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STYRESAK 45-2006  REGIONALT BRUKERUTVALG – PRINSIPPER  
 FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Formål  
I følge Helseforetaksloven og vedtektene for Helse Nord RHF skal Helse Nord RHF etablere 
et Regionalt brukerutvalg som et rådgivende organ for styret. I denne saken drøftes prinsipper 
for representasjon, oppnevning og konstituering av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.  
 
Bakgrunn / fakta 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF skal oppnevnes av styret etter forslag fra 
brukerorganisasjonene og fylkeskommunale eldreråd i regionen. Utvalgene har til nå hatt noe 
ulik sammensetning, størrelse og konstituering. Oppnevning av siste utvalg høsten 2005 (jf 
styresak 83-2005), hvor ledelsen ble særskilt oppnevnt av styret, skapte reaksjoner fra 
brukerorganisasjonene. I etterkant er saken drøftet med brukerorganisasjonene og Helse- og 
omsorgsdepartementet. Departementet sa i foretaksmøtet i januar 2006 dette (punkt 4.1.7): 
 
”Helse Nord RHF skal påse at det regionale brukerutvalgets leder og medlemmer som 
representerer brukerne, oppnevnes fra de kandidatene som er foreslått fra 
pasientorganisasjonene eller eldres organisasjoner.” 
 
I samråd med brukerorganisasjonene i regionen oppnevnte Helse Nord RHF en arbeidsgruppe 
med representanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for 
Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), fylkeseldrerådene og Helse Nord RHF. Den 
anbefaler at utvalget settes sammen ut fra en fordelingsnøkkel avtalt på sentralt nivå, med 
representanter fra FFO, SAFO og fylkeseldrerådene. Styret må tilse at utvalget får en 
tilfredsstillende sammensetning. Alle representanter forventes å representere alle brukere, 
ikke bare ”egen gruppe.” Det foreslås en ordning med vararepresentasjon, samt at utvalget 
konstituerer seg selv.  
 
Vurdering 
Det er mange hensyn som skal ivaretas ved sammensetningen av Regionalt brukerutvalg.  
Arbeidsgruppens anbefalinger vil medføre utskiftninger av representanter og ledelse i dagens 
utvalg. Kravet fra foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet står fast. Det er behov 
for å styrke samarbeidet med styret og administrasjonen i Helse Nord RHF og med de lokale 
brukerutvalgene. Det er viktig med kontinuitet og fremdrift i disse prosessene.  
 
Organisasjonene har ulikt syn på om det bør oppnevnes nytt utvalg nå eller fra neste periode. 
Denne modellen pålegger organisasjonene et stort ansvar for å velge ut gode kandidater. 
Helse Nord RHF må sette klare kriterier for de forhold organisasjonene skal vurdere ved 
oppnevningen.   
 
Konklusjon 
I denne saken fremmes prinsipper for representasjon og oppnevning av Regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord RHF. Det vises til utredningen for en nærmere beskrivelse. Det er 
viktig å sikre utvalget kontinuitet og fremdrift.  



 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til at framtidig representasjon, oppnevning og konstituering av Regionalt 

brukerutvalg i Helse Nord RHF skal skje etter de hovedprinsipper som beskrives i 
saksfremlegget.  

 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF settes sammen på følgende måte: 
 

− 5 representanter oppnevnt fra FFO i regionen  
− 2 representanter oppnevnt fra SAFO i regionen 
− 2 representanter oppnevnt fra de fylkeskommunale eldrerådene i regionen 
− 1 representant fra satsingsområde, for perioden 2006-2008: rusorganisasjonene 

 
3. Det etableres en ordning med vararepresentasjon hvor hver organisasjon bes om å sette 

opp en liste med vararepresentanter tilsvarende det antall representanter organisasjonen 
har i utvalget.  

 
4. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes i egen sak høsten 2006 i tråd 

med styrets anbefaling.  
 
 
Bodø, den 2. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 



UTREDNING 
 
Innledning 
Regionalt brukerutvalg skal jf Helseforetaksloven, vedtekter og styringsdokument for Helse 
Nord RHF være et rådgivende organ for styret, et samarbeidsforum og et forum for 
systematisk tilbakemelding fra brukerne. Ut over at utvalget skal oppnevnes fra 
organisasjonene, er det ellers ikke nedfelt i styringsdokumenter hvordan sammensetning eller 
oppnevning skal skje. Helse- og omsorgsdepartementet stadfester på sine nettsider at det er 
”..styret som fastsetter mandat og sammensetning av brukerutvalg.” De tre utvalg som til nå 
har eksistert i Helse Nord RHF har hatt noe ulik sammensetning og størrelse. Konstitueringen 
har også skjedd ulikt; fra at utvalget konstituerte seg selv, til at styret i Helse Nord RHF har 
foretatt konstitueringen ved oppnevningen.  
 
Bakgrunn 
Ved siste oppnevning ble leder og nestleder særskilt oppnevnt av styret, og leder ble ikke 
valgt fra de foreslåtte kandidatene. Dette skapte reaksjoner fra brukerorganisasjonene, først og 
fremst FFO. Saken ble tatt opp med Helse- og omsorgsdepartementet, og ble også drøftet med 
FFO i et eget møte i oktober 2005. Helse- og omsorgsdepartementet ga følgende 
tilbakemelding i foretaksmøtet i januar 2006, punkt 4.1.7: 
 
”Helse Nord RHF skal påse at det regionale brukerutvalgets leder og medlemmer som 
representerer brukerne, oppnevnes fra de kandidatene som er foreslått fra 
pasientorganisasjonene eller eldres organisasjoner.” 
 
I samråd med de store brukerorganisasjonene og fylkeseldrerådene i regionen ble det nedsatt 
en arbeidsgruppe med representanter fra FFO, SAFO, fylkeseldrerådene og Helse Nord RHF 
for å vurdere hvilke organisasjoner utvalget bestå av, om det skal oppnevnes varamedlemmer 
og hvordan leder bør utnevnes. Arbeidsgruppen ga følgende anbefalinger: 
 
• Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF skal bestå av 9 representanter: 5 fra FFO, 2 fra 

SAFO og 2 fra fylkeseldrerådene, ut fra sentralt bestemt fordelingsnøkkel.  
• Representasjon hovedsakelig fra paraplyorganisasjoner. ”Enkeltorganisasjoner” bør 

unngås. Representasjon fra viktige satsingsområder eller pasientgrupper ivaretas via de 
nevnte organisasjonene. Representasjon fra grupper/organisasjoner som ikke er medlem i 
paraplyene FFO, SAFO eller fylkeseldreråd, kan innhentes til møtene, etter behov.  

• Styret må tilse at samiske brukere, nasjonale minoriteter og innvandrerorganisasjoner samt 
geografisk fordeling ivaretas ved oppnevningen av utvalget. Alle representanter forventes 
å ivareta alle brukere, ikke bare ”egen gruppe”. Dette må fremgå klart når Helse Nord 
RHF ber organisasjonene om å foreslå kandidater.  

• Organisasjonene må gi informasjon om kandidatenes bakgrunn for å sikre at styret får et 
godt grunnlag for utnevningen. 

• Det foreslås ikke etablert personlige vararepresentanter. Organisasjonene bør heller bes 
om å foreslå/sette opp en liste med vararepresentanter tilsvarende antall representanter.  

• Leder for utvalget velges av de foreslåtte representantene. Utvalget konstituerer seg selv.  
 
Konsekvenser  
Arbeidsgruppens forslag til sammensetning av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har 
sin bakgrunn i en fordelingsnøkkel som brukerorganisasjonene er blitt enige om på sentralt 
nivå, og som bl.a. benyttes av Helseministerens kontaktutvalg for brukerorganisasjonene. 
Styrkeforholdet mellom FFO og SAFO begrunnes i organisasjonenes medlemstall på 
landsbasis. De eldres organisasjoner ivaretas ved representasjon fra fylkenes eldreråd. Denne 
nøkkelen har også dannet utgangspunktet for hvordan alle regionale brukerutvalg i Helse 
Nord RHF har blitt sammensatt.  



 
 
Arbeidsgruppen anbefaler at brukerutvalget settes sammen av representanter fra de store 
sammenslutningene FFO og SAFO, samt fylkeseldrerådene. ”Enkeltorganisasjoner” ut over 
disse, kan f eks innkalles ved behov, til møtene i utvalget. De store sammenslutningene 
organiserer en stor del av brukerorganisasjonene, og kan ivareta interessene for mange 
grupper av pasienter i spesialisthelsetjenesten. Det gir bred basis for meningsdanning og 
sekretariater å spille på. Små og enkeltstående organisasjoner har naturligvis ikke samme 
muligheter. Disse kan på sin side bidra til å synliggjøre mangfoldet av brukere. Her er det nok 
viktig å holde fokus på det regionale brukerutvalgets rolle som rådgiver på strategisk nivå. 
Representasjon fra organisasjoner med et bredere/større medlemsgrunnlag vil sannsynligvis 
understøtte denne rollen bedre. Dette avhenger også av kompetansen hos hver representant. 
 
Fram til nå har det regionale brukerutvalget også hatt særskilt representasjon fra store 
pasientgrupper og/eller sentrale, strategiske satsingsområder (f eks psykisk helse, kreft). De 
store organisasjonene favner de fleste pasientgrupper og fagområder. Arbeidsgruppen mener 
derfor at disse vil kunne ivareta slike formål. Organisasjonene for pasienter og pårørende 
innen rusomsorgen, som er den nyeste tjenesten i spesialisthelsetjenesten, deltar imidlertid i 
liten grad i disse i dag. Det kan derfor være gode grunner til å gi disse gruppene særskilt 
representasjon. Arbeidsgruppen går inn for at disse gruppene heller bør stimuleres til å slutte 
seg til de eksisterende paraplyene. Hvordan det regionale brukerutvalget settes sammen, vil 
kunne ha en signaleffekt her. Arbeidsgruppen understreker viktigheten at alle representanter 
må forventes å ivareta alle brukere. Det må derfor stilles klare krav til organisasjonene om å 
finne representanter som er seg dette bevisst. 
 
Vedtektene for Helse Nord RHF § 14 om brukermedvirkning pålegger styret å påse at 
samiske brukere, nasjonale minoriteter og innvandrerorganisasjonenes interesser blir hørt. I de 
to første regionale brukerutvalgene var Sametinget representert. Dette er ikke videreført i 
dagens utvalg. Sametinget er ikke en brukerorganisasjon, og Helse Nord RHF har etablert et 
eget samarbeidsorgan med Sametinget. Samtidig skal styret se til at utvalget reflekterer 
regionens geografiske og befolkningsmessige mangfold. For å sikre et best mulig 
utgangspunkt for å sette sammen et utvalg som reflekterer disse og andre viktige forhold, må 
Helse Nord RHF sette klare kriterier for de forhold organisasjonene skal vurdere ved 
oppnevningen av sine kandidater. Helse Nord RHF må videre gi utvalget gode 
arbeidsbetingelser organisatorisk, praktisk og økonomisk.  
 
Det er tidligere foreslått å innføre gjennomgående representasjon fra lokale til regionalt 
brukerutvalg. Regionalt brukerutvalg selv mener foreløpig at det er viktigere å utvikle det 
generelle samarbeidet mellom lokale og regionalt utvalg. Arbeidsgruppen deler denne 
oppfatningen.  
 
Alt dette må også vurderes opp mot størrelsen på brukerutvalget. Arbeidsgruppens forslag gir 
et utvalg på 9 representanter.  
  
Arbeidsgruppen skulle også vurdere vararepresentasjon, og foreslår at organisasjonene bes om 
å sette opp en liste med vararepresentanter tilsvarende antall representanter. Dette vil sikre 
utvalget best mulig beslutningsgrunnlag.  
 
Prosedyren for valg av leder var det viktigste ankepunktet mot oppnevningen av nåværende 
brukerutvalg. Dette anså arbeidsgruppen som avklart av Helse- og omsorgsdepartementet i 
foretaksmøtet. Arbeidsgruppen mener videre at det vil gi utvalgets leder mest legitimitet hvis 
utvalget konstituerer seg selv. 



 
 
Arbeidsgruppen skulle ikke konkret å ta stilling til oppfølgingen av sine anbefalinger, men de 
vil medføre konsekvenser for nåværende utvalg. Kravet fra foretaksmøtet står fast. Det skulle 
tilsi full nyoppnevning nå. Samtidig står utvalget nå foran viktige prosesser for å styrke 
samarbeidet med styret og administrasjonen i Helse Nord RHF og med de lokale 
brukerutvalgene. Utvalget skal snart vedta en ny plan for brukermedvirkning, som inneholder 
en rekke tiltak for å ta tak i dette. Hyppige/store utskiftninger vil påvirke kontinuiteten og 
framdriften i dette arbeidet. FFO ønsker oppnevnt nytt utvalg med en gang, mens SAFO og 
fylkeseldrerådene går inn for at dagens utvalg fortsetter. Nytt oppnevnes så fra neste periode. 
 
Oppsummering 
Følgende prinsipper for representasjon og oppnevning av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF anbefales: 
 
• Regionalt brukerutvalg oppnevnes av styret i Helse Nord RHF. Alle representanter til 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, inkludert leder, skal oppnevnes fra de 
kandidater som foreslås fra pasientorganisasjonene eller eldres organisasjoner.  

 
• Det etableres en ordning med vararepresentasjon. Hver organisasjon bes om å sette opp en 

liste med vararepresentanter tilsvarende antall representanter organisasjonen har i 
utvalget, som kan tilkalles ved forfall til møter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.  

 
• Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF konstituerer seg selv, med leder, nestleder og 

evt. arbeidsutvalg. Konstitueringen skjer i brukerutvalgets første ordinære møte. 
 
• Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF settes i utgangspunktet sammen av 

representanter foreslått fra de fylkeskommunale eldrerådene, FFO og SAFO, etter 
fordelingsnøkkel avtalt mellom organisasjonene sentralt. Representasjon fra 
”enkeltorganisasjoner” skal/bør unngås.  

 
• I henhold til ovenstående prinsipper, settes Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 

sammen på følgende måte: 
 

− 5 representanter oppnevnt fra FFO i regionen  
− 2 representanter oppnevnt fra SAFO i regionen 
− 2 representanter oppnevnt fra de fylkeskommunale eldrerådene i regionen 

 
• Etter særskilte vurderinger knyttet til behov for fokus eller styrking av enkelte områder, 

kan styret velge å oppnevne flere representanter i tillegg for hver valgperiode. For 
perioden 2006-08 har rusomsorg som nytt tjenesteområde behov for særlig fokus de 
nærmeste årene.  

 
• Innspill fra organisasjoner i tillegg til/utenom disse innhentes ut fra behov, f eks gjennom 

at de innkalles til møter i utvalget. 
 
• Ved oppnevning av nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, setter Helse Nord 

RHF opp en liste over kriterier, som organisasjonene er ansvarlige for å vurdere ved valg 
av kandidater. Det legges ved CV for alle kandidater (inkludert vara) med nødvendig 
informasjon om kandidatene. Aktuelle momenter (andre vil også kunne være aktuelle):  

 



 
 

− Kjønn, alder, geografisk- og helseforetaktilknytning. Evt. samisk, minoritet, 
innvandrerbakgrunn.  

− Evne til å se ”helhet” og representere alle brukere/pårørende.  
− Brukerkompetanse og tidligere erfaring fra arbeid med brukermedvirkning.  
− Hvilke strategiske satsinger har Helse Nord for den aktuelle perioden, og som bør 

vurderes inkludert? (f eks psykisk helse, kronikergrupper, eldre osv) 
 

• Ved oppnevning av nye brukerutvalg, inviteres i utgangspunktet FFO, SAFO og 
fylkeseldrerådene i regionen til å komme med forslag til kandidater. 

 
 


