
Vedlegg til Årlig melding 2015, fra Brukerutvalget Sunnaas sykehus HF. 

 
 

1. Brukerutvalget. Sammensetning. Mandat. 

 

-Brukerutvalget består av medlemmer fra ulike brukerorganisasjoner som representerer 

pasientgruppene i sykehuset. Det bestod av 7 medlemmer i 2015 eksklusiv foretakets medlem. 

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 Sunnaas HF sitt virksomhetsområde.  

• 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 2015. 

 

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. 

 

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

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

Etikk Komite, Aker Helsearena Brukernes Samarbeidsutvalg og Innovasjonsteamet. 

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

brukere og pårørende. 

 

-Leder av Brukerutvalget har deltatt på Styresamling for alle HF- styrene og RHF-styret. 

 

-Brukerutvalget er representert i Strategi 2030-Langtidsplanlegging. Det er viktig for 

Brukerutvalget og komme med sine innspill her i forhold til pasienter og pårørende. 

 

-Brukerutvalget har utviklet et system for egenevaluering. 

Egenevalueringen gjøres 1 gang pr. år. 



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

gruppas potensial. 

Møtene i Brukerutvalget evalueres også ved en rask oppsummering av leder ved slutten av 

hvert møte. 

 

-Brukerutvalget har kommet med ønske om et Modul 3 kurs, erfaringskonferanse, med andre 

Brukerutvalg innen rehabilitering. Modul 3 er kurs innen Modulbasert opplæring(MBO) for 

brukermedvirkere i regi av FFO,SAFO og Helse Sør-Øst.  

Dette har fått gjennomslag og arrangeres første gang i januar 2016. 

 

-Det er utarbeidet Årshjul for 2015 og gjennomført revidering av Handlingsplan for 

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF 2014- 2015. Dette er ment som styringsverktøy for 

arbeidet i brukerutvalget. 

 

-Det er dannet et Brukernes Samarbeidsutvalg ved Aker Helsearena. Dette er et utvalg satt 

sammen av noen medlemmer fra brukerutvalgene ved Oslo universitetssykehus HF og 

Sunnaas sykehus HF og fra ulike brukerråd i Oslo Kommune. 

Det er utarbeidet eget mandat for dette utvalget. 

Handlingsplan 2016 for samhandlingstiltak ved Aker Helsearena er under utarbeiding, der 

representantene fra Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF skal ha sin stemme.  

 

-Brukerutvalget har utarbeidet forslag til eget budsjett for 2016. 

 

-Brukerutvalget har opplevd at Sunnaas sykehus HF gjør en innsats i forhold til å ha et 

brukerperspektiv og at Brukerutvalget har godt samarbeid med ledelsen.  

Brukerutvalget har også god hjelp fra sekretariatet. 

 
 

Pasientbehandling og pasientsikkerhet. 

-Formen på pasientallmøtene og antall pasientallmøter pr.år  er endret i forhold til ny 

organisering av klinikk og avdelinger. 

 

-Resultatene fra Pasienttilfredshetundersøkelsen gåes igjennom hvert tertial.  

Brukerutvalget gjør en systematisering og kategorisering av pasientkommentarene i 

undersøkelsen. Dette er et verktøy 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 var intervjuet i forbindelse med Konsernrevisjonen ved  

Sunnaas sykehus HF. Fokus for brukerutvalget var her saker og eget budsjett i Brukerutalget. 

Hvordan nyttiggjøre seg rapporten for hva den er verdt? Her kartlegges mye bra og det som 

kan bli bedre.  

Brukerutvalget skal ha fokus på pasientbehandling, og det som berører pasienter og 

pårørende. Hvordan bruke konsernrevisjonen til forbedringsarbeid?  

Brukerutvalget tar utfordringen og vil se på dette. 

 



-Brukerutvalget har tatt opp eventuelle problematikker rundt alkohol og rusmiddelvansker 

blant pasienter innlagt for kompleks rehabilitering. 

 

-Brukerutvalget er veldig opptatt av aktivitet og fokus på ernæring i rehabiliteringen. Vi er 

veldig fornøyd med at det er utarbeidet en Ernæringsstrategi ved 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. 

Brukerutvalget har en representant med i Innovasjonsteamet ved sykehuset. 

 

-Brukerutvalget har fulgt tett med på utviklingen av nytt sykehusbygg 

Det har vært viktig å ivareta brukermedvirkning i hele prosjektperioden. 

Her har brukerutvalget hatt en representant inn i prosjektledergruppa. 

Brukerutvalget er svært fornøyd med resultatet av hvordan det nye sykehusbygget er blitt, var 

også tilstede på åpningen. 

 

 

Kunnskapsutveksling. 

-Brukerutvalget fortsetter samarbeidet med Pasient- og brukerombudet i Oslo. 

De tar kontakt for videre samarbeid på nyåret.  

 

-Brukerutvalget har prøvd ut og høstet erfaring med ulik møteform og færre ordinære møter i 

brukerutvalget. 

Konklusjonen ble at det var for få ordinære møter i 2015. Det legges opp til 8 ordinære møter 

og også arbeidsmøter viss det er behov for det i 2016. Dette skjer fordi det viste seg at 

brukerutvalget jobber mer effektivt og med en bedre kontinuitet og mulighet for å følge sine 

oppgaver og prosjekter. 

 

-Det er utarbeidet nye utgaver av skjemaer for Pasienttilfredshetundersøkelsen. Disse tas i 

bruk i 2016. 

Brukerutvalget har kommet med innspill til skjemaene. 
 

-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. 

 

 


