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Styresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – styrking av  
    brukermedvirkning og økonomiske ressurser,  
    oppfølging av styresak 74-2011  
 

 

Bakgrunn/sammendrag 

Regionalt Brukerutvalg (RBU) behandlet i møte, den 5. mai 2011 sak 25/2011 

Brukermedvirkning, og styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 74-2011 

Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling i styremøte, den 22. juni 2011. I begge 

sakene ble retningen for å styrke brukermedvirkningen i Helse Nord trukket opp.   

 

Her kommer forslag til den første konkretiseringen av dette arbeidet til styret i Helse Nord 

RHF.  

 

Hovedgrepet på RHF-nivå er å involvere RBU på en måte som gjør at brukernes stemmer skal 

høres i saker av betydning for helsetjenestetilbudet, på linje med den plassen arbeidstakernes 

synspunkter har i behandlingen av viktige saker. I første omgang handler dette om å øke 

medvirkningen i utviklingen av årlig oppdragsdokument og budsjett. Dette betyr også å 

innføre gode rutiner for behandlingen av disse saker i RBU før styrebehandling.  

 

Videre foreslås at tertialrapportene forelegges RBU før styrebehandling. En slik økt 

involvering innebærer behov for å øke møtefrekvensen med RBU. Det legges til grunn at 

RBU’s arbeidsutvalg kan ha en utvidet rolle, når ikke utvalget kan møtes.  

 

Styrkingen av brukermedvirkningen må særlig skje i sammenhenger, hvor tjenestetilbudet 

utvikles og forbedres. I tilknytning til vurdering av fagrådene i Helse Nord, vil vi ha en 

diskusjon om brukernes deltakelse i disse. Det samme bør skje i tilknytning til sammensetning 

av kvalitetsutvalg i helseforetakene. I arbeidet med pasientforløp bør pasienter og brukere 

involveres på egnede måter, slik at deres erfaringer blir vektlagt.  Et svært viktig, og tydelig 

etterspurt tiltak fra brukerhold, er styrkingen av opplæringen av brukerrepresentantene. Dette 

vil RHF-administrasjonen og RBU, i samarbeid med helseforetakene, utvikle tilbud om våren 

2012.  

 

Om styrking av brukermedvirkning i Helse Nord RHF  

Generelt  

Brukermedvirkning utøves på flere nivå: 

- Som del av behandlingen av styresaker i HF-ene og RHF-et 

- I arbeidet med strategier, planer, tiltak og evaluering/resultatvurdering på alle nivå 

- Som ledd i utviklingen av det pasienttilbudet innenfor ulike fagområder i nært samarbeid 

med det kliniske miljø 

- Brukermedvirkning på individnivå i diagnostikk- og behandlingssituasjon 

- Økonomisk tilskudd til ulike kurs og kvalifiseringstiltak for brukere, jf. 

spesialisthelsetjenestens ansvar for opplæring av pasienter og pårørende 



- Finansielt grunnlag for brukerorganisasjonenes virksomhet gjennom økonomisk tilskudd 

til fylkesorganisasjonene 

 

Styrets vedtak i styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling  

Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken i styremøte, den 22. juni 2011. Følgende 

vedtak ble fattet: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og er tilfreds med at det settes i gang 

ytterligere tiltak for å styrke brukermedvirkningen. 

 

2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med en sak, hvor det regionale brukerutvalget får 

uttale seg om hvordan de totale økonomiske ressurser kan brukes på en best mulig måte 

for å styrke brukerarbeidet i Helse Nord. 

 

3. Styret ber på bakgrunn av innholdet i denne saken og det planlagte arbeidsmøtet om 

brukermedvirkning adm. direktør om å komme tilbake til styret med en sak om styrket 

brukermedvirkning i Helse Nord, før budsjett og oppdragsdokument for 2012 vedtas.  

 

Regionalt brukerutvalg – ledelsesmessig oppfølging  

Det vises til styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling. Regionalt 

brukerutvalgs medvirkning i styresaker som det arbeides med i administrasjonen, vil bli 

utviklet videre ved at ansvar for Regionalt brukerutvalg legges til kommunikasjonsdirektør og 

administrasjonsleder. Formålet er å sikre nødvendig brukermedvirkning i aktuelle saker.  

 

Kommunikasjonsdirektør, sammen med administrasjonsleder, møter på vegne av adm. 

direktør i møtene i RBU. Tilknytningen til fagavdelingen opprettholdes som nå. I tillegg må 

det skje dialogpregede prosesser mellom særlig fagavdelingen og RBU i enkeltsaker. Dette 

ivaretas av den enkelte avdelingen. 

 

Årlig oppdragsdokument til helseforetakene – brukermedvirkning  

Helse Nord RHF utarbeider, på bakgrunn av oppdragsdokument fra Helse- og 

omsorgsdepartementet og egne planer/strategier, et årlig oppdragsdokument til 

helseforetakene. Her oppsummeres og tydeliggjøres helseforetakenes oppgaver og 

prioriteringer/satsinger for det kommende året. Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF’s 

årlige konkretisering av ”sørge-for-ansvaret” overfor de helseforetakene som Helse Nord 

RHF eier.  

