
    

Mandat for strategisk bruker- og pårørendeutvalg for utvikling av ny nasjonal 

førstehjelpsstrategi 
 

Helsedirektoratet jobber for at alle i Norge skal ha god helse og et så godt liv som mulig. For å bidra 

til dette trenger Helsedirektoratet nær dialog med befolkningen. Brukermedvirkning ("Brukeren 

først") er et av fire prioriterte utviklingsområder i Helsedirektoratets strategi. Etablering av 

rådgivende organ i form av et strategisk bruker- og pårørendeutvalg for utvikling av ny nasjonal 

førstehjelpsstrategi er et viktig virkemiddel for å inkludere brukerkompetanse i Helsedirektoratets 

arbeid innen førstehjelpsfeltet.   

Helsedirektoratet har ansvaret for å lede arbeidet med oppfølgingen av dagens førstehjelpsstrategi 
Sammen redder vi liv – strategidokument.pdf (helsedirektoratet.no), samt utviklingen av en ny 
strategi for perioden etter dugnadens avslutning i 2022. Denne strategien vil bygge på kunnskap og 
erfaringer fra dagens førstehjelpsdugnad Sammen redder vi liv (2017-2022), som tar for seg den 
akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus. 
 
Fagrådet for sammen redder vi liv har fått i oppdrag å gi råd om faglige prioriteringer som skal ligge 
til grunn for en revidert nasjonal førstehjelpsstrategi. For å sikre en riktig problemforståelse, 
vurdering av tiltak og forutsetninger for vellykket gjennomføring av en ny nasjonal 
førstehjelpsstrategi, inviteres representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner til et strategisk 
bruker- og pårørendeutvalg for utvikling av ny nasjonal førstehjelpsstrategi.  
 

Mål for strategisk bruker- og pårørendeutvalg 

• Strategisk bruker- og pårørendeutvalg på førstehjelpsfeltet er et rådgivende organ som skal 
bidra med bruker- og pårørendekompetanse i Helsedirektoratets arbeid med utvikling av ny 
nasjonal førstehjelpsstrategi. 

• Bruker- og pårørendeorganisasjonene i strategisk bruker- og pårørendeutvalg kan, på lik linje 

med Helsedirektoratet, fremme strategisk viktige saker til møtene. 

• Strategisk bruker- og pårørendeutvalg er et forum for utvikling av bruker- og 
pårørendemedvirkning innen livreddende førstehjelps- og akuttmedisinfeltet i 
Helsedirektoratet.  

 

Organisering av strategisk bruker- og pårørendeutvalg på førstehjelpsfeltet  

• Helsedirektoratet inviterer bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan ivareta ulike 
perspektiver innen livreddende førstehjelps- og akuttmedisinområdet til deltakelse i 
utvalget.  

• Representantene forventes å ha bruker- eller pårørendeerfaring og kunnskap om 

livreddende førstehjelp og/eller akuttmedisin. Det forventes at representantene kan ivareta 

et generelt og overordnet bruker- og pårørendeperspektiv i arbeidet.  

• Leder og nestleder velges av bruker- og pårørenderepresentantene i utvalget. Utvalgsleder 
leder møtene, og utarbeider dagsorden til møtene i samarbeid med sekretariatet.   

• Det avholdes inntil 4 (halvdags-) møter i løpet av 2022 som vil foregå på dagtid i 

Helsedirektoratets lokaler/digitalt.  

• Forvaltnings- og offentlighetsloven gjelder for rådets arbeid.  

• Deltakelse i utvalget honoreres i henhold til Helsedirektoratets bestemmelser for 

godtgjørelse og dekning av utgifter ved deltakelse i grupper og råd.  

Helsedirektoratets sekretariat for strategisk bruker- og pårørendeutvalg på førstehjelpsfeltet 

Utvalget er forankret på avdelingsdirektørnivå gjennom avdelingen akuttmedisin og beredskap i 

Helsedirektoratet. Representanter fra denne avdelingen utgjør sekretariatet. Sekretariatsfunksjonen 

innebærer å ta imot forslag til saker, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av brukerrådsmøter, 

saksforberedelse, referatføring og relevante informasjonstiltak. Sekretariatet er kontaktpunkt for 

utvalget.  

https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/dette-gjor-helsedirektoratet
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/helsedirektoratets-strategi
https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/sammen-redder-vi-liv
https://confluence.helsedirektoratet.no/display/ROM/RLPv2+-+3.2+Etablering+av+ekstern+arbeidsgruppe

