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 En som henvender seg til helsetjenesten med 
anmodning om helsehjelp. 



 

 

Kvalitet 

Sikkerhet 

Trygghet 

Respekt 



 
Hva er et brukerutvalg 

 

 

En gruppe mennesker som sammen med 
systemet skal arbeide for pasientens og 
brukerens beste. 



Brukermedvirkning skjer på flere 
nivåer 

 

• På individnivå: Betyr brukermedvirkning at den 
enkelte som benytter seg av et tjenestetilbud får 
innflytelse i forhold til dette. Vedkommende 
medvirker i valg, utforming og anvendelse av de 
tilbud som til enhver tid måtte være tilgjengelige, 
noe som igjen vil innebære større autonomi, 
myndighet og kontroll over eget liv.  



 
På tjenestenivå: Innebærer brukermedvirkning at 

brukerne og/eller deres 
representanter/pårørende inngår i et likeverdig 
samarbeide med tjenesteapparatet og er aktivt 
deltakende ved endring av behandlingstilbud og 
tjenester. 
 

På systemnivå (styringsnivå):  innebærer 
brukermedvirkning at brukernes representanter, 
vanligvis gjennom faste utvalg involveres i 
prosesser før politiske og administrative 
beslutninger fattes. 



Nasjonal helse- og omsorgsplan 
Om fremtidens pasient- og brukerrolle 

 

• Pasienter, brukere og pårørende skal møtes 
med respekt og omsorg, og ha innflytelse over 
utformingen av helsetilbudene. 

 

• Pasient- bruker- og pårørendeorganisasjoner 
skal være viktige samarbeidspartnere for 
folkehelsearbeidet og helse- og 
omsorgstjenesten, og bidra med sine 
erfaringer i utvikling av tiltak. 



 

• Brukerne skal delta mer aktivt i utvikling av 
nasjonale faglige retningslinjer og 
handlingsplaner. 

 

• Brukerne skal medvirke og ta beslutninger i 
forhold som angår dem. 

 

• Brukermedvirkning skjer når brukerne er 
aktive deltakere i planlegging, gjennomføring 
og evaluering av tiltak. 



 

Brukerorganisasjonene skal ivareta brukernes 
interesser og bruke deres erfaringer i 
folkehelsearbeidet  og i arbeid med å utvikle 
gode helse- og omsorgstjenester. Viktige 
arenaer er møter, høringer, prosjekter, planer 
og strategier. 

 

Brukernes erfaringskompetanse er likeverdig 
med, og et supplement og korrektiv, til 
helsefaglig og administrativ kompetanse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forskningsbasert 
kunnskap 

Erfaringsbasert 
kunnskap 

Brukerkunnskap og 
brukermedvirkning 

Kunnskapsbasert 
praksis 



Brukerutvalgets rolle og formål 
Brukerutvalgets rolle:  

Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for 
styret og administrasjonen i saker som angår 
tilbudet til pasientene. 

Et forum for tilbakemelding fra brukerne, 
pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de 
ansvarsområdene og oppgavene som 
helseforetaket har. 

Et samarbeidsforum mellom Drifts- og 
utviklingsrådet og brukerorganisasjonene. 

 

 



 

Brukerutvalgets formål er å: 

Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester.  

Arbeide for at Drifts- og utviklingsrådets tjenester 
og tilbud har høy kvalitet og har gode 
pasientforløp. 

Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter, 
pårørende og deres organisasjoner. 

Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som 
grunnlag for planlegging, gjennomføring og 
evaluering av helsetjenestene. 



Fremme saker av betydning for brukere, 
pasienter og pårørende. 

Bidra i Drifts- og utviklingsrådets mål- og 
strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, 
forbedrings- og omstillingsprosesser, 
risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i 
saker som angår tjenestetilbudet. 

Avgi uttalelse til Drifts- og utviklingsrådets årlige 
melding. 

Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger 
og gi innspill til Drifts- og utviklingsrådets 
høringsuttalelser  i saker som angår 
tjenestetilbudet. 

Uttale seg i styresaker som Brukerutvalget finner 
relevante. 



Bidra til utvikling og evaluering av pasient –og 
brukererfaringsundersøkelser. 

Foreslå brukerrepresentanter fra Brukerutvalget og 
brukerorganisasjoner til arbeidsgrupper, prosjekter, 
prosesser, råd og utvalg.  

Delta i årlige konferanser med brukerutvalg og –råd, med 
pasient- og brukerorganisasjoner, brukerrepresentanter i 
kommunene og pasient- og brukerombudene. 

Brukerutvalgets leder og/eller nestleder, el. andre utvalget 
bestemmer deltar i styrets møter med anledning til å uttale 
seg og komme med forslag i saker som angår 
pasienttilbudet.  



 

Brukerutvalget skal representere brukere, 
pasienter og pårørende i helseforetakets 
virksomhetsområde. 

Utvalget bør ha 8 – 10 medlemmer. 

Disse er personlig oppnevnt av Drifts- og 
utviklingsrådets styre på bakgrunn av sine 
erfaringer,  kompetanse, nettverk, verv og  
organisasjonstilknytning. 



Medlemmer i Brukerutvalget skal selv ha erfaring 
som pasient- og/eller pårørende og ha 
tilknytning til foretakets geografiske og faglige 
virksomhetsområde. 

Sammensetningen av brukerutvalget skal speile 
representasjon fra somatikk, psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Det skal legges vekt på erfaring fra 
kreftomsorgen, og pårørendeperspektivet skal 
vektlegge hensynet til barn og eldre. 

