
  

  

    

 Brukerrådet ved Rokilde   

Sykehjem: 

  

Arve Bruseth (4.etg) leder 

- Tlf 7167802 

Harald Møst (3.etg.) medlem 

- 71582635 

- 94846627 

Ingrid Gundersen (2.etg.) medlem 

- 71673223 

- 98617482 

Nora Olsen, sekretær 

- 71574664 

 

 

   

 

 

Undervisningssykehjemmet i Møre og 

Romsdal fylke 

 

Rokilde sykehjem 

Politimester  Bendixens gate 54 

6508 Kristiansund 

Telefon: [Telefonnummer] 

Telefaks: [Faksnummer] 

www.kristiansund.kommune.no 

Rokilde sykehjem 

Brukerråd 

 
  

 

                                        

               



 

Hva er brukermedvirkning? 

Begrepet innebærer brukerens sin egen 

medvirkning ved planlegging, utvikling og 

evaluering av tjenestene.  

Hvem er brukerne 

Med bruker menes pasienten selv, eller 

hans/hennes pårørende.  

Hvorfor brukerråd? 

Brukerrådet er en viktig del av Rokilde 

sykehjem sin strategi for å sikre 

brukermedvirkning.  Brukerrådet skal 

arbeide for å ivareta pasientenes interesser 

i forhold til utvikling – og kvalitet i 

tjenestene. 

Hvem er med i brukerrådet? 

Rådet består av 3-5 representanter for 

brukerne, enhetslederen ved sykehjemmet 

og andre aktuelle fagpersoner. Når det er 

ønskelig av hensyn til saker som skal opp til 

drøfting, kan personer som ikke er medlemmer 

inviteres til å delta.  

            

Brukerrådet skal…. 

 fremme pasientenes og deres 

pårørende sine muligheter til 

påvirkning og medvirkning både ved 

planlegging av oppgaver - og ved 

beslutninger 

 høres i viktige saker som påvirker 

sykehjemmets utvikling – og kvalitet 

i tjenestene 

 i samarbeid med sykehjemmets 

ledelse å bidra til å gi god 

informasjon slik at pasienter og 

pårørende får mulighet til å komme 

med innspill til brukerrådet 

 bidra til gode rutiner for måling av 

brukertilfredshet 

 initiere utviklingsarbeid og tiltak for 

kvalitetsforbedring 

 være med på å skape gode 

møteplasser for brukerne (pasienter 

og pårørende), ansatte og ledelsen 

 bidra til å utvikle gode relasjoner til 
sentrale samarbeidspartnere 

 

 

Hvordan  

Brukerrådet har ca 4 faste møter med 

sykehjemmets ledergruppe per år.  I 

tillegg har brukerne kontakt med 

hverandre i egne møter eller arrangement 

utenom dette.  

Kostnader 

Kostnader knyttet til utvikling og drift av 

brukerrådet dekkes av Rokilde sykehjem 

 

 

Brukerrådet ved Rokilde 

sykehjem er brukernes eget 

organ.  

Brukerrådet oppfordrer 

brukerne til å fremme saker 

gjennom sine representanter i 

brukerrådet 

Brukerne kan påvirke innhold og 

kvalitet i tjenestene ved å 

medvirke til endring  


