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Styresak 62-2013 Brukerutvalget ved SANKS – likestilling som 

brukerutvalg ved helseforetakene 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
I brev av 20. mars 2013 har brukerutvalget ved SANKS henvendt seg til brukerutvalget i 
Helse Finnmark HF og Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF med ønske om å bli et 
likeverdig brukerutvalg tilsvarende brukerutvalgene på foretaksnivå. I brevet sies det 
blant annet at ”… Dette innebærer en likeverdig representasjon i det regionale 
brukerutvalget i Helse Nord samt at det tilkjennes de samme økonomiske forutsetningene 
som foretakenes brukerutvalg”.  Brukerutvalget i SANKS ber i brevet om at 
”brukerutvalget til Helse Finnmark samt det regionale brukerutvalget i Helse Nord gir sin 
tilslutning til en slik endring” (vedlegg). Dette begrunnes med at SANKS har et nasjonalt 
ansvar for samer i hele landet. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Brukerutvalget ved SANKS  
Brukerutvalget i SANKS ble opprettet i 2008 på initiativ fra Klinikk psykisk helsevern og 
rus i Helse Finnmark HF. I innkallingsbrevet til konstituerende møte heter det om 
bakgrunnen: ”Helse Finnmark, klinikk psykisk helsevern og rus har ønske om å 
videreutvikle samarbeidet og samhandlingen med brukerorganisasjonene/ 
brukerrepresentantene.  I den forbindelse er det opprettet et brukerutvalg ved hvert av de 
tre distriktspsykiatriske sentrene i Finnmark.” 
 
Formålet med opprettingen er ”å forbedre SANKS tilbud og tjenester gjennom samarbeid, 
rådgivning, aktiv medvirkning og systematisk tilbakemelding i utforming av SANKS 
tjenestetilbud" 
 
Brukermedvirkning ved nasjonale kompetansesentre 
SANKS er pr. dags dato et nasjonalt kompetansesenter og har søkt om godkjenning som 
nasjonal kompetansetjeneste.  
 
Brukermedvirkning ved nasjonale kompetansetjenester er regulert i Forskrift nr. 1706 
av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen 
universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med tilhørende 
veileder. 

 
I følge forskriften skal brukemedvirkning sikres gjennom deltagelse i referansegruppe. 
Hvordan dette kan organiseres, beskrives nærmere i kjernemandatet til 
referansegruppene: 
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Brukerorganisasjoner skal være representert i referansegruppene. Dette kan gjøres på 
ulike måter: 
• Direkte representasjon av relevante brukerorganisasjoner. Representant oppnevnes 

på fritt grunnlag av brukerutvalg ved det HF som har den nasjonale 
behandlingstjenesten 

• Aktuelt brukerutvalg vurderer om det er tjenlig med brukerrepresentasjon i 
referansegruppen 

• For behandlingstjenester (gjelder ikke SANKS) kan man tenke seg at disse behandles 
som all annen klinisk virksomhet, der brukerutvalget på generelt grunnlag fungerer 
som brukerrepresentant 

 
Med unntak av SANKS er det ingen kompetansesenter i Helse Nord som har et eget 
brukerutvalg. 

 
Brukerutvalget i Helse Finnmark HF 
Helseforetakenes brukerutvalg er rådgivende organ som tar opp saker på prinsipielt og 
generelt grunnlag. Gjennom oppnevning av brukerutvalg skal helseforetakene sikre at 
erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter fra pårørende og 
pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen av driften av 
virksomheten. 

 
Det aktuelle brukerutvalget i Helse Finnmark HF ble oppnevnt i mai 2012 etter 
behandling i styret, sak 32-2012.  

 
I daværende møte ble spørsmålet om et særskilt brukerutvalg for psykisk helsevern i 
Helse Finnmark HF diskutert: 
"I tidligere Bestillerdokument var Helse Finnmark HF bedt om å opprette et særskilt 
brukerutvalg for psykisk helsevern. Imidlertid har det vært enighet i Helse Finnmark om å 
fortsette ordning med ett (saksbehandlers utheving) brukerutvalg, noe Foretaksmøtet i 
Helse Nord ga sin tilslutning til. En var da enige om å styrke utvalget med to 
representanter fra Mental Helse som er tilsluttet FFO."  

 
Det ble også i møtet tatt stilling til representasjon fra den samiske befolkningen: 
"Videre har vi i Finnmark oppnevnt medlemmer etter forslag fra Finnmark 
Fylkeskommunes eldreråd, samt ønsket at Sametinget skulle foreslå kandidat for 
ivaretakelse av brukerperspektivet vedrørende helsetilbudet til den samiske befolkning."   

