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Mandat - bruker- og pårørendeutvalg i enhet for habilitering. 
 
 
         
 

Bruker – og pårørendeutvalgets mandat bygger på Helsedirektoratets veileder: 
 
«Et bruker- og pårørendeutvalg på tjenestenivå i kommunen kan gi en fast, stabil og kjent arena på 
det enkelte tjenestested med mulighet for brukere og pårørende til å fremme saker. Utvalget kan 
bidra til åpenhet, tillit og felles forståelse mellom brukere/pårørende, ansatte og ledelse, bedre 
samarbeid om kvalitet og forbedringsarbeid, trivselstiltak, mm.»1 
 
Bruker- og pårørendeutvalget skal være en fast samarbeidsarena for pårørende, brukere og ledelsen 
i Enhet for habilitering. Utvalget skal involveres, gi råd og uttalelser i prosesser vedrørende strategi, 
planleggings- og utviklingsarbeid som vedrører kvaliteten i tjenestene i enheten. Utvalget har status 
som høringsorgan når det gjelder saker som innebærer vesentlige endringer i enhetens drift, 
organisering m.v. 
  
FORANKRING OG SAMARBEID  
Bruker- og pårørendeutvalgets mandat skal forankres på ledernivå i enheten, og synliggjøres i plan – 
og strategidokumenter som berører avdelingene i enheten. Utvalget skal holdes orientert om de 
problemstillinger og tema som berører bruker- og pårørenderådets ansvarsområde.  
Utvalget kan på eget initiativ innhente informasjon om saker av interesse for utvalgets arbeid. 
 
ORGANISERING 
Utvalget består av 5 – 7 representanter, inklusiv en brukerrepresentant og en verge.  
I tillegg møter en representant fra kommunens Råd for personer med funksjonsnedsettelser.  
Medlemmene rekrutteres etter forespørsel fra enhetsleder og oppnevnes for en periode på to år.  
Bruker og pårørenderepresentantene i utvalget skal representere alle brukere og pårørende under 
enhet for habilitering. 
 
Bruker- og pårørendeutvalget samles tre ganger per år eller etter behov. Enhetsleder og en 
avdelingsleder/rådgiver i enheten deltar i møtene. Enhetsleder leder møtene og har ansvar for at 
sekretariatsfunksjonene for utvalget blir ivaretatt.  
 
Utvalget skal ikke behandle brukersaker eller forelegges taushetsbelagte opplysninger.  
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1 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder

