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SSU sak 15-2023  
Om brukermedvirkning 
 

 
 
Vedlegg: 
Vestfjorderklæringen 
Stiftelsesdokument Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 
Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 

Innstilling til konsensus:   
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) følger opp forpliktelsene til kommunal 
brukerrepresentasjon slik de står beskrevet i Vedtektene, Stiftelsesdokumentet og 
Vestfjorderklæringen.  

Bakgrunn: 
Vedtektene til helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten gir 
plass til to brukerrepresentanter med møte og talerett i SSU.   
Involvering av pasienter og pårørende i utforming av vårt 
tilbud er en forutsetning for god kvalitet. Det er bare pasienten 
og deres pårørende som kan si noe om hva de ønsker, og 
hvordan de opplever kvaliteten på våre helsetjenester. 
Involvering av pasienter og pårørende er derfor helt sentralt. 
Brukermedvirkning på systemnivå er forankret i pasient- og 
brukerrettighetsloven og helse- og omsorgsloven.  
 
Brukermedvirkere har ikke bare egne generaliserte bruker/pårørende erfaringer, men også 
organisasjonserfaring med problemstillinger fra mange brukere. Brukermedvirkere skal alltid 
vektlegge brukerperspektivet i sine innspill. Erfaringene er forskjellig mellom fagpersoner og 
brukere/pårørende selv om de samhandler i samme situasjoner. Som brukermedvirker i 
spesialisthelsetjenesten gis det innspill og tilbakemeldinger til sykehus. 
 
Det anses som sentralt at stemmene til brukermedvirkere som tar utgangspunkt i kommunale helse- 
og omsorgstjenester også løftes fram i arbeidet med å få sømløse tjenester i helsefellesskapet. 
 
Hva sier stiftelsesdokumentet og Vestfjorderklæringen om brukerrepresentasjon? 

• Dialogmøtet: Brukerrepresentant deltar med talerett 
• Partnerskapsmøtet: Brukerrepresentanter fra SSU (herunder en som representerer 

kommunene og en som representerer brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF) deltar som 
observatører med talerett 

• Strategisk samarbeidsutvalg (SSU): To brukerrepresentanter (herunder en som 
representerer kommunene og en som representerer brukerutvalget ved Nordlandssykehuset 
HF) deltar som observatør med talerett 

Saksbehandler: Stian Molvik 
Dato dok: 11.01.2023 
Møtedato: 01.02.2023 
Vår ref: 2023/3 

Brukere har rett til å medvirke, og 
tjenestene har plikt til å involvere 
brukerne. Brukermedvirkning er 
en lovfestet rettighet 
 

 Helsedirektoratet 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Vestfjorderkl%C3%A6ringen%20for%20helsefelleskapet%20Lofoten,%20Vester%C3%A5len%20og%20Salten.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Stiftelsesdokument%20for%20partneskapsm%C3%B8tet_NLSH.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Vedtekter%20for%20helsefellesskapet%20Lofoten,%20Vester%C3%A5len%20og%20Salten.pdf
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• Faglig samarbeidsutvalg (FSU): To brukerrepresentanter (herunder en som representerer 
kommunene og en som representerer brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF) deltar som 
observatør med talerett 

• Ad-hoc arbeidsgrupper: Her bes vurderes anbefalt i de enkelte oppgaver 
 
Per nå oppnevnes det brukerrepresentanter fra Nordlandssykehuset HF sitt brukerutvalg. Det har ikke 
blitt gjort tilstrekkelig for å sikre kommunal brukerrepresentasjon. Det er derfor ønskelig at dette 
settes i system, og at dette følges opp i henhold til vedtakene som ble gjort i Stiftelsesdokumentet og 
Vestfjorderklæringen. 

Kommunenes vurdering: 
Det har høsten 2022 vært innhentet kunnskap om prosesser med oppnevning av etablering av 
brukermedvirkning både i Nordlandssykehuset og Nordland fylkeskommune. Temaet om kommunal 
brukermedvirkning i helsefellesskapet ble også løftet frem av brukerrepresentant Gunn Strand 
Hutchinson på dialog og partnerskapsmøtet i 2022. Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten er 
ennå i en etableringsfase. Kommunene vurderer at en både gjennom etablering av faglige 
samarbeidsutvalg og ad-hoc-utvalg i tiden fremover, vil foreta oppnevninger av brukerrepresentanter 
og gjøre nyttige erfaringer som vil kunne danne grunnlag for varige løsninger når det gjelder 
kommunal brukermedvirkning i helsefellesskapet. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere pasienter og 
brukerne, brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukerrepresentanter har ikke bare egne 
generaliserte erfaringer som bruker eller pårørende, men representerer en brukerorganisasjon og får 
dermed en større innsikt i erfaringer fra flere brukere og pårørende. Erfaringene vil kunne være 
forskjellige mellom fagpersoner, brukere og pårørende, selv om de samhandler i samme situasjoner. 
Disse erfaringene er sentrale for å kunne tilby gode helsetjenester.  
 
I dag er brukerrepresentasjon fra Nordlandssykehuset HF sikret gjennom oppnevning av 
brukerrepresentant via Nordlandssykehusets brukerutvalg. For å sikre at kommunale 
brukererfaringer tas hensyn til, er det en fordel at det også oppnevnes kommunale 
brukerrepresentanter til alle nivåene i helsefellesskapet. Muligheten for å kunne utfylle hverandres 
erfaringer vil være en god støtte for brukerrepresentantene som representerer spesialist-
helsetjenestens perspektiv. Derfor er det viktig at stemmene til brukerrepresentanter som tar 
utgangspunkt i kommunale helse- og omsorgstjenester også løftes fram i arbeidet med å få til 
helhetlige og koordinerte helsetjenester.  
 
Nordlandssykehuset HF vil sammen med kommunene bidra aktivt til at Helsefellesskapet Lofoten, 
Vesterålen og Salten etablerer gode rutiner for å sikre gode prosesser for brukermedvirkning fra 
pasienter og pårørende også fra kommunal side.   


