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Styresak 45-2012 Oppnevning av Regionalt Brukerutvalg 
    for perioden 2012-2014 
    Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg  

til tidligere utsendt saksliste. 
 
 
Formål/sammendrag 
I styresak 115–2007/5 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 
2008-2010 vedtok styret prinsipper for sammensetning av Regionalt Brukerutvalg. Disse 
prinsippene ble utformet etter samarbeid med organisasjonene i regionen.  
 
Sammensetningen ivaretar hensynet til representasjon fra viktige grupper og 
satsningsområder for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere 
effektivt i forhold til dets rolle.  
 
Nytt Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF for 2012-2014 oppnevnes med samme 
funksjonstid som styrene. Ordningen med vararepresentanter i rekkefølge og med det antall 
vararepresentanter for hver gruppe som har forslagsrett, foreslås videreført. Styret i Helse 
Nord RHF utnevner leder og nestleder av og blant de oppnevnte medlemmer. 
 
I denne saken fremmes forslag til representanter, vararepresentanter samt leder og nestleder til 
nytt Regionalt Brukerutvalg for perioden 2012-2014. Valget skjer med bakgrunn i innkomne 
forslag fra organisasjonene og de fylkeskommunale eldreråd i regionen. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Med respekt for brukerne av våre tjenester er brukerens medvirkning og innflytelse viktig for 
å utvikle god kvalitet og trygge helsetjenestetilbud i et samspill mellom system og individ. Et 
godt og velfungerende Regionalt Brukerutvalg er svært viktig for å få til dette. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning som 
en del av sin arbeidsform. Det er også tatt inn bestemmelser om brukermedvirkning i § 14 i 
vedtektene til Helse Nord RHF. Utvalgets sammensetning og mandat fastsettes for øvrig av 
styret for Helse Nord RHF. 
 
Regionalt Brukerutvalg er et rådgivende utvalg for styret i Helse Nord RHF. Utvalget som nå 
skal settes sammen vil få samme funksjonstid som styret i Helse Nord RHF, det vil si til våren 
2014.  
 
 



Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF har i perioden 2010-2012 vært satt sammen på 
følgende måte: 
 
• Fem representanter fra FFO1

• Én representant fra SAFO
 – regionen 

2

• To representanter fra de fylkeskommunale eldrerådene i regionen 
 – regionen 

• Én kandidat fra RIO-Nord3

• Én representant fra brukerorganisasjoner under Kreftforeningen 
 og landsforbundet mot stoffmisbruk 

 
I tråd med retningslinjene ble FFO Region Nord, SAFO Nord, Fylkeseldrerådene i regionen 
bedt om å foreslå kandidater.  
 
I brevet der organisasjonene ble invitert til å foreslå kandidater for Regionalt Brukerutvalg 
2012-2014, ble FFO og eldrerådene invitert til å foreslå en representant mer for hver 
organisasjon. Dette betød at områdene kreft og rus eller øvrige områder ikke ble invitert med 
egne kandidater.  
 
Bakgrunnen for dette var at Kreftforeningen vil bli trukket inn med brukerrepresentasjon i 
arbeidet med den kommende kreftplanen, og videre ønsket en å søke mer bredde for området 
rus og psykiatri. En så også formålet ved tre eldrerepresentanter, spesielt med tanke på 
samhandlingsreformen, samt at de eldre også vil representere mange typer ulike lidelser, 
inkludert forekomst av kreft. 
 
Vurdering 
En rekke hensyn må ivaretas ved sammensetningen av Regionalt Brukerutvalg. Det er viktig 
at det regionale brukerutvalget har legitimitet i sitt arbeid. Ved oppnevning av nytt utvalg er 
det tatt utgangspunkt i de prinsipper for representasjon og oppnevning som styret sluttet seg 
til i styresak 45-2006 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for representasjon og oppnevning, 
og senere stadfestet i styresak 115-2007/5.  
 
Utvalget settes sammen av representanter fra de største hovedsammenslutningene: 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes 
organisasjoner (SAFO) samt de fylkeskommunale eldrerådene i regionen. 
 
