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2018 

Hei 

Vel overstått pinsehelg.  

  

Her er våre kommentarer på Utviklingsplanen. Ta gjerne kontakt dersom det er noe som du 

vil diskutere eller vil ha utdypet.  

  

Jeg vi anta at det er historiske årsaker til at dere har valgt å kalle dokumentet for en 

Utviklingsplan. Jeg savner to vesentlig punkter når jeg leser planen: 

  

 Hensikt og målsettingen med planen. Det er vanskelig å forstå hvem som skal bruke 

planen og hvordan har en tenkt å sette planverket ut i livet. Det er også vanskelig å se 

hvordan dokumentstrukturen fungerer i Helse Vest og Helse Stavanger. Det refereres 

til to mer strategiske dokumenter som grunnlag for utvikling av Utviklingsplanen, 

Nasjonal helse og sykehusplan og Helse 2035. I tillegg har Helse Stavanger sitt eget 

strategidokument hvor bla Brukerutvalget fikk godkjent at begrepet "tillit" skal inngå 

som en del av verdigrunnlaget i Helse Stavanger strategi 2018 - 2023.  

 Utviklingsplanen beskriver godt historien og Nå - situasjonen. Under punkt 2. Nå - 

situasjonen dannes et godt bilde av hva en har på plass og jeg mener at en burde også 

tatt inn et punkt om "Brukermedvirkning" hvor en beskriver hvordan brukerutvalget 

fungerer og hvilke bidrag BU tilfører prosjekter og forskningsaktiviteter. BU har gitt 

og gir en rekke uttalelser som jeg mener er BU sitt bidrag til forbedringsarbeidet på 

SUS. Etablering av Brukerutvalg er pålagt av myndighetene og burde gjenspeiles som 

et punkt i et overordnet plandokument. 

 Kapittel 2  - overordnede føringer og strategier  
Det viktigste områdene er beskrevet hvor en forventer størst endringer. I den 

sammenheng mener jeg at "Anvendelse av Informasjonsteknologi (IKT) er kanskje det 

viktigste området hvor en forventer størst endringsstruktur. Derfor mener jeg at dette 

bør synliggjøres i plandokumentet som et eget satsingsområde 

I strategidokumentet for Helse Stavanger 2018 - 2023 var vi enig om at "tillit" var et 

sentralt begrep og det ble lagt inn som en egen setning i strategidokumentet. Jeg mener 

at det bør gjenspeiles også i Plandokumentet 

 

I kapitlet refereres til både nasjonale og regionale dokumenter som har forskjellig 

detaljeringsgrad. Jeg mener at det er to dokumenter som bør tas med på den lista: 

      Brukerutvalg i Helse Stavanger HF (Overordnet mål og strategidokument - 

Retningslinjer) 

      Virksomhetsplan for Brukermedvirkning 2015 - 2018. Dette dokumentet er 

godkjent av ledergruppen og er etter min vurdering et styringsdokument som ledelsen 

har            forpliktet seg til å følge opp 

 Kapittel 4 Utviklingstrekk og framskriving.  

Jeg syntes dette kapitlet er  godt beskrevet og gir gode beskrivelser av 
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framtidsmuligheter og utfordringer. Jeg tror en med fordel kunne ha fokusert på 

viktigheten av telekommunikasjonssystemer. I næringslivet vurderes digitalisering og 

telekom som to nøkkelbegrep. 

Jeg mener at dokumentet med fordel kunne tatt opp utfordringer knyttet til IKT 

sikkerhet og at dette området blir gitt spesiell oppmerksomhet i dette kapitlet. Forslag 

at det lages et underpunkt som heter "Pasientsikkerhet og IKT sikkerhet". 

 Kapittel 5 og Kapittel 6  

Begge kapitlene gir et godt bilde av framtidige utfordringer og vi syntes at det 

systematiske arbeidet som gjøres innen kvalitetssikring og pasientsikkerhet er viktige 

bidrag i forbedringsarbeidet på SUS. 

Under punkt 6.4 er beskrevet rollen til Brukerutvalget på en god måte. At 

Ungdomsrådet er tatt med i denne sammenhengen er flott. 

 

Under punktet omkring IKT bør en ha med et underpunkt om IKT sikkerhet. At IKT 

sikkerhet og at journaldata er sikret på en tilfredsstillende måte er en forutsetning for 

at systemer kan settes på lufta. Generelt syntes jeg at Informasjonssikkerhet bør 

vektlegges noe mer enn det som er beskrevet i dag. Det vil være en kontinuerlig 

utvikling av alle IKT systemene. Ny generasjoner av systemer blir utviklet. Det 

forutsetter at sikkerhet blir ivaretatt på en tilsvarende måte som en 

kontinuerlig  prosess. 

 

En litt annen problemstilling som er diskusjonstema innen trådløs 

kommunikasjon/wifi er personer som er overfølsomme for stråling. Jeg mener at IKT 

miljøene i Helse Norge bør i det minste sette seg inn i disse utfordringene. Pr dato har 

flere bilprodusenter satt fokus på dette og iverksatt tiltak for å redusere stråling fra 

elektrisk utstyr. Jeg ser av dokumentet at ved bygging av nytt sykehus er trådløs 

kommunikasjon helt sentral. Vår anbefaling er at strålingsproblematikken bør vurderes 

og tiltak bør iverksettes på en eller annen måte. 

Sandnes 20.5.2018 

  

Jan Torgersen 

  

Leder av Brukerutvalget Helse Stavanger HF 

  

 




