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2014-2016, forberedelser 

 
 
Bakgrunn/formål 
Helse Nord RHF arrangerte onsdag, den 21. august 2013 et møte med 
representanter for pasientorganisasjonene, fylkeseldrerådene og arbeidsutvalget i 
det Regionale brukerutvalg (RBU) for å diskutere aktuelle brukerrelaterte 
problemstillinger.  
 
Forberedelse til oppnevning av nytt RBU stod her på dagsorden. Styret i Helse 
Nord RHF orienteres med denne orienteringssaken om problemstillingen og adm. 
direktørs foreløpige konklusjon. 
 
Sammensetning av det Regionale brukerutvalg 
I dag er det pasientforeningene og fylkeseldrerådene som foreslår kandidater til 
RBU etter en fastlagt nøkkel, og styret i Helse Nord RHF som velger Regionalt 
brukerutvalg. Fra flere hold er spørsmålet om representasjon (”fast plass”) fra 
brukerutvalgene i helseforetakene i det Regionale brukerutvalg tatt opp. 
Bakgrunnen for dette er tosidig: 
- Styrke informasjonsflyten som et godt virkemiddel for å utvikle 

brukermedvirkningen. 
- Gi RBU mer kompetanse på brukersituasjonen i helseforetakene, der 

pasientbehandling foregår.  
 
Dette blir en form for gjennomgående representasjon og kunne tenkes organisert 
slik at noen av plassene i RBU var ”avsatt” til en representant fra hvert 
brukerutvalg i helseforetakene.  
 
Argumentene mot dette har vært flere: 
-  Gjennomgående representasjon som prinsipp 
-  Svekkelse av pasientorganisasjonenes innflytelse 
- Belastning for det enkelte RBU-/BU-medlem med flere verv  
 
Foreløpig konklusjon 
Adm. direktør vil ikke foreslå en endring av sammensetningen slik at 
brukerutvalgene i helseforetakene skal ha ”hver sin plass” i det Regionale 
brukerutvalg som fast ordning, selv om en slik ordning vil styrke 
brukermedvirkningen.  
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Hovedbegrunnelsen er at dette dels er arbeidskrevende verv, og at det vil kunne 
påvirke hvem som har anledning til å påta seg et leder- eller nestlederverv i et 
brukerutvalg.  
 
Det er pasientorganisasjonene og fylkeseldrerådenes ansvar å foreslå kandidater. 
De kan godt foreslå samme person både til RBU og til et HF-brukerutvalg.  Styret i 
Helse Nord RHF/styret i helseforetaket står, både i praksis og i henhold til 
regelverket,  fritt til å oppnevne folk som har verv på et annet nivå.  
 
Kandidater til RBU 
På møtet, den 21. august 2013 tok RHF-administrasjonen opp behovet for at 
pasientorganisasjonene foreslår et tilstrekkelig antall kandidater til RBU, slik at 
RHF-styret har mulighet til å ivareta de ulike hensyn, når oppnevning skal skje. 
Dette kommer til å bli presisert tydelig i brevet til organisasjonene i forbindelse 
med innhenting av navn på kandidater.  
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