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Innledning 
Framlagte strategi- og handlingsplan med de endringer dette innebærer anbefales gjort gjeldende i 
Nordlandssykehuset HF.  I og med at det skal velges nytt Brukerutvalg for perioden 2014–2016 
(samme som for styreperioden), passer tidspunktet godt for innfasingen av ny handlingsplan.  
 
Sammendrag  
Helseforetakene i Helse Nord var enige om å oppnevne arbeidsgruppe med mål om å få etablert 
felles strategi- og handlingsplan for brukermedvirkning. Rapporten ble lagt fram i februar 2013 og 
behandlet i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF som sak 45/2013. 
 
Brukerutvalget gjorde slikt enstemmige vedtak: 

 
1. Brukerutvalget ser positivt på strategidokumentet som er utarbeidet og mener det vil 

presisere brukerutvalgenes arbeidsoppgaver på en god måte. 
2. Brukerutvalget ber styret fatte vedtak om at strategiene gjøres gjeldene i NLSH 

 
En inkurie er årsaken til at saken ikke har blitt lagt fram for styret før nu. 
Forslagene innebærer noen endringer i forhold til brukerutvalgets virke i Nordlandssykehuset HF.  
 
Bakgrunn for saken 
Brukermedvirkning handler om å styrke brukerens stilling ved myndiggjøring av den som trenger 
helsetjenester. I praksis betyr dette at maktrelasjonen mellom bruker og behandler/system forskyves 
i retning brukerens posisjon. Brukermedvirkning betyr at brukere eller brukerrepresentanter går i 
dialog med tjenesteytere og på likt vis tilbyr kompetanse og spesialkunnskap, basert på egne/og 
eller andres erfaringer, for å løse ulike oppgaver.  
 
Brukermedvirkning er en strategi for endring og utvikling både på systemnivå og i relasjon bruker – 
behandler/system.  
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I helseforetakslovens § 14 Medvirkning fra pasienter og pårørende heter det:  
 
”Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, bl.a. gjennom 
fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, 
prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, 
gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og driften av virksomhetene. Melding fra 
pasientombudene skal legges ved meldingen til departementet, jfr § 15. Styret må også påse at 
samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i 
helseregionen blir hørt”.  
 
Framlegg av strategi- og handlingsplan for brukerutvalg har sin videre bakgrunn i 
oppdragsdokument fra 2012 hvor følgende framkom:  
 
”Brukermedvirkning er av stor betydning for utvikling av tjenestetilbudet. Helseforetaket skal 
utvikle en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i løpet av 2012”.  
 
Helseforetakene i Helse Nord valgte å gjennomføre dette som et samarbeidsprosjekt mellom 
helseforetakene og med Helse Nord RHF som sekretariat.  
 
Fredrikke Myhre som leder Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF var medlem i 
arbeidsgruppen. 
 
Planens innhold – vurdering av denne 
Framlagte felles strategi- og handlingsplan er bestilt fra foretakene. I planen er det valgt ut 
satsingsområder som ansees som svært relevante: Kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling og 
samarbeid, ledelse og brukermedvirkning og samarbeid med pasientorganisasjoner.  
 
Forøvrig vises det til vedlegget. 
 
En velger å trekke fram følgende viktige element i planen: 
 

Forslaget avviker noe med etablert praksis i vårt foretak: 
Kap 4.1: Oppnevning og sammensetning av brukerutvalg 

 
• Styret i helseforetaket oppnevner brukerutvalg 
• Leder og nestleder velges av styret 
• Medlemmer i helseforetakets brukerutvalg skal ikke være ansatt i helseforetaket  

 

Forslaget avviker noe med etablert praksis i vårt foretak: 
Kap.4.2: Arbeidsform.  

 
• Saksliste til møtet settes opp av adm.dir i samråd med brukerutvalgets leder, alternativt kan 

annen praksis avtales 
• Helseforetaket møter i brukerutvalget med adm.dir eller dennes representant/stedfortreder 

(Kap. 4.4) 
 

Forslaget avviker noe med etablert praksis i vårt foretak: 
Kap 4.4 Sekretariat og saksbehandling.  

 
• Adm.dir i helseforetaket har sekretariatsfunksjonen for brukerutvalget og møter selv eller 

med sin stedfortreder i møtet 
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Direktøren i Nordlandssykehuset har besluttet at sekretariatsfunksjonen skal ivaretas av 
Samhandlingsavdelingen. 
 

Forslaget avviker noe med etablert praksis i vårt foretak: 
Kap 6. brukerutvalget og styret.  

 
• Brukerutvalgets leder eller nestleder møter i styret som fast observatør med tale og 

forslagsrett. 
• Det gjennomføres et årlig dialogmøte mellom styret og brukerutvalget der tema er kvalitet i 

pasientbehandlingen og brukerrettede problemstillinger 
 
Budsjett/finansiering  
Foreslåtte endringer vil i utgangspunktet ikke innebære økte kostnader. Utgifter til brukerutvalget 
vil variere. Det er i særlig grad reisekostnader knyttet til møter, og det vil være betydelige 
variasjoner avhengig av hvor representantene er bosatt.  
 
Brukerutvalget har egen budsjettpost. 
 
Oppsummering/konklusjon 
Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord – forslag til strategi og handlingsplan er et godt 
grunnlag for brukermedvirkning i helseforetaket. 
 
Om planen vedtas iverksatt i Nordlandssykehuset vil det i hovedsak innbære videreføring av det 
arbeidet som er etablert i brukerutvalget, likevel slik at koblingen mellom brukerutvalget og 
ledelsen av den kliniske virksomheten ved foretaket styrkes ytterligere. 
 
Viktig endring er at medlemmer i brukerutvalget ikke kan være tilsatt i helseforetaket. Dagens 
brukerutvalg har medlemmer fra helseforetaket, og dette har fungert godt. Særlig fordi disse 
medlemmene har bidratt til kunnskapsformidling til brukerutvalgets ”brukeroppnevnte” 
medlemmer. 
 
En annen viktig endring er at administrerende direktør, medisinsk direktør eller deres stedfortredere 
trekkes mer aktivt inn i brukerutvalgets arbeid. 
 
Endringene trer i kraft i forbindelse med oppnevning av nytt brukerutvalg i styremøte i mars 2014. 
 
 
Innstilling til vedtak: 

 
1. Forslag til strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord, 

gjøres gjeldende i Nordlandssykehuset HF. 
   
 
Avstemming:   
 
Vedtak: 
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