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Brukerutvalget sak 096-2021  

Innspill til Oppdragsdokument 2022 
 

 

Vedlegg (t): 

 

Vedlegg 7 Brukerutvalg og ungdomsråd - innspill til oppdragsdokument 2022 

 

Innstilling til vedtak: 

 

1. Brukerutvalget spiller inn følgende tre saker til Oppdragsdokumentet for 2022: 

 

1)  

2)  

3)  

 

Bakgrunn: 
 

Brukerutvalgets medlemmer bes forberede innspill til denne bolken.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 19.09.2021 

Møtedato: 27.09.2021 

Vår ref:  2021/87 

• Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gir årlig 

oppdragsdokument til de regionale helseforetakene. På bakgrunn 

av oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Nord RHF, utarbeider 

RHF-et et oppdragsdokument til alle helseforetakene i Helse 

Nord. Her videreføres noen av kravene fra HOD, men det stilles 

også nye krav fra RHF-et til helseforetakene.  

 

• Regionalt Brukerutvalg (RBU) ønsker innspill til 

Oppdragsdokumentet for 2021 fra alle Brukerutvalg og 

Ungdomsråd i Helse Nord. 

 

• Hvert helseforetak bes om å spille inn tre hovedsaker til 

Regionalt Brukerutvalg (RBU) innen 5. oktober.  

 



 
 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 75 51 29 00                               Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Sjøgata 10, 4 etg postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8006 Bodø www.helse-nord.no

 
 
 
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 
Postboks 100 
9038  TROMSØ  
 
 
 
 
Deres ref:  Vår ref: Saksbehandler  Dato: 
 2020/966-100/012 Hilde Elisabeth Normann/ 15.06.2021 

 

Brukerutvalg og ungdomsråd - innspill til oppdragsdokument 2022 
 
Det regionale arbeidet med utforming av oppdragsdokumentet starter formelt i 
september, og sluttstilles med styrebehandling i februar. Brukermedvirkning ved at 
Regionalt brukerutvalg (RBU) inviteres til å gi innspill gjennom to prosesser: 

 
1. Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til  
alle regionale helseforetak (RHF)  
2. Innspill til Helse Nord RHFs oppdragsdokument til helseforetakene  
i vår region 

 
Ledere i de regionale brukerutvalgenes innkalles på til et felles møte med Helse og 
omsorgsdepartementet (HOD) for å overbringe RBU-enes innspill til oppdragsdokument 
til RHF-ene(1). Helse Nord RHFs oppdragsdokument til helseforetakene (2) tar 
utgangspunkt i oppdragsdokumentet fra HOD (1), men omfatter også oppdrag 
begrunnet i regionale behov og prioriteringer. 
 
RBU inviterer herved Ungdomsråd og Brukerutvalg i helseforetakene til å gi 
innspill til oppdrag i oppdragsdokumentet for 2022.  
Frist for å sende innspill er 5. oktober 2021.  
 
Oppdragsdokumentet kan ikke skal være for omfattende. Hvert utvalg bes derfor 
prioritere tre innspill, helst med begrunnelse.  
 
Innspillene skal synliggjøre viktige områder for brukerne. Innspill bør utformes på en 
måte som gjør oppdragene konkrete og målbare. Godt formulerte oppdrag gjør det også 
enklere å evaluere/vurdere måloppnåelse, f.eks ved årlig melding.  
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Tidligere oppdragsdokument er publisert på Helse Nord RHFs nettside:  
https://helse-nord.no/om-oss/hva-gjor-helse-nord-rhf/oppdragsdokument  
 

RBU  skal etter planen gjennomgå og prioritere egne og innkommende forslag i sitt møte  
14. oktober 2021. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Hilde Elisabeth Normann 
konsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
 
 
Vedlegg: 

  
 
 
Kopi til: 

Hilde Anne Johannessen 
Beate Juliussen 
Tove Lill Falstad 
Sissel Eidhammer 
Mariann Sundstrøm 
Elisabeth Warvik 

 
 
Interne kopimottakere: 

Ingvild Marie Dokmo 
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