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Bakgrunn
Helsedepartementets styringsdokument til Helse Vest og styringsdokumentene til
helseforetakene (pkt 3.1) slår fast at det skal opprettes regionalt brukerutvalg for å gi brukere
reell medvirkning og innflytelse.
Som et ledd i forberedelsene til etablering av regionalt brukerutvalg, arrangerte Helse Vest i
april et drøftingsmøte med representanter fra brukerorganisasjonene. Til møtet var det invitert
representanter for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet for
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), helseforetakene og fylkeskommunene.
Helse Vest legger til grunn at helseforetakene ivaretar brukermedvirkning, jf. styringsdokumentene til helseforetakene pkt. 3.1, og styringsdokument fra Helsedepartementet der det
pekes på som aktuelt å vurdere etablering av brukerutvalg på flere nivåer i helseforetaksgruppen.
På denne bakgrunn legges det fram forslag til oppgaver for og sammensetning av regionalt
brukerutvalg.

Kommentarer
Det regionale brukerutvalget skal være et:
 samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og brukerorganisasjonene
 rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for
tjenesteutforming og gjennomføring
 forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene
(Styringsdokument for Helse Vest)
Det regionale brukerutvalget i Helse Vest foreslås som et brukersammensatt organ. Utvalget
skal bidra til å overføre erfaringsbasert kunnskap fra brukere til tjenesteytere, og dermed bidra
til å sikre kvaliteten på tjenestene og til at brukerne får den tjenesten de har bruk for.
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Oppgaver
Det regionale brukerutvalget er et rådgivende organ for Helse Vest RHF, og skal gi råd i
sentrale spørsmål som gjelder helsetilbudet i regionen, som f.eks. tilgjengelighet,
dimensjonering, ventetider og kvalitetsutvikling. Saker til regionalt brukerutvalg kan initieres
fra Helse Vest RHF eller fra det regionale brukerutvalget selv.
Det regionale brukerutvalget skal behandle saker der Helse Vest ber om råd, f.eks. i
forbindelse med:
 økonomisk støtte til brukerorganisasjoner
 større planprosesser
 brukerundersøkelser
Det regionale brukerutvalget kan selv initiere saker, som f.eks. å:
 foreslå samarbeidstiltak, f.eks. for å bedre samordning mellom nivåene i helsetjenesten
eller mellom helseforetakene i regionen
 foreslå informasjonstiltak
 arrangere årlig brukerkonferanse i regionen
 arrangere årlig kontaktmøte mellom Helse Vest, helseforetakene og regionalt
brukerutvalg
Sammensetning
Regionalt brukerutvalg skal ha 8 medlemmer som oppnevnes for 2 år av gangen.
Medlemmene skal være geografisk jevnt fordelt i regionen. Det skal tilstrebes mest mulig lik
fordeling mellom kjønnene, og det skal være en rimelig aldersfordeling.
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes
organisasjoner (SAFO) blir bedt om å foreslå hhv. 6 og 2 medlemmer hver. Det forutsettes en
bredes mulig representasjon av organisasjonenes medlemsmasse, slik at ulike pasientgrupper
innen både somatikk og psykiatri blir representert. Dette innebærer at både tradisjonelt svært
synlige pasientgrupper og mindre synlige grupper kronikere og pasientgrupper med såkalte
”ubestemte” lidelser, skal sikres representasjon. Det samme gjelder pasientgrupper som ikke
er i stand til å ivareta sine egne interesser, som f.eks. barn og grupper av eldre.
Utvalget velger selv leder.
Organisering
Det regionale brukerutvalget rapporterer til Helse Vest RHF, og skal årlig avgi rapport om sin
virksomhet. Årsrapport legges fram for styret.
Det regionale brukerutvalget avholder møter minimum 1 gang og maksimum 3 ganger i
halvåret. Referater fra møtene sendes Helse Vest.
Helse Vest har sekretariatsfunksjon for det regionale brukerutvalget.
Helse Vest dekker påløpte kostnader i forbindelse med arbeidet i regionalt brukerutvalg. Det
gis ikke møtegodtgjørelse.
Utvalget evalueres etter 2 år.
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Forslag til vedtak


Det opprettes et regionalt brukerutvalg for Helse Vest RHF i tråd med prinsippene
redegjort for i dette saksframlegget.
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