Prinsipper for kjønnsmessig representasjon skal 
følges. Det skal legges til rette for yrkesaktive, 
trygdede og alderspensjonister. 

Geografisk representasjon ivaretas i størst mulig 
grad. 
 



 

 

 

Brukerutvalgets funksjonsperiode er to år. 
Medlemmene kan oppnevnes for flere perioder, 
dersom de blir foreslått. Medlemmet bør ikke 
sitte sammenhengende lengre enn fire perioder. 



 

Brukerutvalget oppnevnes av styret. 

 

Sammenslutningen av SAFO og FFO, 
Kreftforeningen, Rådene for funksjonshemmede og 
eldre, samt organisasjoner innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling, inviteres til å foreslå 
kandidater. 

I samråd med Brukerutvalget velger styret leder av 
Brukerutvalget. 

For øvrig konstituerer Utvalget seg selv med å velge 
nestleder og arbeidsutvalg. 



Brukerutvalg 
Mandat. Vedtas av styret. 

 Sammensetning. Organisasjonstilhørighet. 

 Oppnevning. Etter forslag. Hvem foreslår. 

 Personlig oppnevnt. 

 Utvalgets medlemmer plukkes ut etter visse 
kriterier (brukerorganisasjonene, de kom. rådene 
o.a.). 

 Antall (8-9) 

 Utvalget konstituerer seg selv. 

 Funksjonstid. 2 år. Med mulighet for forlengelse. 



Brukerutvalg 

 Antall møter. Møteplan. Minst 8 møter. 

 Leder eller nestleder leder møtene. 

 Sekretariatsfunksjonen (referat/protokoll). 

 Arbeidsutvalg (forberede saker). 

 Eget budsjett. 

 Godtgjørelse (km. time osv.). 

 Utvalget har kun rådgivende myndighet. 

 Brukerutvalg – Brukerråd. 

 Hjemmeside. 

 Åpne møter. Lukkes ved behov. 



Brukerutvalg 

 Hvem foreslår saker. Prioritering. 

 Ledelsen for Drifts- og utviklingsrådet møter i møtene. 

 Forslag til referat/protokoll godkjennes av utvalgets 
leder. 

 Innkalling til møtene. Senest 8 dager før. 

 Brukerutvalget bør evaluere seg selv med jevne 
mellomrom. 

 Utvalgets årsrapport og årlig melding. 

 Utvalget behandler ikke enkeltsaker som ikke kan 
knyttes opp mot tjenestenivå eller systemnivå. 

 Heller ikke personalsaker. 

 



Brukerutvalg 

 Taushetserklæring.   (facebook- twitter) 

 Hvem deltar på møtene – utvalgs-medlemmene, 
AD, eller dennes stedfortreder, andre inviterte. 

 

 Opplæring av brukermedvirkere. MBO. 

 Endringsagenter. Endringer er veldig ofte 
forbundet med motstand 

 Brukermedvirkerkompetanseoverføring. spe. 
hels.tjen. – kom.hels.tjen 

 Bidra aktivt med brukerkompetanse i 
utviklingsarbeidet 

 



Brukerutvalg 

 Skal brukes som et korrektiv, være kvalitets-sikrer 
og kunnskapskilde. 
 

 Brukermedvirkningen skal være en realitet og 
ikke et alibi. 

 Skal kunne påvirke. 
 Delta på styremøtene- ledelsesmøtene- med tale 

og forslagsrett. 
 Har ingen sanksjonsmuligheter. 
 Sekretær arbeider tett med leder av utvalget. 



 Ta initiativ til å fremme saker som har betydning 
for pasienter og pårørende, og som kan bedre 
service og kvalitet i behandlingen. 

 

 Utvalget skal involveres i saker av strategisk og 
overordnet karakter på et tidlig tidspunkt. 

 

 Oppgaver kan initieres fra: 

 Individnivå. 

 Tjenestenivå. 

 Systemnivå. 



Brukerutvalgets medlemmer forplikter seg til å: 

 Prioritere utvalgets møter og andre oppgaver de 
påtar seg som medlem i brukerutvalg, og å sette 
seg inn i saker som skal behandles. 

 Holde seg oppdatert innen Drifts- og 
utviklingsrådets virksomhetsområde. 

 Bidra til godt samarbeid i brukerutvalget, med 
Drifts- og utviklingsrådet, andre brukerutvalg og 
råd, samt brukerorganisasjonene. 

 Holde kontakten med egne organisasjoner og 
nettverk. 



 Alle oppnevnte medlemmer som ikke har kompetanse 
på brukermedvirkning på systemnivå, må forplikte seg 
til å skaffe seg dette. 

 Videre forutsettes alle medlemmer å sørge for 
videreutvikling av egen kompetanse som 
brukerrepresentanter og bidra til erfaringsutveksling 
gjennom etablerte fora. 

 Drifts- og utviklingsrådet skal sørge for opplæring om 
virksomheten; hovedoppgaver, organisering, 
oppdragsdokument og styringssystem. 

 Brukerutvalget representerer en kompetanse som skal 
utfylle faglig og administrativ kompetanse i saker som 
angår pasienttilbudet. Dette skal bidra til at visjoner 
og overordnede målsetninger nås. Og at pasienter og 
pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt. 



Muligheter som kan bli begrensninger 

 

Medlemmene må opptre korrekt og høflig. 

Være seriøse. 

Ha gode argumenter. 

Ha klare meninger, og underbygge disse på en 
god måte. 

Bygge relasjoner. 

Komme med innspill og være deltakende. 


