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Utarbeidet av:  Sigrun Klausen, avdelingsleder  06.04.22 i samarbeid med 
prosjektleder  Jannicke Ertvåg. 

Godkjent av Karin Størseth, enhetsleder, 11.04.22 
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Beskrivelse av mandat, roller og oppgaver 
 

I Ørland kommune skal vi arbeide ut fra en systemisk grunnforståelse hvor 
familie- og nettverksperspektivet skal være i fokus. Tilhørighet til fellesskap er 
viktig i læring og utvikling.  For å forebygge utenforskap er det viktig med tidlig 
og treffsikker innsats. For å sikre brukermedvirkning og treffsikkerhet i tjenester, 
skal det legges godt til rette for at barn, unge, voksne og deres familier skal 
oppleve at de blir ivaretatt, og at de får delta aktivt i arbeidet med å finne 
løsninger på egne utfordringer. 

Bakgrunn:   

Ørland kommune ønsker å styrke brukermedvirkning på systemnivå for 
innbyggere med utfordringer i forbindelse med rus og psykisk helse, eller som 
står i fare for å for å utvikle dette.  Dette ønsker vi å gjøre med samskaping av 
tjenester og tiltak gjennom etablering av brukerpanel psykisk helse og rus. 

 

FORANKRING OG RAMMEBETINGELSER 

Brukerpanel er organisert som et prosjekt med styringsgruppe og 
arbeidsgruppe.  Styringsgruppa skal i samarbeid med brukerpanelet sørge for 
utvikling av prosjektet samt implementering av brukerpanel i ordinær drift.   

Styringsgruppa består av enhetsleder Familiehelse, avdelingsleder Familie og 
forebygging, psykisk helse og rus, erfaringskonsulent og fagansatt. 

• Brukerpanelet koordineres og følges opp av en prosjektleder fra tjenesten 
Familie og forebygging, psykisk helse og rus 

• Panelet skal representere brukerne av tjenesten Familie og forebygging, 
psykisk helse og rus. 

• Panelet skal være sammensatt av nåværende og eventuelt tidligere 
brukere av tjenesten, og deres pårørende. 

• Deltakerne i brukerpanelet vil motta et gavekort på kr 100,00 i honorar pr 
time de deltar i regi av brukerpanel 

• All aktivitet deltakerne deltar i skal være i regi av brukerpanelet, og være 
avtalt på forhånd. 

• Panelet skal bestå av minimum 6 deltakere – inkludert prosjektleder  
• Brukerpanelet etableres innen 01.05.22 
• Erfaringene skal dokumenteres underveis 
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MÅL 

• Å ha et forum hvor kommunen jevnlig kan innhente tilbakemeldinger 
direkte fra brukere på kommunens tjenestetilbud   

 

 

MANDAT/MYNDIGHET 

Brukerpanel skal: 

• Ta oppdrag på bestilling fra tjenesten Familie og forebygging, psykisk 
helse og rus som omhandler kvalitative tilbakemeldinger på kommunens 
tjenester innen psykisk helse og rus 

• Medlemmene representerer egen erfaring og ikke en organisasjon 

• Brukerpanelet vil være med å utforme hvordan brukermedvirkning bør 
se ut 

• Brukerpanelet tar imot innspill fra brukere og pårørende og bringe det 
videre 

• Formidle erfaringskompetanse 

• Utarbeide konkrete forslag til løsninger for videreutvikling og forbedring 
av kommunens tjenester på oppdrag fra Familie og forebygging, psykisk 
helse og rus 

• Forslagene skal være basert på brukerpanelets erfaringer og innspill som 
er innhentet gjennom brukere og pårørende  

• Forslag til løsninger må kunne gjennomføres innen kommunens 
økonomiske rammer 

• Brukerpanelet bør ta oppdrag fra flere områder i kommunen for å sikre 
stemmen og reell brukermedvirkning fra denne brukergruppen, for 
eksempel planarbeid, utvikling i lokalsamfunnet 

 

ORGANISERING AV ARBEIDET  

• Brukerpanel er organisert i Familie og forebygging, psykisk helse og rus 
• Erfaringskonsulent er prosjektleder og sekretær 
• Følges opp av avdelingsleder Familie og forebygging, psykisk helse og rus 
• Møter avholdes minimum 6 ganger i året 
• Ved behov kan det innkalles til møter utenom de faste 
• Brukerpanelet diskuterer og gir høringssvar på konkrete bestillinger, og 

med hvilke gevinster vi ønsker å få fram 
• Mindre grupper av panelet kan brukes for enkelte oppgaver 
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GEVINSTER 

• Flere innbyggere får riktigere tjenester 
• Tjenester som vektlegger den enkeltes ressurs  
• Mer målrettede tjenester som kan gis på et lavere omsorgsnivå, 

blant annet gjennom økt bruk av lavterskeltilbud og frivillighet. Gir 
større mulighet til å benytte sine ressurser mer effektivt 

• Økt brukermedvirkning i tjenesteutviklingen innen psykisk helse og 
rus 

 
NB!  Brukerpanelet skal ikke være en tjeneste 

 
 

 

 

EVALUERING 

 

Evaluering gjennomføres årlig, innen utgangen av desember. 

Ansvar: prosjektleder i samarbeid med avdelingsleder Familie og forebygging, 
psykisk helse og rus 
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Forebygge 


