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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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