
 
Mandat   Felles SØ 

Brukerutvalget Sykehuset Østfold 
 

Målgruppe 
Medlemmer av utvalget og medarbeidere i SØ. 

Hensikt  
Sikre at: 
• medarbeidere er kjent med brukerutvalgets mandat og sammensetning 
• utvalgets sammensetning og mandat revideres årlig for å fange opp endringer vedrørende sammensetning 

og funksjon 
 

Oppnevning Oppnevnt av styret i SØ. Administrerende direktør innstiller overfor styret etter 
forslag fra brukerorganisasjonene. 

  
Lovpålagt utvalg/råd Nei 

Overordnede føringer på systemnivå gjennom: 
• Helseforetaksloven §§ 34 og 35 
• Vedtektene for de regionale helseforetakene § 14 
• Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst 

RHF 
• Driftsavtalene fra Helse Sør-Øst RHF til helseforetakene 

Føringer på individnivå gjennom: 
Lov om pasientrettigheter kap. 3. 

  
Sammensetning: Medlemmer: 

• 4 representanter fra FFO  
• 2 representanter fra SAFO  
• 1 representant fra Kreftforeningen 
• 1 representant fra Hvite Ørn (psykisk helsevern) 
• 1 representant fra RIO (rus) 

  
Leder Leder og nestleder oppnevnes av styret i SØ etter innstilling fra administrerende 

direktør 
  
Funksjonstid 2 år med oppnevning fra 1.3. i partallsår 
  
Møterett (Møte-, tale og forslagsrett) 

• Administrerende direktør 
• Pasient- og brukerombudet 
• Samhandlingsavdelingen  

(sekretariatsfunksjon for utvalget) 
  
Kontaktperson Administrasjonskonsulent samhandling Jannicke H. Frølandshagen  

E-post sendes til brukerutvalget@so-hf.no 
  
Møtehyppighet 7 møter per år 
  
Møtereferat Sendes medlemmene, varamedlemmer, pasient- og brukerombud, styret i SØ, 

administrerende direktør, direktør fag og utvikling, og samhandlingssjef. 
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Arkiv Møtereferat, evalueringssvar, årsmelding og andre relevante dokumenter skal 

journalføres i elektronisk saksbehandlingsverktøy av sekretær i utvalget.  
  
Evaluering Brukerutvalget evalueres årlig i henhold til prosedyre evaluering av utvalg/råd 

oppnevnt av administrerende direktør. 
  
Årsmelding Årsmelding leveres årlig etter prosedyre Utarbeidelse av årsmelding. Sykehuset 

Østfold. 
  
Utvalgets medlemmer:       Fra 1. mars 2018 – 29. februar 2020 
Leder • Leder: Svein Gurvin, FFO 

• Nestleder: Vigdis Yttervik, FFO 
Sekretær Jannicke Frølandshagen, administrasjonskonsulent samhandling 
Øvrige medlemmer • Kari Bjørnerud, FFO 

• Odd Martin Skarpholt, FFO 
• Anita Helene Ørbeck, SAFO 
• Hanne Stagebo Petersen, SAFO 
• Jannik Magnussen, Kreftforeningen  
• Heidi Kandola, Hvite Ørn 
• Line Eikenes, RIO, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 

  
Mandat Brukerutvalget skal: 

Brukerutvalgets rolle er å være: 
• Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår 

tilbudet til brukere, pasienter og pårørende. 
• Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om 

erfaringer innenfor SØ sitt ansvarsområde. 
• Et samarbeidsforum mellom SØ og brukerorganisasjonene. 

 
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 tjenestetilbudet i SØ har høy kvalitet og gir 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. 
 
Brukerutvalgets oppgaver er å: 

• Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. 
• Bidra i SØ sitt mål- og strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, 

forbedrings- og omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og 
utvalg i saker som angår tjenestetilbudet. 

• Utarbeide handlingsplan for sitt arbeid. 
• Avgi uttalelse til SØ sin årlige melding. 
• Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til SØ sine 

høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet. 
• Uttale seg i styresaker som brukerutvalget finner relevante. 
• Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser. 
• Bidra til å styrke arbeidet med bedring av pasientservicen. 
• Foreslå brukerrepresentanter og eventuelt vararepresentanter fra 

brukerutvalg og brukerorganisasjoner til arbeidsgrupper, prosjekter, 
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prosesser, råd og utvalg som oppnevnes av SØ. 
• Arrangere minst ett dialogmøte/temamøte i året med pasient- og 

brukerorganisasjoner og aktuell fagenhet i SØ. 
• Brukerutvalget skal ikke behandle saker vedrørende enkeltpasienter. Disse 

behandles i SØs ordinære organer for slike saker eller av pasientombudet. 
• Brukerutvalget skal ha minimum 8 møter per år. 
• Brukerutvalget skal utarbeide rapport til årlig melding etter 2. tertial. 
• Brukerutvalget skal utarbeide årsrapport om virksomheten innen 31.januar 

påfølgende år. 
• Brukerutvalget skal årlig evaluere utvalgets arbeid, jamfør dokument om 

evaluering av utvalg/råd oppnevnt av administrerende direktør. 
 

 
 
Referanser 
F/1.7.4.1-01 Utvalg/råd - oppnevnt av administrerende direktør 
F/1.7.4.1-02 Evaluering av råd og utvalg oppnevnt av administrerende direktør. Sykehuset Østfold 
F/1.7.4.1-03 Utarbeidelse av årsmelding. Sykehuset Østfold 
F/1.7.6-04 Strategi for brukermedvirkning - åpenhet og involvering. Sykehuset Østfold 
 
•  13 prinsipper for brukermedvirkning 
•   Forvaltningsloven 
•   Helseforetaksloven (lov om helseforetak mm) 
•   Offentleglova (lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) 
•   Pasient- og brukerrettighetsloven (pasientrettighetsloven) 
 
Vedlegg 
V01 Brukerutvalget - retningslinje for godtgjøring for brukerutvalg HSØ (F/2.1.1.1-02) 
 
Slutt på Mandat 

 

http://www.helse-sorost.no/pasient_/brukermedvirkning_/Sider/13-prinsipper-for-brukermedvirkning.aspx
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/
http://www.lovdata.no/all/nl-20010615-093.html
http://lovdata.no/all/nl-20060519-016.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=Pasient-+og+brukerrettighetsloven+%28pasientrettighe
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