
 
 

Brukerutvalget Helse Stavanger 
 
RETNINGSLINJER FOR REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV BRUKERREPRESENTANTER FOR 
DELTAKING I PLAN- OG PROSJEKTARBEID, RÅD OG UTVALG 1  
 
Følgende retningslinjer gjelder for brukerutvalget Helse Stavanger og Helse Stavanger for 

rekruttering og oppfølging av brukerrepresentanter til forskningsprosjekt*, plan- og 

utviklingsprosjekt, råd og utvalg: 

* Når det gjelder forskningsprosjekt er det brukerutvalgets erfaring at dette ofte går direkte mellom medisinsk 

personell/forskere og f eks. pasienter, tidligere pasienter eller organisasjonene. Dette kan også være mest 

hensiktsmessig i fremtiden, men slik forespørsel kan selvfølgelig også sendes brukerutvalget. Erfaringsmessig 

kan det være vanskelig for brukerutvalget å holde oversikt over brukerrepresentanter i forskningsprosjektene. 

Imidlertid kan Forskningsavdelingen sannsynligvis være behjelpelig med en oversikt over brukerrepresentasjon 

på forskningsprosjekt 1 – 2 ganger i året.  

Så langt som mulig vil brukerutvalget at forespørsler om brukerrepresentasjon går gjennom 

brukerutvalget ved leder. Lederen skal så fort som mulig sender forespørselen videre til utvalgets 

medlemmer.                                                                                                                                                        

Brukerutvalgets medlemmer prioriterer å sitte i prosjekt som ligger innenfor brukerutvalgets til 

enhver tid gjeldende satsningsområder/fokusområder. Hvis det er behov for å trekke inn andre 

kandidater til brukerrepresentasjon grunnet brukerutvalgets kapasitet og kompetanse, kontakter 

brukerutvalgets medlemmer sine organisasjoner og eller bruker sitt nettverk. Varamedlemmer til 

brukerutvalget og tidligere brukerutvalgsmedlemmer er også aktuelle.  

Brukerutvalget eller brukerutvalgets arbeidsutvalg oppnevner brukerrepresentanten. Aktuelt 

medlem i brukerutvalget er kontaktperson mellom «ekstern» brukerrepresentant og brukerutvalget. 

Brukerutvalgets medlemmer holder kontakt med sine «eksterne» brukerrepresentanter og 

rapporterer til brukerutvalget på prosjektene. Eventuelt kan «eksterne» brukerrepresentanter møte i 

brukerutvalget 1-2 ganger per år.                                                                                                                                             

I utgangspunktet opptrer brukerutvalgets medlemmer og «eksterne» brukerrepresentanter, i 

prosjekter, etter egen erfaring og overbevisning. Imidlertid kan brukerutvalget brukes som en ressurs 

hvor man kan be om råd og eller utfordringer kan diskuteres. Videre kan prosjekter presenteres i 

brukerutvalget.                                                                                                                                                                    

Det anbefales at brukerutvalgets medlemmer diskuterer ovenstående med sin organisasjon i forkant, 

slik at det, ved forespørsel, kan være lettere å finne brukerrepresentanter. 

Brukerutvalget har som mål å samle brukerrepresentanter i Helse Stavanger en gang i året for 

kompetanseheving og dialog. Dette må legges opp sammen med ledelsen i Helse Stavanger. 

Vedtatt i brukerutvalget Helse Stavanger 17.10.2018 

                                                           
1 Ref Helse Vest. Under «Brukarmedverknad» under «Retningslinjer» ligger «Rettleiar for brukarmedverknad i 
helseforskning i spesialisthelsetenesta» og «Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest-retningslinjer for 
brukarutval»: https://helse-vest.no/om-oss/brukarmedverknad                                                                                                
Ref «Brukarmedverknad  på systemnivå…» side 7, punkt 4.2 om Deltaking i plan- og prosjektarbeid, råd og 
utval: 
https://helsevest.no/Documents/Om%20oss/Brukarmedverknad/Brukarmedverknad%20på%20systemnivå%20
i%20helseføretak%20-%20Januar%202017.pdf                                                                                                                              
Ref «Brukarmedverknad  på systemnivå…» side 11 for spørsmål om honorering.                                                                                                                        
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