Organisasjonene er bedt om å vurdere en rekke kriterier i sitt valg av kandidater. I tillegg til 
behovet for en balansert sammensetning ut fra kjønn, alder, geografi/helseforetak, er det 
viktig at utvalget reflekterer barn, ungdom- og voksenperspektiv, og at det har representanter 
med samisk, minoritets-, innvandrerbakgrunn.  
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 FFO = Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
2 SAFO = Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 
3 RIO-Nord = Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon i Nord-Norge 



Representantenes evne til å ivareta alle brukerne/pårørende, ikke kun ”egen gruppe”, deres 
brukerkompetanse og tidligere erfaring fra arbeid med brukermedvirkning samt hensynet til 
kontinuitet i Regionalt Brukerutvalg spiller også inn. 
 
Den vedtatte sammensetningen innebærer at utvalget ikke har representanter fra 
enkeltorganisasjoner. Dette innbefatter også Sametinget og andre organisasjoner for samer, 
minoriteter og innvandrere. Organisasjonene er bedt om å vurdere også dette ved utvelgelsen 
av kandidater. Spørsmål om samiske brukeres situasjon må også ivaretas i Helse Nord RHF. 
 
Konklusjon 
I tråd med styrets tidligere vedtak oppnevnes nytt Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF. 
Utvalget skal ha funksjonstid fra mars 2012 til mars 2014. Behovet for bred representasjon fra 
de viktigste organisasjonene for Helse Nord RHF og ønsket om legitimitet er søkt ivaretatt.  
 
Det er viktig at utvalget kan fungere effektivt i forhold til sin rolle og sakene det skal 
behandle. Hensynet til kontinuitet har veid tungt i vurderingen. 
 
Styret vedtok i styresak 75-2006 Regionalt brukerutvalg – plan for brukermedvirkning og 
observatørordning til styret i Helse Nord RHF en ordning, hvor en fast representant med 
personlig vararepresentant fra Regionalt Brukerutvalg deltar som observatør med møte- og 
talerett i styret i Helse Nord RHF. I styresak 22-2008 Oppnevning av Regionalt Brukerutvalg 
2008-2010 ble denne ordningen videreført, men med to vararepresentanter, og hvor 
observatøren oppnevnes av Regionalt Brukerutvalg. Denne ordningen anbefales videreført. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Nytt Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden mars 2012 til 

mars 2014. Utvalget er satt sammen ut fra styrets vedtak i styresak 115–2007/5 Regionalt 
brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 2008-2010. Sammensetningen er 
valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper for Helse Nord RHF, 
behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller. 
 

2. Følgende velges som representanter i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF for 
perioden mars 2012 til mars 2014: 
1. FFO Mildrid Pedersen Målselv 
2. FFO Harry Nøstvik Brønnøy 
3. FFO Liv Therese Larsen Narvik 
4. FFO Åse Almås Johansen Hadsel 
5. FFO Arnfinn Hansen Skjervøy 
6. FFO Werner Johansen Alta 
7. SAFO Torstein Møller Lenvik 
8. Fylkeseldreråd Finnmark Brynly Ballari Tana 
9. Fylkeseldreråd Troms Aud Overå Fyhn Tromsø 
10. Fylkeseldreråd Nordland May Anne Brand Vefsn 
 

 



3. Som leder og nestleder for Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF velges 
• Leder: FFO Mildrid Pedersen Bardufoss  
• Nestleder: SAFO Torstein Møller Lenvik    

 
4. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe 

som har forslagsrett velges følgende: 
 
FFO: 
1. FFO Unni Salamonsen Alta 
2. FFO Else Marie Nyby Alta 
3. FFO Bjørn Helge Hansen Alstadhaug 
4. FFO Ann B. Bårdsen Wærnes Alta 
5. FFO Herbjørn Henriksen Tromsø 
6. FFO Bjørg Molander Harstad 

 
SAFO: 
1. SAFO Trine Krane  

 
Fylkeseldrerådene: 
1. Fylkeseldrerådet Finnmark Astri Daniloff Sør-Varanger 
2. Fylkeseldrerådet Troms Oddmund Soleng  
3. Fylkeseldrerådet Nordland Nils Bøe Bodø 

 
5. Ordningen med observatør (med to vararepresentanter) fra Regionalt Brukerutvalg til 

styret i Helse Nord RHF videreføres. 
 

 
Bodø, den 22. mars 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 


