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PASIENTRÅDET 

 Pasientrådet fungerer som kontaktorgan mellom pasientene, kliniske avdelinger og 
driftsavdelingen ved Modum Bad. 
 

 Pasientrådet skal fremme pasientenes interesse i forhold til generelle saker av 
betydning for fellesskapet. Saker skal primært drøftes i avdelingenes fellesmøter først, 
slik at saker til pasientrådet får et videre perspektiv. Innkomne saker fra 
«pasientpostkassa» som står i resepsjonen, blir vurdert fortløpende i Pasientrådet. 
Driftsmessige saker meldes til en av de ansatte i avdelingen, som tar det videre i 
sykehusets servicesystem. Saker av behandlingsmessig individuell karakter 
behandles ikke i Pasientrådet. 
 

 Pasientrådet består av ett fast medlem, samt ett varamedlem fra hver avdeling. Av 
hensyn til kontinuiteten er det ønskelig at hvert medlem og varamedlem sitter til 
utskrivning. Det er også ønskelig at både medlem og varamedlem kommer på møtene 
i Pasientrådet. Når et medlem går ut av Pasientrådet, overtar varamedlemmet som 
ordinært medlem og nytt varamedlem velges. Medlem og varamedlem til Pasientrådet 
velges på de respektive avdelingsmøter/fellesmøter. Pasientrådets leder og sekretær 
velges av rådet. 
 

 Fra institusjonen møter fast en leder for kliniske avdelinger og ledelsen i 
Driftsavdelingen. 
 

 Pasientrådet har møte hver tirsdag kl. 08.15 til 08.45 i Senatet i 
administrasjonsgangen (forbi resepsjonen og helt i enden av korridoren til høyre). 
 

 Referatet sendes til resepsjonen på: resepsjon@modum-bad.no som 
så videreformidler etter oppsatt liste. 
 

 Referat fra rådets møter legges fram på det ukentlig avdelingsmøte/fellesmøte. Dette 
gjøres av medlemmet eller varamedlemmet. 
 

 Pasientrådets leder skal innkalles til de faste møtene med Kontrollkommisjonen for 
Modum Bad 
 

 Pasientrådet velger to representanter fra rådet hver gang det er møte i Brukerutvalget, 
fire ganger per år. 
 

 Forslag til endringer i denne instruks drøftes i Pasientrådet og godkjennes av 
administrerende direktør. 
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