
 

Årlig melding 2022  
Uttalelse fra Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF  
 

Brukerutvalgets rolle:  
• Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til 
brukere, pasienter og pårørende i Sunnaas sykehus HF sitt virksomhetsområde. 
• Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor 
de ansvarsområder og oppgaver som helseforetaket har.  
 

Brukerutvalgets formål:  

• Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, 
bosted, etnisitet, sosial status, sykdom/diagnose og funksjons-nedsettelse. 
• 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.  
 

Brukerutvalget består av 7 medlemmer fra ulike brukerorganisasjoner som representerer 
pasientgruppene i sykehuset gjennom sine paraplyorganisasjoner: 

- Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
- Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) 

 

Brukerutvalgets medlemmer er representert i en lang rekke utvalg, råd, prosjekt- og 
erfarings- grupper der vi bidrar med råd og kompetanse sett fra vårt ståsted som pasienter, 
brukere og pårørende.  
 

Etter en lang pandemi har Brukerutvalget sett nytten av å kunne bruke videolink om det er 
problematisk for medlemmer å møte fysisk, derfor har flere av de fysiske møtene vært 
kombinasjonsmøter, fysisk og over videolink. Brukerutvalget valgte å gjennomføre to 
ordinære BU-møter via videolink og 5 møter fysisk på sykehuset.  
 

 Brukerutvalget har invitert sykehusets forskningsgrupper til møtene for å informere 
om sitt arbeid.  

 Brukerutvalget har begynt sin besøksrunde på sykehuset etter en lang pandemi, og 
vil fortsette med dette i 2023. 

 Brukerutvalget har hatt ett møte via videolink med Ungdomsrådet, og ett 
samarbeidsmøte med leder av Ungdomsrådet.  

 Brukerutvalget deltar jevnlig på pasient-allmøter ved en avdeling i sykehuset.  
 Brukerutvalget arrangerte sammen med LMS ett dialogmøte med bruker-

organisasjonene fysisk på Sunnaas 12. Oktober 2022.  
 Gjennom hele 2022 har brukerutvalget holdt god kontakt med Sunnaas sykehus og 

holdt seg oppdatert på sykehusets situasjon. 
 Brukerutvalget har engasjert seg i sykehusets målsetninger for 2022-2024, 

fortsettelsen av nytt sykehusbygg, brukerundersøkelsene, videreføring av CARF, og 
rehabiliteringsreformen. 


