
Vedlegg til Årlig melding 2014 fra Brukerutvalget Sunnaas sykehus HF. 

 
 

1. Brukerutvalget. Sammensetning. Mandat. 

-Brukerutvalget består av medlemmer fra ulike brukerorganisasjoner som representerer 

pasientgruppene i sykehuset. Det var 8 medlemmer t.o.m. 31.10.14, deretter og ut 

funksjonstiden fram til desember 2015, er det 7 medlemmer. Funksjonstid er 2 år med 

mulighet for forlengelse for i alt 3 perioder.   

Foretaket er representert i brukerutvalget med representant fra foretaksledelsen. 

Brukerutvalgets sekretariat er ansatt i og oppnevnt av foretaket.  

 

-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  

ansvarsområder og oppgaver som helseforetaket har.  

• Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.  

  

Brukerutvalgets formål er å:  

• 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. 

 

 

2. Saker brukerutvalget har arbeidet med og vært opptatt av i 2014. 

 

Brukermedvirkning. 

-Brukerutvalget deltar på allmøter for pasienter ved de ulike avdelinger i sykehuset.  

Brukerutvalget har utarbeidet en standard mal for referater fra allmøtene. Hovedpunktene er 

hentet fra pasienttilfredshetsundersøkelsen. Bruk av felles mal gir mulighet for en 

systematisering av kommentarene i ettertid. 

Dette kan igjen være en del av forbedringsarbeidet i forhold til pasienter og pårørende. 

Felles mal brukes for tilbakemelding til klinikkledelsen, klinikken og brukerutvalget. 

 

-Medlemmene i brukerutvalget deltar i ulike råd/utvalg/prosjekter/erfaringsgrupper. 

Slike er Sentralt Kvalitets–og Pasientsikkerhetsutvalg, Kontraktsgruppen ISS/SunHF, 

Samhandlingsnettverket, Klinisk etikkomite, Estetikk komiteen, Innovasjonsteamet, 

Innovasjon i klinikken, Læringsnettverk for helhetlig pasientforløp og behandlingslinjer i 

Helse Sør-Øst. Deltakelse i Estetikk-komitéen og Innovasjon i klinikken avsluttet i 2014. 

Vi bidrar med råd og kompetanse inn i ulike råd og utvalg sett fra vårt ståsted som pasienter, 

brukere og pårørende. 

 

-Medlemmer av Brukerutvalget har deltatt på samlinger med alle Brukerutvalg i Helse Sør-

Øst, i regi av Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF. 

 



-Brukerutvalget har utarbeidet ”Strategisk plan 2013 – 2015 for Brukerutvalget ved Sunnaas 

sykehus HF”. 

Videre er det på grunnlag av Mandatet og Strategisk plan for brukerutvalget, utarbeidet 

Handlingsplan for brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF 2014 – 2015. 

Det er utarbeidet Årshjul for 2014. Dette er ment som et styringsverktøy for arbeidet i 

brukerutvalget. 

 

-Brukerutvalget har utviklet et system for egenevaluering. 

Egenevalueringen gjøres 1 gang pr.2 års funksjonstid.. 

Resultatene av denne gir grunnlag for bevarings- og forbedringsområder og utvikling av 

gruppas potensial. 

 

-Brukerutvalget har utarbeidet forslag til eget budsjett for 2015. 

 

 

Pasientbehandling og pasientsikkerhet. 

-Brukerutvalget følger opp resultater fra Pasienttilfredshetsundersøkelsen. 

Resultatene foreligger og gjennomgås på seksjonsnivå for å gi et klarere bilde av aktuelle 

forbedringsområder. 

Man kan sammenholde resultater herfra med brukerutvalgets referater fra allmøtene, dette 

igjen som en mulighet til å jobbe med forbedringer. 

Vi påpeker og følger opp saker som kommer frem på allmøter og vi følger opp resultater og 

kommentarer som kommer frem på pasienttilfredshetsundersøkelsen. Dette er som en 

kontinuerlig del av forbedringsarbeidet for pasienter og pårørende ved sykehuset. 

Brukerutvalget er også opptatt av å få opp svarprosenten på denne undersøkelsen. 

 

-Brukerutvalget har arbeidet med og gitt Innspill til mål 2014 og langtidsplan 2014-2017 
SunHF. 
 
-Brukerutvalget har vært opptatt av å vareta opplæringsrettigheter til pasientene ved Sunnaas 
sykehus HF, da spesielt logopedtilbudet ved sykehuset. 
Vi var med å arrangere en dialogkonferanse med tema rundt ”Logopedtilbudet for afasirammede 
ved Sunnaas sykehus HF”. Her var ulike offentlige etater og aktuelle brukerorganisasjoner 
representert. 
 
-Brukerutvalget har hatt fokus på betydningen av kosthold, ernæring og aktivitet i tilbudet på 
Sunnaas sykehus HF. 
 

 

Teknologi, innovasjon og forskning. 

-Brukerutvalget er opptatt av innovasjon, forskning og teknologi og holder seg oppdatert på 

disse områdene. Brukerutvalget deltar også i prosjekter der dette er ønskelig. 

 

-Byggprosjekt ”Tverrbygg Sunnaas sykehus HF”. 

Det er viktig å ivareta brukermedvirkning i hele prosjektperioden. 

Her har brukerutvalget en representant inn i prosjektledergruppa. 

 

 

Kunnskapsutveksling. 

-Brukerutvalget inviterte Pasient- og brukerombudet i Oslo til samarbeidsmøte. 



Vi fikk en god orientering om hennes erfaringer fra sitt virke som pasientombud, og gjorde avtale 
om et oppfølgende møte. 
 
-Brukerutvalget har deltatt i Læringsnettverk for helhetlig pasientforløp og behandlingslinjer i 
Helse Sør-Øst. 
Dette var et regionalt program med tre heldagssamlinger og arbeid på lokalt nivå imellom disse.  

 

-Det gjennomføres årlig Dialogmøte med brukerorganisasjonene. 

Brukerutvalget er arrangør i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og 

Kommunikasjonsenheten ved Sunnaas. 
 

Samhandlingsreformen. 

-Det er laget en skriftlig informasjon om brukerutvalget og Individuell Plan. Brukerutvalget 

sender denne informasjonen ut i forkant av pasientallmøtene og informerer direkte i møtene. 

 

-Vi har vært opptatt av å fremme informasjon om rettigheten til Individuell Plan for 

pasientene.  

Vi er opptatt av kompetanseoverføring fra sykehuset ut i kommunene og 

samarbeidsmøter med disse for å sikre en god overføring av pasienter til hjemkommunene. 

Det er ute i kommunene man skal leve sine liv etter et sykehusopphold. 

 

 

 

 