 

I oppdragsdokumentet formuleres oppgaver og prioriteringer av stor betydning for utvikling 

av tilbudet til befolkningen. Skal brukermedvirkning på RHF-nivå ha konkret innhold, så er 

involvering i utvikling og oppfølging av dette dokumentet av avgjørende betydning.  

 

Adm. direktør foreslår følgende tiltak for å styrke brukermedvirkningen: 

- Regionalt brukerutvalg involveres i utarbeidelsen av Oppdragsdokumentet gjennom et 

dialogmøte i en tidlig fase av utarbeidelsen av dokumentet. 

- RBU behandler og avgir uttalelse til forslag til dokumentet, før styrets behandling av 

Midlertidig Oppdragsdokument. 

- RBU uttaler seg om endelig forslag til Oppdragsdokument. 

 



Årlig budsjett og økonomisk langtidsplan, inkludert rullering av investeringsplan – 

brukermedvirkning   

Årlig budsjett og økonomisk langtidsplan/rullering av investeringsplanen er konkrete uttrykk 

for ressursmessige prioriteringer, når det gjelder utvikling av tjenestetilbudet til befolkningen. 

Å ha innflytelse på bruken av ressursene er en viktig arena for brukermedvirkning.  

 

Adm. direktør foreslår med bakgrunn i dette følgende: 

- Regionalt brukerutvalg involveres i utarbeidelsen av årlig budsjett gjennom et dialogmøte 

tidlig i utarbeidelsen av årlig budsjett. 

- RBU behandler og avgir uttalelse til forslaget til årlig budsjett, før styrets behandling av 

budsjettet. 

- RBU behandler og avgir uttalelse til forslaget til økonomisk langtidsplan og 

investeringsplan før styrets behandling. 

 

Årlig melding – brukermedvirkning  

Årlig melding er styret i Helse Nord RHF’s resultatrapport til Helse- og 

omsorgsdepartementet for virksomheten i foregående år. Her vurderes i hvilken grad de krav 

og mål som er vedtatt er realisert. Brukernes perspektiv på dette vil tilføre saken et nødvendig 

element.  

 

Adm. direktør foreslår derfor at: 

- RBU behandler og avgir uttalelse til forslag til årlig melding før styrets behandling. 

 

Utvikling av faglige tjenester – brukermedvirkning  

I arbeidet med utvikling av tjenestetilbudet har de erfaringer og den kompetansen brukerne 

representerer en selvfølgelig plass.  I stadig sterkere grad vektlegges dette. Generelt er det 

viktig at alle som har interesser i utvikling av et tilbud involveres så tidlig som mulig og blir 

del av den prosess og den læringen et slikt arbeid er. 

 

Muligheten for viktig påvirkning reduseres kraftig, dersom en bare har anledning til å uttale 

seg etter at en rapport er ferdig. I Helse Nord RHF involveres brukerne i arbeidsgrupper m. m. 

Mye av det løpende arbeid med utvikling av tjenestetilbudet skjer i regionale faggrupper, 

fagnettverk og i formelle fagråd. Helse Nord RHF skal i løpet av høsten vurdere fagrådenes 

virksomhet inkludert sammensetning. Her vil brukernes eventuelle deltakelse i disse være et 

aktuelt tema.  

 

Adm. direktør vil legge opp til følgende: 

- Brukerrepresentanter skal inn i alle arbeidsgrupper i RHF-regi som arbeider med utvikling 

av det faglige tilbudet. 

- Brukernes deltakelse i fagråd vurderes i tilknytning til en gjennomgang av fagrådene. 

 

Opplæring  

Opplæring av deltakere i brukerutvalg er et spørsmål som kommer på dagsorden fra tid til 

annen både fra RBU og fra helseforetakenes brukerutvalg. I 2012 skal det oppnevnes nye 

brukerutvalg i foretaksgruppen. Helse Nord RHF vil, sammen med helseforetakene, 

gjennomføre opplæringstiltak rettet inn mot medlemmene av brukerutvalgene i 2012. 

Brukerobservatørene i styrene bør delta i opplæringen som styrene har, i tillegg til å delta i 

opplæringen for brukerutvalgene.  

 

 



Delegasjon fra RBU til Arbeidsutvalget (AU) 

Det vises til ønske om å bringe brukerutvalgets perspektiver enda tyngre inn i behandlingen 

av ulike saker i RHF-styret. Dette fordrer at vi har et system som gjør at RBU’s uttalelser kan 

innhentes, når det er nødvendig, fordi saker må behandles, før det passer med RBU’s 

planlagte møter.  

 

Adm. direktør foreslår at det for 2012 legges opp til en møtefrekvens i RBU med fem-seks 

møter i året. Møtene planlegges til tidspunkter som gjør at det passer med styrebehandlingen 

av de store saker som det er redegjort for tidligere. Dette innebærer at tre av møtene 

tidsmessig er låst.  

