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§ 15 

Policy för patient-, närstående- och 
brukarmedverkan 
Dnr 3213-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anta policy för patient-

, närstående- och medborgarmedverkan, med ändring av andra meningen 

under rubriken ”Övergripande målsättning” till ”I det individuella mötet 

mellan patient och vårdgivare är medverkan och delaktighet viktigt då 

vården utgår från patientens behov. Även i andra möten mellan medborgare 

och regionens verksamheter är medverkan och delaktighet viktigt”. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ser det som angeläget att Region Norrbotten har en policy 

för patient-, närstående- och medborgarmedverkan där personlig erfarenhet 

och önskemål ses som en kunskapskälla och medborgare innehar rollen som 

medskapare i Region Norrbotten. 

Sammanfattning 
Policyns inriktning är att stärka och tydliggöra patienters, närstående och 

medborgares delaktighet i utvecklingen av Region Norrbottens verksam-

heter.   

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår en ändring av andra meningen under rubriken 

”Övergripande målsättning” till ”I det individuella mötet mellan patient och 

vårdgivare är medverkan och delaktighet viktigt då vården utgår från patien-

tens behov. Även i andra möten mellan medborgare och regionens verksam-

heter är medverkan och delaktighet viktigt”. 

Elisabeth Lindberg (S) och ordföranden stödjer Glenn Berggårds ändring. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget med Glenn Berggårds ändring un-

der proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget och änd-

ringen.  

Ärendet 
För att möta framtidens utmaningar där medborgarna har ett fortsatt stort för-

troende för Region Norrbotten utformas verksamheter tillsammans med pati-

enter, närstående och medborgare. 

Region Norrbotten skapar goda, jämlika och jämställda livsvillkor för alla 

norrbottningar där patienters, närstående och medborgares erfarenhet och 

kunskap tas tillvara och utgör en viktig förutsättning för utformning av reg-

ionens alla verksamheter.  
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Teamarbete är utgångspunkten i verksamheterna där alla parter deltar och 

kompletterar varandras kunskaper. 

Policyn ersätter den tidigare antagna” Strategi för patient- och brukarmed-

verkan i Norrbottens län 2015-2018”.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Att medborgare kan vara medskapare i Region Norrbottens verksamheter bi-

drar till att fler röster hörs både från män som kvinnor och flickor som poj-

kar. Alla har möjlighet att komma till tals och kunna påverka utvecklingen 

av regionens verksamheter. Vid inbjudan ska beaktas att män, kvinnor, poj-

kar och flickor kan delta på lika villkor.  

Bilagor 
Policy för patient-, närstående- och medborgarmedverkan 

Protokollsutdrag skickas till 

Avdelningsdirektörer 

Divisionschefer 

  


