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PROSEDYRE 

 

FORMÅL  

 

Formålet er å sikre brukerperspektivet i alle sider ved virksomhetes drift som har betydning 

for pasienter, pårørende og andre brukere av klinikken. Brukerutvalget har en sentral plass i 

oppfylling av bestemmelse om medvirkning fra pasienter og pårørende  

 

ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING  

 

Brukerutvalget oppnevnes av og rapporterer til direktør ved LHL-klinikkene Skibotn. 

Direktør sammen med Brukerutvalgets leder er ansvarlig for tilrettelegging for samhandling 

mellom virksomheten og Brukerutvalget. Direktør er sekretariat for utvalget. Rammen for 

brukerutvalget er mandatet. Medlemmene undertegner taushetserklæring. Virksomheten 

tilrettelegger opplæring for medlemmene slik at de blir kjent med klinikkens mål, visjon og 

drift. 

 

UTNEVNELSE AV BRUKERREPRESENTANTER TIL BRUKERUTVALGET 

Brukerutvalget skal bestå av tre brukerrepresentanter som oppnevnes for to år. Utvalgets 

representanter oppnevnes av FFO. Leder av brukerutvalget velges særskilt. For å oppnå 

kontinuitet bør det vurderes at 1-2 representanter blir valgt på nytt for to nye år. Virksomheten 

møter med en representant i brukerutvalget, og eventuelt andre representanter ved behov. 

Brukerutvalget kan på eget initiativ invitere andre brukere av klinikken som frivillige 

deltakere.  

 

BEGRENSNINGER  

Mandatet er avgrenset til LHL-klinikkene Skibotn. Brukerutvalget må tilpasse sin virksomhet 

til den årlige budsjettrammen som ledelsen ved klinikken fastsetter. Utvalget skal ikke ta opp 

saker som gjelder enkelt personer eller saker som behandles av fagorganisasjonene. 

 

ARBEIDSOPPGAVER OG ARBEIDSMÅTER   

• Være rådgivende organ og medspiller for klinikken i utvikling av tjenestetilbudet.   

• Medvirke med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid.  

• Ta initiativ i saker som har betydning for pasienter, pårørende og andre brukere. 

• Brukerutvalget skal ha to til tre møter årlig. Direktør og/ eller Brukerutvalgets 

medlemmer kan ta initiativ til møter når det anses som nødvendig.  

• Brukerutvalgets leder setter opp dagsorden for møtene sammen med sekretariat som 

utføres av virksomheten 

• Skrive årsmelding 

• Brukerutvalget skal som grunnlag for sitt arbeid ha tilgang til virksomhetens 

målbeskrivelse og virksomhetsplan, samt årsrapport.  

• Utvalget er et rådgivende organ for virksomhetens ledelse og direktør, og skal bidra til 

at pasienter og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt.  

• Brukerutvalget skal bidra med brukerkompetanse ved virksomheten. Saker skal tas 

opp på generelt og prinsipielt grunnlag. Brukermedvirkning skal bidra til god kvalitet 

på tjenestene ved virksomheten. 
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• Utvalget skal ta opp saker som har betydning for brukerne. 

 

MYNDIGHET  

Krav til brukerrepresentantene i brukerutvalget: Brukerrepresentantene skal representere 

en brukerorganisasjon og bør ha egne erfaringer som pasient og/eller pårørende og ha 

kunnskap om andre brukeres erfaringer, ønsker og behov. Brukerrepresentantene skal 

opptre på vegne av og fremme interessene til alle brukere av klinikken. Referat fra møter 

og årsmelding gjøres tilgjengelig. 

 

 

Kryssreferanser 

   

Eksterne referanser 
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