
Vedlegg 2 

Oppsummering høringsinnspill - 
Retningslinjer for brukermedvirkning 

Avsender Oppnevning. konstituering og sammensetning samt honorering 
Sykehus 
apotekene HF 

Gode retningslinjer. 
Det bør åpnes for at medlemmer i brukerutvalg kan være ansatt i 
helseforetak.  
For Sykehusapotekene HF vil det være en fordel at 
brukerrepresentanter har erfaringer fra og kontakt med 
sykehusforetak. 

Sunnaas sykehus HF Ser positivt på at det etableres nasjonale retningslinjer som i hovedsak 
er i tråd med dagens praksis.  
Støtter kravene til sammensetning, nominasjon og oppnevning.   

Sørlandet sykehus HF Bra med felles retningslinjer og mulighet for lokale justeringer. 
Støtter at styret oppnevner både medlemmer og leder/nestleder. 
Ønsker ikke vararepresentanter. 

Akershus 
universitetssykehus HF 

Slutter seg til forslaget. 

Sykehuset Østfold HF  Sammenfaller i hovedsak med dagens praksis og de har derfor ingen 
kommentarer. 

Brukerutvalget Sykehuset 
Østfold HF 

Mener leder og nestleder skal oppnevnes av brukerutvalg.  

Oslo universitetssykehus 
HF, Brukerutvalget og 
Ungdomsråd.  

I hovedsak tilfreds med utkast. De er tydelige. 
Det bør være to observatører i styret. 
 

Brukerutvalget 
Sykehusapotekene HF 

Brukerutvalg bør konstituere seg selv med leder og nestleder.  
Honorering bør følge statens satser i alle helseregionene.  

Brukerutvalget Sykehuset 
Telemark HF 

Brukerutvalg velger leder og nestleder blant de som er oppnevnt av 
styret.  

Brukerutvalget Sørlandet 
sykehus HF 

Godt gjennomarbeidet dokument 
Brukerutvalg bør konstituere seg selv.  

Brukerutvalget Vestre 
Viken HF 

Tilfreds med dagens ordning hvor brukerutvalg har en fri og uavhengig 
stilling.  Det etterlyses en prinsipiell begrunnelse for at 
administrasjon/styre utpeker leder/nestleder.  

Brukerutvalget Sunnaas 
sykehus HF 

Slutter seg til uttalelsen fra Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 

Brukerutvalget Sykehuset 
Innlandet HF 

Støtter at det blir nasjonale retningslinjer.  
Det bør være to observatører til styret. 

Brukerutvalget Akershus 
universitetssykehus HF  

Brukerutvalget konstituerer seg selv.  
Honorering bør fastsettes i en nasjonal avtale. 

Brukerutvalget Helse Sør-
Øst RHF  

Slutter seg stort sett til forslaget, unntak:  
Leder og nestleder i brukerutvalg velges blant og av medlemmene.  
Før valget skal aktuelle kandidater presentere seg og kunne svare på 
spørsmål fra øvrige RBU/B medlemmer. Uavhengighet i forhold til 
styret og adm. sterkt symbolverdi. Jf pasientens helsetjeneste. 

Samarbeidsorganet av 
funksjonshemmedes 

Positive til at det blir felles retningslinjer. 
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Avsender Oppnevning. konstituering og sammensetning samt honorering 
organisasjoner (SAFO)   
Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon (FFO) 
nasjonalt  

Ser det som naturlig at det er styret som foretar oppnevningen. 

Oppsummering 
helseforetak 
 

Positive til hovedtrekk i retningslinjer 
 
Positive til forslag om oppnevning, konstituering og sammensetning 

Oppsummering 
brukerutvalg 

Positive til hovedtrekk i retningslinjer, med unntak av 
konstitueringen. 
 
Ønsker at BU skal konstituere seg selv, åpner for ulike former for 
dialog for å sikre at kandidatene er egnet.  
Begrunnelse: Legitimitet – uavhengighet/fri stilling 
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