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Bakgrunn 
Det regionale brukerutvalget ble vedtatt opprettet 24. mai 2002.  
 
Det fremgår av saken at:  
Det regionale brukerutvalget rapporterer til Helse Vest RHF, og skal årlig avgi rapport om sin 
virksomhet. Årsrapport legges fram for styret.  
 
Årsrapport 2003 fra regionalt brukerutvalget er vedlagt.  
 
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.  

 
Utvalget skal bidra til å overføre erfaringsbasert kunnskap fra brukere til tjenesteytere, for slik å sikre 
kvaliteten på tjenestene og for at brukerne får den tjenesten de har behov for.  
 
Det ble avholdt 7 møter i 2003. 
 
Utvalget behandlet rundt 20 saker i løpet av året. Utvalget er informert om, og har uttalt seg i, større 
plansaker.  
 
Saker som utvalget har hatt spesielt fokus på er blant annet; 

- Høringsuttalelse til rapporten ”Akuttfunksjoner i Helse Vest”  
- Intern organisering og samhandling mellom de enkelte avdelinger i sykehus  
- Korridorpasienter og uverdige forhold ved helseforetakene  
- Rehabiliterings – og habiliteringstilbudet, ivaretakelse av funksjonshemmede  
- Statsbudsjettet for 2004 og konsekvenser for helseforetakene. Utvalget rettet en henvendelse til 

Helseministeren og påpekte skjevfordelingen mellom helseregionene. 
- Retningslinjer for tildeling av tilskudd til brukerorganisasjonene 
- Pasienterfaringsundersøkelser i helseforetakene  
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Brukerutvalgets medlemmer har i tillegg til utvalgsmøtene informert om utvalgets arbeid og generelt om 
brukermedvirkning til en rekke brukerorganisasjoner.  
 
Utvalget uttrykker tilfredshet med at det i større grad enn før blir tatt tidlig med i planer og 
utviklingsarbeid. Å bli tatt tidlig med i den type arbeid, ser utvalget som særdeles viktig.  
 
Utvalget savner imidlertid tilbakemelding fra styret og administrasjonen hvorvidt brukerutvalget har 
forholdt seg i overensstemmelse med oppdragsgivers forventninger og utvalgets mandat.  
 
 
Riksrevisjonen har påpekt at det regionale brukerutvalget ikke har fått Helse Vest RHFs årlige melding til 
Helsedepartementet, til behandling. Dette vil bli rettet opp ved neste anledning.  
 

Forslag til vedtak 
Årsrapport 2003 fra det regionale brukerutvalget tas til orientering.  
 


	Forslag til vedtak