 
FFO, SAFO, RIO og Kreftforeningen ble bedt om å fremme forslag til medlem med 
spesielt ansvar for å ivareta brukerperspektivet vedrørende helsetilbudet til den 
samiske befolkningen. Samuel Anders Guttorm fra Berlevåg er oppnevnt som 
representant. 
 
Vurdering 
SANKS er et samisk kompetansesenter for psykisk helsevern og ivaretar interessene til 
pasienter med psykiske lidelser og samisk bakgrunn. Dersom SANKS får godkjenning 
som nasjonal tjeneste etter de nye retningslinjene, vil brukermedvirkning kunne sikres 
gjennom representasjon i referansegruppen jf. forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 
om godkjenning av sykehus. 
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Helse Finnmark HF har et særskilt ansvar for den samiske befolkningen. Gjennom sitt 
brukerutvalg skal Helse Finnmark HF sikre at pasienters og pårørendes rettigheter og 
interesser blir ivaretatt blant annet gjennom et fast samarbeid med deres 
organisasjoner. Dette innebærer også ivaretakelse av brukermedvirkning for pasienter 
med psykiske lidelser og samisk bakgrunn. 
 
Brukerutvalget i Helse Finnmark HF har en egen representant som skal ivareta 
interessene til den samiske befolkningen. Dette gjelder også pasientgruppen med 
psykiske lidelser. To representanter fra Mental Helse sikrer brukermedvirkning fra 
pasienter og pårørende med psykiske lidelser.   
 
Brukermedvirkning 
Brukerutvalget ved SANKS – likestilling som brukerutvalg ved helseforetakene ble 
behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 8. mai 2013, jf. RBU-sak 
35-2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Regionalt brukerutvalg gir ikke sin tilslutning til ønsket om å likestille brukerutvalget ved 
SANKS med helseforetakenes brukerutvalg. 
 
Henvendelsen fra brukerutvalget ved SANKS ble også rettet til brukerutvalget i Helse 
Finnmark HF og vil bli behandlet der. 
 
Konklusjon 
Brukermedvirkning for den samiske befolkningen med psykiske lidelser synes ivaretatt 
ved en egen representant som skal ivareta den samiske befolkningens interesser i 
utvalget samt to representanter for psykisk helsevern. Hvorvidt det er behov for egen 
representasjon fra SANKS er usikkert og må avklares i dialog mellom brukerutvalget 
ved SANKS og Helse Finnmark HF. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord gir ikke sin tislutning til ønsket om å likestille brukerutvalget ved 
SANKS med helseforetakenes brukerutvalg. 

 
2. Dersom SANKS får godkjenning som nasjonal tjeneste, bør brukermedvirkning 

sikres gjennom representasjon i referansegruppen. 
 

 
Bodø, den 15. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Brev av 20. mars 2013 fra SANKS’ brukerutvalg  
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Til
Brukerutvalg i Helse Finnmark, Kjell Magne Johansen
Kopi: Leif Arne Asphaug-Hansen
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord, Mildrid Pedersen
Kopi: Kristian Fanghol
Helse Nord, Lars Vorland
Helse Finnmark, Hans Petter Fundingsrud

Innspill for at SANKS brukerutvalg blir på lik linje som foretakenes brukerutvalg.

I og med at SANKS har et nasjonalt ansvar for samer i hele landet er det ønskelig at 
brukerutvalget blir et likeverdig brukerutvalg som brukerutvalgene på foretaksnivå. Dette 
innebærer en likeverdig representasjon i det regionale brukerutvalget i Helse Nord samt at det 
tilkjennes de samme økonomiske forutsetningene som foretakenes brukerutvalg

SANKS har hjulpet den samiske befolkningen i hele Norge, og har vist et engasjement og 
ønske at kunne tilby de samme tjenestene til alle samer uansett bosted. ”Verden har blitt et 
tryggere sted for samene”. En slik endring er slik vi ser det i tråd med de nasjonale føringene, 
at brukermedvirkningen skal styrkes, den ”samiske stemmen” vil med dette styrkes 
betraktelig.

Brukerutvalget i SANKS ber om at brukerutvalget til Helse Finnmark samt det regionale 
brukerutvalget i Helse Nord gir sin tilslutning til en slik endring

Bruklerutvalget i SANKS har 4 medlemmer hvorav en ungdomsrepresentant, det skal 
utnevnes personlig vara for medlemmene.  BU skal være bredt sammensatt, særlig i forhold til 
SANKS nasjonale ansvar. Medlemmene representerer kyst- Finnmark, indre- Finnmark, 
lulesamisk - og sørsamisk område. Videre skal BU ta hensyn til bakgrunn, store 
pasientgrupper og satsingsområder. 

Med vennlig hilsen,

Inga Karlsen Ingrid Jåma
Sign sign

Anne Hasselberg Tuva Svendsen 
Sign Sign 
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