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Brukerutvalget sak 097-2021  

Revidering av Strategisk utviklingsplan - Brukermedvirkning 
 

 

Vedlegg (t): 

 

Vedlegg 8 Innspill fra Brukerutvalget rullering strategisk utviklingsplan 17.12.2021 

 

Innstilling til vedtak: 

 

1. Brukerutvalget har følgende innspill: 

•  

2. Arbeidsutvalget, inkludert leder av Ungdomsrådet, gjennomfører et eget møte der de går 

gjennom revideringen av tiltakene knyttet til brukermedvirkning.  

 

Bakgrunn: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 19.09.2021 

Møtedato: 27.09.2021 

Vår ref:  2021/87 

• Strategisk utviklingsplan ble vedtatt av Nordlandssykehusets styre i april 2018 og rulleres hver fjerde år. Da tas 

det stilling til om satsningsområdene skal beholdes, revideres eller erstattes av nye. 

• Lenke til strategisk utviklingsplan, her.  
• Sidene om brukermedvirkning: side 52 til 57.  

 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset%20for%20framtiden/Strategisk%20utviklingsplan%20for%20NLSH,%202017-2035/NS_StrategiskUtviklingsplan-Hoveddokument160518.pdf
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Revisjon av strategisk utviklingsplan  
– Innspill fra Brukerutvalget Nordlandssykehuset 
Dato: 17.12.2020 
Tilstede: Gunn Strand Hutchinson, Paul Daljord og Sissel Eidhammer (referent) 
 
 
Brukerutvalget og Ungdomsrådet bes i denne deles av prosessen om å komme med innspill.  
 
Innspill til ny data eller figurer i kapittel 2 (nåsituasjonen)? 

• Ingen kommentarer utover at nye data må oppdateres.  

• Legge til under punkt 2.9: Bygg: 
Opprette busstopp ved hovedinngangen. Løsning med busstopp utenfor Sykehusapoteket i 
Kongens gate er ikke tilfredsstillende.  

 
Er det andre utviklingstrekk eller framskrivninger (kapittel 4) som må hensyntas ved rullering av 
utviklingsplanen  

• Økt fokus på samarbeid: 
o Tverrfaglig samarbeid/tverrfaglige team (Helsefellesskap) 

 
Revisjon av satsningsområdene (kap. 5): 

o Skal noen satsningsområder beholdes enten med gammelt eller nytt innhold, mens 
andre byttes ut (f. eks beholde 3 som vi ikke har jobbet ferdig med, og bytte ut de 3 
andre som vi er i mål med) 

• Brukerutvalget støtter at satsningsområder som er ferdig skal byttes ut, og at man beholder 
de satsningsområdene man ikke er i mål med. 

• Brukerutvalget ønsker at Ungdomsmedisin skal opprettes som et nytt satsningsområde.  
 
Innspill til saker Brukerutvalget mener bør følges opp: 

• Nordlandssykehuset skal kunne tilby kurativ strålebehandling for prostatakreft.   

• Følge opp at pasienter med rett til kontaktlege, får dette.   

• Sikre at pasienter med sammensatte og langvarige behov, får oppnevnt koordinator.   

 
Er det områder foreslått i høringsinnspillene (https://nordlandssykehuset.no/om-oss/strategisk-
utviklingsplan#horing) dere mener er svært relevante for å inkluderes i ny strategisk utviklingsplan? 

• Som nevnt i høringsinnspillet fra da Strategisk utviklingsplan ble utarbeidet, mener 
Brukerutvalget det fortsatt er viktig at Strategisk utviklingsplan skrives på et tilgjengelig 
språk, f. eks ved at forkortelser skrives fullt ut.  
 

Innspill til punkt 6.1 Pasientens helsetjeneste – brukermedvirkning: 

• Områder som er gjennomført? 
Områder gjennomført, se sak Status Strategisk utviklingsplan.  
 

• Områder som skal endres? 
- Under punkt 6.1.2. Brukermedvirkning på individnivå: 

• Brukerutvalget mener pasienters mulighet for å medvirke i egen behandling innenfor LAR må 
følges opp. 

• Tydeliggjøring av Samvalg – informasjon til pasient om samvalg. 
 

https://nordlandssykehuset.no/om-oss/strategisk-utviklingsplan#horing
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/strategisk-utviklingsplan#horing


- Under punkt 6.1.3 Brukermedvirkning på tjenestenivå: 

• Brukerutvalget bes om at det vurderes å opprette et brukerråd ved psykisk helse- 
og rusklinikken 

 
- Under punkt 6.1.4. Brukermedvirkning på systemnivå: 

• At det jobbes for å få to representanter fra Brukersiden inn i styret.  
 
I tillegg vil vi ha innspill til hvordan revisjonsprosessen skal foregå:  

• I hvilken grad av forankring og involvering skal det være i prosessen? 

• Hvor omfattende skal den gjøres?  

• Skal vi ha en prosjektgruppe med en prosjektleder som driver arbeidet? 

• Skal det nedsettes tverrfaglige/tversgående arbeidsgrupper for satsningsområdene slik som 
sist?  

• Skal ev redaksjonsansvar til grunnmuren overlates til de respektive som «eier» området mest 
i organisasjonen?  

• Hvordan involverer vi brukerne i prosessen (BU/UR andre)?  

• Er det spesifikke interessenter utenfor foretaket som bør involveres spesielt? 
 
Generelt innspill til prosess: 
Brukerutvalget ønsker at Brukerutvalget og Ungdomsrådet skal delta i en eventuell 
prosjektgruppe/arbeidsgruppe.  
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