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Bakgrunn 
 
I oppdragsdokumentet for 2012 til Helgelandssykehuset er det presisert følgende: 
”Brukermedvirkning er av stor betydning for utviklingen av tjenestetilbudet. Helseforetaket skal utvikle en 
strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i løpet av 2012”. 
 
Denne prosessen er ivaretatt gjennom et samarbeidsprosjekt mellom helseforetakene i regionen og med 
Helse Nord RHF som sekretariat. Helgelandssykehusets brukerutvalg har vært representert gjennom 
leder Ernly Eriksen. Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til Strategi og tiltaksplan for 
brukermedvirkning.  
 
Følgende mandat har vært lagt til grunn for arbeidsgruppens oppdrag: 
 
”Fra ledelsen i helseforetakene er vi bedt om at vi håndterer dette i et regionalt prosjekt. Det betyr at vi i 
fellesskap utvikler strategi og handlingsplan for brukermedvirking i helseforetakene på organisasjons- og 
systemnivå. Så må helseforetakene selv på hvert sitt vis håndtere det øvrige som handler om styrking av 
pasienters rolle i prosesser omkring enkeltpersoners behandling og sykdom mv. Det vises for øvrig til 
Regional handlingsplan for brukermedvirkning som representerer et viktig bakgrunnsdokument. 
Behandling og oppfølging av forslag til et felles dokument, som er målet for dette arbeidet, skal skje i det 
enkelte helseforetaks ledelse og styre som grunnlag for lokal gjennomføring. Tilbakemelding til Helse 
Nord skjer ved rapportering i Årlig melding”. 
 
For brukerutvalget i Helgelandssykehuset vil dette dokumentet bli brukt som grunnlag for utarbeidelse av 
intern strategi og handlingsplan for brukermedvirkning, som er tilpasset de ressurser som helseforetaket 
disponerer for å imøtekomme brukernes behov på best mulig måte.   
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret i Helgelandssykehuset er tilfreds med arbeidet som er gjort i forslag til utarbeidelse av strategi og 
handlingsplan for brukermedvirkning i Helse Nord. Styret forutsetter at ledelse og brukerutvalg i 
helseforetaket samarbeider om å videreføre arbeidet med å utarbeide en intern strategi- og handlingsplan 
for brukere av Helgelandssykehuset. 
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