig

vedtak:
1.Brukerutvalget viser til Helse Nords mandat for arbeidet Nasjonal helse- og
sykehusplan knyttet til lokal ledelse i Lofoten og Vesterålen.
2.Brukerutvalget er fornøyd med prosessen så langt idet lokale ledere, tillitsvalgte og
vernetjenesten er tilfredsstillende involvert i arbeidet.
3.Brukerutvalget gjør oppmerksom på de forholdene som er nevnt i referatene fra
dialogmøtene med lokale lederne i Lofoten og Vesterålen.
Brukerutvalget ber om at det i fremtidige evalueringer av ledermodellen, jfr. styresak
108/2016 – også tas hensyn til konsekvenser for pasientene.
4.For øvrig tar Brukerutvalget prosessen så langt til orientering.

98/2016

Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset
Enstemmig
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vedtak:
1.
2.

3.

4.

Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF er sterkt opptatt av at det snarlig må etableres
et godt PCI tilbud ved Nordlandssykehuset HF, Bodø.
Det er et omfang på denne virksomheten i Nord-Norge som med god margin forsvarer at
tilbudet gis både i Tromsø og i Bodø, et slikt tilbud vil også være langt mer pasientvennlig
for alle koronarangiografi-pasientene pasienter i Nordland Fylke.
Det er store geografiske forskjeller i tilbudet til PCI i landsdelen. Nordland Fylkes
befolkning har over år hatt landets dårligste tilbud på dette behandlingstilbudet hvor
tidsfaktoren er av avgjørende viktighet. Tid er viktig ikke bare i forhold til de aller
dårligste (STEMI) pasientene, men også for det store antall pasienter med delvis tilstoppet
blodåre til hjertemuskelen (NSTEMI). Denne pasientgruppen i Nordland fylke vil ha store
helsegevinster ved å få PCI innen de nasjonale normer. I dag oppnås dette for i overkant
av 80 % av pasientene i Troms og kun for 37-57 % pasientene i Nordland Fylke (utenom
Ofoten).
Vi kan ikke akseptere en logikk som medfører at denne pasientgruppen skal nøye seg med
et dårligere tilbud (trombolyse) enn hva tilsvarende pasientgruppe i Troms får, dvs PCI.
Og vi kan ikke akseptere at denne forskjellsbehandlingen skal videreføres for nye årskull i
befolkningen.

99/2016

Adm.dir orienterer

100/2016

Ingen orienteringer utover det som er gjort i de ulike sakene.
Brukerutvalgets leder orienterer

101/2016

Ingen orienteringer utover det som er gjort i de ulike sakene.
Brukerutvalgets medlemmer orienterer om deltakelse i ulike prosjekt/møter
•
•
•
•
•

Arild Amundsen – ref. fra møte i «BUPA»
Helge Jenssen – ref fra møte vedr. Sølvsuperuka
Orientering om møte med Lærings- og mestringssenteret i Bodø. Svært positivt.
Kan det etableres et brukerkontor i sykehusets lokaler i Bodø? Skal driftes av
likemenn/kvinner. Sak fremmes i neste møte.
Kursdag om samisk kulturforståelse i helsetjenesten. Ny kursdag planlegges
mars 2017. Kunnskapsseksjonen medarrangør.
Forkortelser – ikke enkelt å forstå alle. Skal forklares i kommende saksfremlegg.
Lager etter hvert en liste.

Enstemmig
vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.
102/2016

Referater
1. Pasient- og brukerombudets foiler fra møtet 8.11.
2. Arbeidsutvalget har vedtatt at Barbara Priesemann er BUs representant i Kvinnebarn klinikkens prosjekt om barnehabilitering.

Enstemmig
vedtak:

1. Referatene tas til orientering.
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Kontaktlege:
Det ble gitt slik informasjon:
Klinikkene er informert, og forholder seg til kontaktlege i henhold til forskrift, men at det er noen DIPS-tekniske
aspekter som må avklares (av DIPS!) kommende måneder før vi har fullgode systemer og prosedyrer.
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