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Mandat for brukerutvalg ved CatoSenteret   

 

1 Overordnede føringer  

I lovgrunnlag, vedtekter og styringsdokument for de regionale helseforetakene og NAV 

kreves at det etableres gode ordninger for brukermedvirkning på ulike nivå:  

Brukermedvirkning på individnivå: 

Innebærer at pasienten har rett til å medvirke i gjennomføringen av helsetjenesten 

(Pasientrettighetsloven § 3-1) 

Brukermedvirkning på systemnivå: 

Innebærer at brukerne av offentlige tjenester, hjelpeapparat eller helsetjenesten påvirker ikke 

bare sin egen sak, men påvirker utformingen av tilbudene generelt. 

Stiftelsen CatoSenteret har i Strategiplan vedtatt å etablere et brukerutvalg.  

 

2 Oppnevning / konstituering 

Det legges vekt på representasjon fra brukergrupper med bred erfaring innen aktuelle 

ytelsesgrupper ved senteret..                                                                                            

Dessuten ivaretas alminnelige prinsipper for kjønnsmessig og geografisk representasjon og 

det er ønskelig at etniske minoriteter er representert 

Kandidater til brukerutvalg foreslås fra brukerorganisasjonene FFO og SAFO og evt. 

Kreftforeningen. Utvalget har til sammen 3-5 medlemmer som er personlig oppnevnt av deres 

brukerorganisasjon.  

Brukerutvalget konstituerer seg selv, leder og nestleder velges for funksjonsperioden. Styret 

for CatoSenteret vedtar mandat etter forslag fra brukerutvalget.  

Brukerutvalgets funksjonstid er 2 år. Medlemmer til brukerutvalg kan reoppnevnes, dersom 

de foreslås på nytt fra egne organisasjoner.  

 

3 Mandatet  

Brukerutvalget skal ha følgende rolle: 

Utvalget skal konsentrere seg om CatoSenterets kjerneområder som er rehabilitering av 

brukere med komplekse skader og sykdommer samt tilbakeføring av sykmeldte til yrkeslivet.  

Utvalget skal bidra til at brukerperspektiv får en sentral plass i utformingen av brukertilbudet 

ved senteret.                                                                

Utvalget skal være rådgivende organ for ledelsen på CatoSenteret og bidra til at brukeres og 

pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt. 

 

Utvalget skal involveres i saker av strategisk karakter på et tidlig tidspunkt, og 

utvalgets synspunkter skal komme frem når sakene behandles i styret for stiftelsen 

CatoSenteret.  
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Utvalget har selvstendig rett til å fremme saker for Strategiutvalget/ledermøtet 

Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker) 

Mandatet skal revideres årlig og eventuelle endringer må godkjennes i styret for CatoSenteret 

4 Habilitet og konfidensialitet 

Medlemmer i brukerutvalget kan ikke samtidig være representert i brukerutvalg eller jobbe på 

institusjoner som CatoSenteret er i et konkurranseforhold med. 

Brukerrepresentantene har ansvar for selv å fremlegge eventuelle habilitetskonflikter for 

utvalget.  

Utvalgets medlemmer eller andre som eventuelt deltar i utvalgets behandling har taushetsplikt 

om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte. Utvalgets 

medlemmer skal undertegne taushetserklæring. 

 

5 Administrasjon, arbeidsform og kommunikasjon 

Møter ledes av brukerutvalgets leder, eller dennes stedfortreder. CatoSenteret sørger for 

sekretærfunksjon. Brukerutvalget skal innenfor budsjettrammen ha minst 4 møter i året, herav 

et med strategiutvalget.  

Ledergruppen, ansatte og utvalgets medlemmer kan foreslå saker til utvalget. 

CatoSenteret er representert i brukerutvalget med administrerende direktør og/eller dennes 

representant. Leder i brukerutvalget er kontaktperson til CatoSenteret ved adm direktør 

Referat godkjennes av utvalgets leder før utsendelse og godkjennes endelig i brukerutvalget 

på derpå følgende møte i brukerutvalget. Møtereferat/protokoll legges ut på intranettsiden  

Det skal utarbeides årsrapport fra brukerutvalget som leveres LM innen 31. mars. 

Brukerutvalget uttaler seg i media kun gjennom leder etter avtale med adm dir.  

Alle brukerrepresentanter skal ha gjennomført eller gjennomføre modulbasert 

brukeropplæring.   

 

6 Økonomi 

Brukerutvalgets budsjett vedtas av styret for CatoSenteret i forbindelse med årlig 

budsjettbehandling. Beløpet skal dekke reise- og møtegodtgjørelse, evt. andre aktiviteter som 

seminarer, kurs o.l.  

Reisegodtgjørelse og møtegodtgjørelse dekkes etter statens satser.  