 

Det vil være behov for å få RBU’s synspunkter på andre saker på tidspunkt hvor det ikke 

passer med planlagte møter. Det er lagt opp til at RBU’s arbeidsutvalg kan behandle saker på 

delegasjon. I tillegg kan det ved spesielle behov brukes telefonmøter, alternativt fysiske møter 

i helt spesielle tilfeller.  

 

Brukermedvirkning – styrking av brukermedvirkning i Helse Nord 

Sak 56/2011 Styrking av brukermedvirkning i Helse Nord, oppfølging av styresak 74-2011 ble 

behandlet i det Regionale Brukerutvalget, den 5. oktober 2011. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Regionalt brukerutvalg viser til saksforelegget og gir sin tilslutning til det foreslåtte 

opplegget for å styrke brukermedvirkningen. 

 

2. RBU vil understreke hvor viktig brukernes medvirkning i utvikling av det faglige 

tjenestetilbudet er og ber RHF-administrasjonen gjennomføre tiltak som styrker at 

brukernes erfaringer og kompetanse blir tatt hensyn til. 

 

3. Regionalt brukerutvalg vil understreke hvor viktig opplæring av brukernes representanter 

er for at brukerperspektivet skal kunne ivaretas på en likeverdig måte. 

 

4. Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg avgir uttalelser i saker som må behandles 

mellom de planlagte møtene i RBU. Uttalelsen til AU framlegges til orientering på neste 

møte i RBU.  

 

5. Det oppnevnes 1 varamedlem til AU i RBU. 

- Ragnvald Mortensen oppnevnes som varamedlem fra 5.10.11 til mars 2012. 

 

Brukermedvirkning – økonomiske ressurser  

Det vises til styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling og styrets 

vedtak i punkt 2 – som følger: 

Styret ber adm. direktør komme tilbake med en sak, hvor det regionale brukerutvalget får 

uttale seg om hvordan de totale økonomiske ressurser kan brukes på en best mulig måte for å 

styrke brukerarbeidet i Helse Nord. 

 

Sak 55/2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 

74-2011 ble behandlet i det Regionale Brukerutvalget, den 5. oktober 2011. Følgende vedtak 

ble fattet: 

 



1. Regionalt brukerutvalg viser til saksforelegget og vil i framtiden fordele midlene i fire 

hovedkategorier: 

1. Drift av RBU 

 Regional opplæring til brukermedvirkning 

 Reiser / møter / honorar 

 Brukerkonferanse 

2. Fordele tilskudd til drift av organisasjonenes regions- / fylkesledd. 

3. Fordele til direkte brukerrettede tiltak 

 

2. RBU viser til andre regioners ressurser til brukermedvirkning og ber om en vesentlig 

økning av budsjett til brukermedvirkning.  

 

3. RBU ber om at stiftelser finansieres på en annen måte. 

 

Adm. direktør slutter seg i all hovedsak til RBU’s vedtak i sak 55/2011. Budsjett for det 

regionale brukerutvalget behandles på lik linje med andre budsjettposter ved styrets 

behandling av budsjett for neste år. 

 

Konklusjon  

I denne saken foreslås å styrke brukermedvirkningen i Helse Nord RHF. Hovedgrepet er å 

involvere Regionalt brukerutvalg sterkere i utviklingen av sentrale premisser og beslutninger 

av avgjørende betydning for tjenestetilbudet til befolkningen. Dette betyr at RBU, på linje 

med arbeidstakernes representanter, skal medvirke ved utarbeidelse av oppdragsdokument og 

budsjett/økonomisk langtidsplan og rullering av investeringsplan. I tillegg skal disse sakene 

behandles for uttalelse i RBU, før de behandles endelig i styret for Helse Nord RHF. Det 

foreslås også at RBU behandler Årlig melding på samme måten.  

 

Opplæring av brukernes representanter på ulike nivå er av avgjørende betydning for at 

samarbeidet med helseforetakenes representanter skal kunne skje på et likeverdig nivå.  I 

2012 gjennomføres opplæring av brukerutvalgene og brukernes observatører i HF-styrene.   

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

1. Styret viser til saksforelegget og vil understreke at godt organisert brukermedvirkning er 

et avgjørende element for at tjenester av god kvalitet er tilpasset også pasientenes behov. 

 

2. Styret gir sin tilslutning til tiltakene i saken og ber adm. direktør løpende vurdere bedre 

brukermedvirkning på andre områder. 

 

3. Styret i Helse Nord RHF anmoder styrene i helseforetakene om å behandle saker om 

styrking av brukermedvirkningen i egne helseforetak. 

 



4. Styret vil understreke behovet for et godt opplæringstilbud til brukerrepresentantene som 

en forutsetning for på en god måte å kunne ivareta sine oppgaver. 

 

 

Bodø, den 14. oktober 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 


