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Kommissorium for Brugerråd på Sjællands Universitetshospital
På Sjællands Universitetshospital er vi ambitiøse i forhold til kvalitet og brugerinddragelse, som vi mener
går hånd i hånd. I disse år forbereder vi os på at flytte ind i det nye universitetshospital og her skal
brugerrådet hjælpe os med at indfri ambitionerne om en ny, anderledes og bedre måde at drive
universitetshospital på.
For at vi kan lykkes med dette, ønsker vi at inddrage patienter og pårørendes perspektiver systematisk og
kontinuerligt i udvikling samt kvalitetsforbedring af hospitalets tilbud.
Formål
Brugerrådet har til formål at skabe dialog og samarbejde mellem patienter,
pårørende og medarbejdere. Dette er med henblik på at sikre patienter og
pårørendes perspektiver i udvikling af tiltag samt forbedringsforslag, som vil
gavne nuværende og fremtidige brugere af hospitalet.
Derudover medvirker Brugerrådet også som høringspart og dialogpartner på
områder med stor betydning for patienter og pårørende.
Mødeform
Brugerrådets møder vil være temabaserede og som udgangspunkt afholdes der et møde i kvartalet.
Møderne planlægges et år frem, og her tages der højde for det enkelte tema med hensyn til tidspunkt og
format. Ligeledes tages der også stilling til, hvordan der indsamles input på systematisk vis - eksempelvis
gennem walk & talks, surveys, webinarer samt eksempler fra afdelinger. Udover temadrøftelsen, vil der
ligeledes blive fulgt op på tidligere møder med fokus på, hvordan input fra Brugerrådet er blevet anvendt
i praksis.
Deltagere
For at sikre kontinuitet samt et overblik over udviklingen består Brugerrådet af 10 faste medlemmer:
 4 brugerrepræsentanter
 4 hospitalsrepræsentanter
 1 repræsentant fra sygehusledelsen
 SUHs kvalitetschef
Brugerrådet arbejder ud fra devisen om ”Vi kan alle blive patient eller pårørende i morgen”.
Derfor tilstræbes der en dynamisk repræsentation, hvor yderligere deltagere rekrutteres afhængigt af
tema, med henblik på at det belyses bedst muligt.
Koordinering og vidensdeling
Staben sekretariatsbetjener Brugerrådet og sørger i den forbindelse for mødeplanlægning, opfølgning på
Brugerrådets arbejde samt varetager den løbende kommunikation med Brugerrådets medlemmer.
Da det er væsentligt, at det, der bliver drøftet og besluttet i Brugerrådet, også deles med resten af
hospitalet for at fremme en brugerinddragende kultur, er Staben ligeledes ansvarlig for
kommunikationen til hele hospitalet samt udadtil.
Information om møder samt referater af disse vil blive delt på regionsjaelland.dk/brugerraad
Økonomi
Udgifter til brugerrådets drift afholdes af SUH. Udgifterne omfatter materialer, forplejning til møder,
udgifter til rekruttering samt kørselsgodtgørelse.

Sjællands Universitetshospital (SUH) er rammen for den specialiserede behandling i Region
Sjælland, og har til huse på forskellige lokationer på regionens sygehuse.

