
 
 
 

  
 

 
Brukerutvalgets årsrapport 2022 
 
Brukerutvalget oppnevnes på grunnlag av forslag fra brukerorganisasjonene. 
Brukerutvalgets arbeidsutvalg består av leder, nestleder, koordinator og helsefaglig sjef i 
Vestre Viken. Rammen for brukerutvalgets arbeid er utvalgets mandat, samt lover og øvrige 
rammebetingelser som gjelder for Vestre Viken. 
 
Leder og nestleder deltar på styrets møter, og har anledning til å uttale seg og komme med forslag i 
saker som angår pasienttilbudet. Brukerutvalget er representert i alle åtte klinikker (to personer i 
hver klinikk), i klinikkenes kvalitetsutvalg, i utvidede klinikkledermøter sammen med ansattes 
representanter og i større prosjekter og utviklingsarbeid. 
 
Brukere deltar aktivt i arbeidet med nytt sykehus i Drammen. Brukerutvalget er også representert i 
Sentralt kvalitetsutvalg, Forskningsutvalget og representerer brukere på vegne av både helseforetak 
og kommuner i Strategisk samarbeidsutvalg. Totalt er Brukerutvalget med i over 70 ulike råd/grupper 
og utvalg og har selv hatt 11 møter i 2022. Nytt av året er en stor satsning på å øke 
brukerrepresentasjonen i kontinuerlig forbedring og flere i utvalget holder på med utdanning som 
forbedringsagenter. 
 
1. Brukerutvalgets arbeid 

 
1.1 Møtene 
Brukerutvalget har hatt 11 møter i 2022.  Administrerende direktør eller fagdirektør 
møter som hovedregel i deler av brukerutvalgets møter. Vestre Viken stiller sekretariat til rådighet 
for brukerutvalget. Sekretariatet deltar både i brukerutvalgets og arbeidsutvalgets møter. 
Sakslisten planlegges av arbeidsutvalget på grunnlag av årshjulet for styresaker, 
brukerutvalgets arbeidsplan, samt innkommet post, innmeldte saker fra medlemmer og fra 
Vestre Viken. Protokoll publiseres på www.vestreviken.no/rettigheter-forpasienter/ 
brukermedvirkning/brukerutvalget. Brukerutvalget blir jevnlig orientert om status i 
Vestre Viken og råd på aktuelle saker. Det settes av tid brukerutvalgets møter til 
erfaringsutveksling mellom utvalgets medlemmer.  
 
Det har også i 2022 blitt lagt vekt på at brukerutvalget gjennom uttalelser og innspill skal påvirke 
planer og styresaker på tidligst mulig tidspunkt. 2022 har vært et meget aktivt år. 
  



 
 
 

  
 

 
1.2 De viktigste sakene 
 
     Brukerutvalgets fokusområder 

 
Brukerutvalget har i 2022 behandlet 147 saker inkludert referatsaker, orienteringssaker, 
erfaringsutveksling m.m. Protokoll fra brukerutvalgets møter legges ved styresakene. Leder 
og nestleder har observatørstatus i styremøtene med tale- og forslagsrett. 
Brukerutvalget har en bred aktivitet og deltar i klinikkene, styringsgrupper, prosjektgrupper, 
råd, utvalg, programmer, arbeidsgrupper med mer. 
Brukerutvalget har ellers behandlet saker som Nytt sykehus Drammen, Mottaksprosjektet 
NSD, digital oppfølging, innspill til høringer, Helsefellesskap mm.  
 
I henhold til årsplan gir brukerutvalget innspill til Vestre Vikens økonomiske langtidsplan, 
årsbudsjett og årlig melding til Helse Sør-Øst RHF, bl.a. ved at det skrives en selvstendig 
vurdering av helseforetakets måloppnåelse. 
 
2. Deltagelse og samarbeid 
 
Samarbeid med styret  
Brukerutvalgets leder og nestleder har også i 2022 deltatt som observatører på møtene i 
styret for Vestre Viken. Det årlige fellesmøtet med styret ble gjennomført i desember og da med 
representasjon også fra Ungdomsrådet.  
 
Prosjekt, råd og utvalg 
Brukerutvalget deltar i prosesser og prosjekter som angår pasienttilbudet. Medvirkning i råd 
og utvalg er høyt prioritert. Her har brukerrepresentantene på vegne av brukerutvalget 
mulighet for å påvirke saker med betydning for tjenestetilbudet. Det har vært høy aktivitet. 
 
 



 
 
 

  
 

Samarbeid med brukerutvalg i helseforetakene 
Det har vært et nettverksmøte med for ledere og nestledere i alle helseforetakene i 
HSØ. Vi ser at dette er en viktig arena for å bidra til at den samlede brukerkompetansen og 
brukerengasjementet kanaliseres i samme retning.  
 
Pasient- og brukerombud 
Hovedtrekkene fra Pasient- og brukerombudenes årsrapporter ble presentert for 
brukerutvalget i møte 22. mars. Pasient- og brukerombudene møter i brukerutvalget etter 
avtale. 
 
 
 
3. Brukermedvirkning 
 
3.1 Prinsipper for brukermedvirkning 
Gjennom en prosess som startet i 2008 utarbeidet brukerutvalget 13 prinsipper for 
brukermedvirkning. Styret for Vestre Viken HF sluttet seg i 2009 til de intensjoner og det 
verdigrunnlag som ligger i prinsippene. Disse prinsippene ligger til grunn for all 
brukermedvirkning i Vestre Viken. 
 
3.2 Brukerrepresentanter 
Helseforetakene er komplekse organisasjoner, og det er et kontinuerlig behov for 
kompetanseheving av brukerrepresentantene. Det har i 2022 vært meldt inn økende behov fra 
organisasjonen om brukermedvirkere. 
 
4. Erfaringer og hovedfokus 
Brukerutvalget merker seg at innspill fra brukerutvalget ofte kan gjenkjennes i styresaker og 
styrevedtak. Dette gjelder også i Vestre Vikens høringsuttalelser og andre prosesser som blir 
igangsatt. I 2022 har brukerutvalget hatt søkelys på innhold i tjenestene, kvalitet, 
pasientsikkerhet og tilgjengelighet/ventetider. 
 
Brukerutvalget er tilfreds med kommunikasjonen og samarbeidet med klinikker, staber og 
administrasjonen i Vestre Viken. 


