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Invitasjon til representasjon i brukerutvalget ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

Lovisenberg Diakonale Sykehus ønsker å utvide brukerutvalget med noen flere representanter som 
kan være representative for populasjonen i vårt opptaksområde. Brukerutvalget består i dag av 6 
representanter fra LHL (leder), Kreftforeningen, NAAF, PPL, RIO og Mental helse. Eldrerådene i 
sykehusets sektorbydeler inviteres i den forbindelse til å utnevne en representant til brukerutvalget.   

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus med akuttansvar for bydelene Gamle Oslo, 
Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen på indremedisin og for bydelene Gamle Oslo, 
Grünerløkka, St. Hanshaugen, samt Ullern, Frogner og Vestre aker innen psykisk helsevern. 
Sykehuset har i tillegg noen særskilte funksjoner som planlagt kirurgi, Hospice og det nasjonale 
oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset drives med ideelt formål og er eid av de 
diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg. Sykehuset har langsiktig 
driftsavtale med Helse Sør-Øst. 

Brukerutvalgets aktivitet er forankret i Helse Sør- Øst sine 13 prinsipper for brukermedvirkning. 
Vi ønsker å legge til rette for brukerens mulighet for innflytelse på utformingen av sykehusets 
tjenestetilbud og tror helsetjenesten kan bli bedre ved å benytte pasienter og pårørendes erfaringer 
og kunnskap. Brukerutvalget, som ledes av medlemmene, skal:  

• være rådgivende for sykehusets ledelse 

• være et forum for systematisk tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med Lovisenberg 
Diakonale Sykehus 

• bidra aktivt til at sykehuset oppfyller sin målsetting i tråd med sykehusets verdigrunnlag     

 

Håper på snarlig tilbakemelding.   

Spørsmål vedrørende saken kan rettes til kvalitetsrådgiver/sekretær Ida Normann  

(idno@lds.no, tlf.nr 23 22 61 34).  

 
Vennlig hilsen 
 
 
Lars Erik Flatø                                                          Ida Normann 
Adm. Direktør   kvalitetsrådgiver 
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