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Høring – Helse Vest strategidokument HELSE 2035 

Uttalelser fra Brukerutvalget Helse Stavanger HF 
 

Brukerutvalget Helse Stavanger HF har med stor interesse arbeidet med høringen i forbindelse med Helse Vest 
strategidokument HELSE 2035.  Brukerutvalget ser hvor viktig dokumentet er, som skal danne grunnlag for et 
fremtidig Helse Vest. Helseforetakene må evne å se muligheter mange år fram i tid slik at helsetjenestene utvikles i 
takt med samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen. Helse Vest strategidokument HELSE 2035 trekker 
opp strategiske retninger innen helseforetakenes kjerneområder.  Dokumentet favner mange sider av et moderne 
helsevesen.  Brukerutvalget vil likevel peke på flere områder som kan gi et enda bedre utgangspunkt, og gjennom 
dette komplettere det strategiske dokumentet.  

Brukerutvalget Helse Stavanger HF vektlegger følgende hovedområder. 

 

Verdier – tillit 
I tillegg til respekt, trygghet og kvalitet mener Brukerutvalget at tillit må fokuseres og tillegges stor vekt. Uten tillit til 
tjenestene vil det være vanskelig å nå ønskede mål for helsetjenesten. Brukerutvalget mener at tillit må være med 
som et grunnleggende element under kapitlet Verdier. Tillit bør vektlegges gjennom hele dokumentet.  

 

Mål – en helsetjeneste som skaper tillit 
Som et tillegg til de 4 målområdene, vil Brukerutvalget tilrå å sette inn setningen – En helsetjeneste som skaper tillit. 

 

Pasientens helsetjeneste – pårørende 
I Helse Vest strategidokument HELSE 2035 er pasientens helsetjeneste mye brukt. Brukerutvalget vil peke på at i 
dokumentet er pårørende for lite vektlagt. I framtidens helsevesen vil pårørendes rolle ha stor betydning for flere 
grupper pasienter. For behandlingstrengende barn, eldre og ikke samtykkekompetente pasienter er pårørende 
viktige bidragsytere for at spesialisthelsetjenesten skal fungere. På samme måte vil pårørende være sentrale for 
palliative pasienter, svake grupper som psykisk utviklingshemmede, blinde/svaksynte, døve osv. Bidrag fra 
pårørende er viktig for flyktninger, innvandrere og fremmedspråklige pasienter.  Brukerutvalget vil oppfordre til at 
pårørende blir vektlagt i alle kapitler og punkter hvor det naturlig hører hjemme.   

 

Psykisk helsevern – egen overskrift 
Brukerutvalget mener at psykisk helsevern er en stor, fremtidig utfordring.  Dagens og fremtidens samfunn krever at 
psykisk helsevern blir et viktig strategisk satsingsområde. Psykisk helsevern bør få et eget kapittel/en egen overskrift. 
Psykisk helsevern krever og vil fremover kreve store helsefaglige ressurser.  Psykisk helsevern er ikke like egnet for 
bruk av teknologiske hjelpemidler som ved somatiske lidelser. 

 

Teknologi og utvikling – IKT 
På samme måte som det påpekes i dokumentet, er Brukerutvalget overbevist om at ny teknologi og anvendelse av 
IKT-løsninger vil være viktige faktorer i både helse- og samfunnsutviklingen. Her får ikke bare helsevesenet, men 
samfunnet generelt en stor utfordring. Bruk av teknologi og IKT krever stor kunnskap hos brukerne. Det er mange i 
gruppen eldre som har lite kunnskap om og stor motstand mot bruk av IKT. Helse Vest må sette inn ekstra ressurser 
for at også denne gruppen får nytte av den teknologiske utviklingen. 
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Digitale fremskritt vil gi god og lettere tilgjengelig informasjon om forskjellige behandlingsalternativ for den enkelte 
pasient.  Helse Vest strategidokument HELSE 2035 må sikre at alle pasienter får like god tilgang til å velge mellom de 
forskjellige behandlingsalternativene. Måten denne tilgang sikres på, må fremgå av Helse Vest strategidokument 
HELSE 2035.  

Samtidig vil vi påpeke at det er nødvendig at IKT løsninger blir samordnet på tvers av alle helseforetakene i Norge. 
Dette bør presiseres i strategidokumentet. 

Brukerutvalget vet at helsevesenet alene ikke kan bidra til god nok forståelse og bruk av teknologi.  Stat og 
kommune må legge ned en vesentlig innsats for å heve kunnskap på feltet IKT.  Bruk av virtuelle tjenester vil være en 
stor utfordring om pasientene ikke har god nok forståelse for bruken. Brukerutvalget er innforstått med at kunnskap 
og evnen til å ta i bruk teknologiske løsninger innen helseforvaltning er krevende.  En videreutvikling av samarbeidet 
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisttjenesten kreves for effektiv å kunne få nytte av IKT. 
 

Kompetanse – medarbeider, ledelse og organisasjon 
Sidene 21, 22 og 23 beskriver noen av de strategiske utfordringene innen ledelse og organisering. Brukerutvalget 
mener kompetanse hos helsepersonell må vektlegges og sikres. Etter vår vurdering er kompetanse hos 
helsepersonell en nøkkelfaktor. Utvikling av kompetanse hos så vel reingjøringsassistenten som hos forskeren må 
vektlegges i et strategisk dokument. Utvikling av kompetanse er en kontinuerlig prosess. Denne prosessen må 
tydeliggjøres i Helse Vest strategidokument HELSE 2035. 

 

Bruker-, pasient - og pårørendeundersøkelser 
Brukerundersøkelser er viktige bidrag til å kunne gjøre riktige valg og for å tilpasse tjenestetilbudet til pasienter og 
pårørende. I framtiden mener Brukerutvalget at Bruker-, pasient - og pårørendeundersøkelser vil være viktige når 
styringsparametere skal settes.  Bruker-, pasient - og pårørendeundersøkelser bør inngå som et element i Helse Vest 
strategidokument HELSE 2035. Brukerutvalget mener det vil være hensiktsmessig at bruker-, pasient - og 
pårørendeundersøkelser settes i system på alle nivå i spesialisthelsetjenesten. 

 

Samhandling – primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
Samhandling er lite berørt i dokumentet. Brukerutvalget mener samhandling må vektlegges, som en vesentlig faktor 
i det framtidige helsevesen. Samarbeidet mellom sykehus og kommunehelsetjenesten svikter til tider. Pasienter og 
pårørende påføres gjennom dette store, ekstra utfordringer.  I et framtidsrettet helsetilbud må samarbeidet mellom 
sykehus og kommunehelsetjenesten settes som et ambisiøst mål for hvordan samhandling skal videreutvikles. 

---------------------------------------------------- 

Kommentar – Forord 
I tredje avsnitt, siste linje står formuleringen «skal vi møte pasientane med den respekt, kvaliteten og tryggleiken dei 
treng».  Vi mener dette utsagnet lett kan feiltolkes.  Det faktiske forholdet er at pasientene og de pårørende har 
formelle krav til behandling.  Rammene for behandling er lovfestet i helselovgivningen. Helsevesenet skal følge 
lovpålagte krav. Disse kravene bør uttrykkes klart i Helse Vest strategidokument HELSE 2035. 

 

Stavanger, 21.03.2017 

 

Jan Salve Torgersen 
Leder av Brukerutvalget Helse Stavanger HF 


