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Styresak 123-2012 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-

Norge og Helse Nord RHF, representasjon fra 

brukerne i samarbeidsorganer – oppfølging av 

styresak 6-2012 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 158-2011 Samarbeidsavtale mellom 
kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF, jf. styresak 151-2011 i styremøte, den 22. 
desember 2012. Her ble avtale om samarbeid mellom kommunene i Nord-Norge og 
Helse Nord RHF vedtatt.  
 
Styret vedtok videre at spørsmålet om ansattes og brukernes representasjon i 
samarbeidsorganer skulle forelegges i egen sak til styret i februar 2012.  
 
I styremøte, den 13. februar 2012 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 6-2012 
Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF, representasjon 
fra arbeidstakerne og brukerne i samarbeidsorganer – oppfølging av styresak 151-2011 
og 158-2011. Styret fattet følgende vedtak i punkt 5: 
 
Styret ber adm. direktør om å utrede hvordan brukernes innflytelse og medvirkning 
gjennomgående skal kunne styrkes i Helse Nord. Spørsmålet om brukerrepresentasjon i 
samhandlingsorganer ønskes tatt opp i egen styresak om brukermedvirkning senere i år. 
 
Formålet med samhandlingsreformen er bl.a. å oppnå større helhet og kvalitet i 
tjenestene med fokus på brukernes behov. Økt brukermedvirkning er et erklært tiltak 
for å nå målene.  
 
Samarbeidsavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Helse Nord RHF er en 
frivillig avtale mellom partene til forskjell fra lovpålagte avtaler som følger av nytt 
lovverk og myndighetskrav til gjennomføring av samhandlingsreformen. Ansvaret for å 
inngå lovpålagte avtaler er tillagt helseforetakene.   
 
Formålet med regionalt samarbeidsutvalg er i henhold til avtalen med KS å være ”et 
forum hvor representanter for politisk og administrativ ledelse fra kommunene i Nord-
Norge og ledelsen i Helse Nord RHF møtes for å drøfte saker av prinsipiell, strategisk og 
praktisk betydning for samhandlingsfeltet.” Forumet har ikke beslutningsmyndighet. 
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I denne styresaken foreslås det at brukerne gis representasjon i regionalt 
samarbeidsutvalg med i alt to representanter. Dette begrunnes med viktigheten av at 
brukerne blir kjent med prinsipielle og strategiske overlegninger, og får mulighet til å gi 
uttrykk for sine synspunkter, særlig på områder av praktisk betydning for 
samhandlingsfeltet.   
 
Brukerne skal delta i samarbeidsfora med kommunene i spørsmål som omhandler 
organisering og utforming av tilbudet til pasientene.  
 
Problemstillingen 
Det er helseforetakene som er gitt ansvar for å utvikle samarbeidet med kommunene, 
forankret i avtaler på overordnet nivå og på de ulike tjenesteområder.   
 
Det er viktig at det legges til rette for brukermedvirkning på alle nivå i arbeidet med 
oppfølging av samhandlingsreformen, også på formelle arenaer der en drøfter 
overordnede prinsipielle og strategiske spørsmål.  
 
Internt i Helse Nord er brukermedvirkning organisert gjennom brukerutvalg i RHF og 
HF, og i formelle samarbeidsorganer i helseforetakene. Brukerne deltar også i plan- og 
utviklingsarbeid lokalt.  
 
Helseforetakene arbeider i fellesskap med en strategi- og tiltaksplan for 
brukermedvirkning i helseforetak. Arbeidet vil være ferdig medio november 2012, og 
skal behandles i helseforetakenes styrer som svar på et krav i oppdragsdokumentet.   
 
I denne sammenheng er det viktig å legge til rette for at brukerne også kan delta i fora, 
der det drøftes overordnede og strategiske spørsmål. Dette sikrer 
informasjonsutveksling på et overordnet nivå, som vil kunne gi større 
påvirkningsmulighet og bedre forankring i planlegging, beslutning og iverksetting av 
mer konkrete tiltak.  
 
Det anbefales derfor at brukerne gis representasjon, med to representanter, i 
samarbeidsorganet mellom KS og Helse Nord RHF. Én representant oppnevnes av KS og 
én av Helse Nord RHF etter forslag fra Regionalt brukerutvalg. 
 
Konklusjon  
Det anbefales at brukerne gis representasjon i samarbeidsorganet mellom Helse Nord 
RHF og KS, og at brukerne skal være representert i samarbeidsfora med kommunene 
som omhandler organisering og utforming av tilbud.  
 
 

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

1. Brukerne gis representasjon i samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og 
Kommunenes Sentralforbund med to representanter. Partene utpeker én 
representant hver. 
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2. Brukerne skal delta i samarbeidsfora med kommunene i spørsmål som omhandler 
organisering og utforming av tilbudet til pasientene.  

 
 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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