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Brukerutvalgets rolle er å være: 
 

• Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, 
pasienter og pårørende i virksomhetsområdet. 

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

• Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner. 
 
Brukerutvalgets formål er å: 
 

 Bidra til at pasientenes behov er førende for struktur og innhold i tjenestene. 

• Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, 
etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning. 

• Arbeide for at helseforetakets tjenester og tilbud har høy kvalitet og gir gode pasientforløp på tvers 
av tjenester og forvaltningsnivå. 

• 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. 
•  

Brukerutvalgets oppgaver er å: 
 

• Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. 
• Bidra i helseforetakets 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 helseforetakets årlige melding. 
• Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til helseforetakets 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 brukerutvalg og brukerorganisasjoner til aktuelle arbeidsgrupper, 

prosjekter, prosesser, råd og utvalg. 
• Arrangere/delta i årlige konferanser med brukerutvalg og -råd med pasient- og 

brukerorganisasjoner, brukerrepresentanter i kommunene og pasient- og brukerombudene. 
• Arbeide for god kontakt mellom det regionale brukerutvalget og brukerutvalgene i alle helseforetak 

bl.a. gjennom kontaktpersonordningen. 
 
Brukerutvalgets leder og/eller nestleder, eventuelt andre utvalget bestemmer, kan delta i styrets møter 
med anledning til å uttale seg og komme med forslag i saker som angår pasienttilbudet. 

 


