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Styresak 53–2022 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 
2022-2024 
Deler av dokumentet er sladdet av hensyn til 
taushetsplikt for opplysninger om noens personlige 
forhold, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

      

Formål 
Formålet med denne styresaken er oppnevning av Regionalt brukerutvalg (RBU) for 
perioden 2022-2024. 
 

Sakens innhold og problemstillinger 
Sammensetningen av Regionalt brukerutvalg skal gjenspeile helseforetakets 
virksomhetsområde. Utvalget skal ha en balansert representasjon fra somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og være bredt sammensatt med 
hensyn til kjønn, geografi, alder og etnisk bakgrunn. Det er videre ønskelig at pårørende 
er representert og at utvalget består av representanter fra både små og store pasient- og 
brukerorganisasjoner.  
 
Representantene oppnevnes personlig av Helse Nord RHFs styre på bakgrunn av 
erfaring, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.  
 
Forslaget til nytt brukerutvalg er i tråd med Felles retningslinjer for brukermedvirkning 
på systemnivå (jf. styresak 15-2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for 
brukermedvirkning på systemnivå - styremøte 22. februar 2017). 
 
Forarbeid til sammensetning av regionalt brukerutvalg 2018 -2020 
Administrerende direktør ga 3. desember 2019 sin tilslutning til foreslåtte endringer 
med hensyn til sammensetning av regionalt brukerutvalg, som følger: 
• RBU 2020-2022 skal ha en ungdomsrepresentant, 
• Sametinget inviteres til å foreslå kandidater. Foreslåtte kandidater må ha tilknytning 

til en pasient- eller brukerorganisasjon. 
• Vararepresentasjonsordningen endres fra en ordning med personlig vara til at RBU 

har 3 faste varamedlemmer. Bakgrunnen for forslaget er hensynet til nødvendig 
opplæring og kontinuitet i Regionalt brukerutvalg.  
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Endringene er vurdert å være i tråd med Felles retningslinjer for brukermedvirkning på 
systemnivå (jf. styresak 15-2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for 
brukermedvirkning på systemnivå - styremøte 22. februar 2017). 
 
Invitasjon til å foreslå kandidater ble sendt til organisasjonene 3. januar 2022, med 
svarfrist 15. februar 2022. Innkommende forslag etter første utsending tilfredsstilte 
Helse Nords krav til representativ sammensetning.. I alt 24 kandidater ble foreslått. Alle 
aktuelle kandidater ble kontaktet per telefon i mars og april 2022.  
 
Sammensetning av Regionalt brukerutvalg 2022-2024 
Helse Nord RHF foreslår følgende sammensetning av Regionalt brukerutvalg for 
perioden 2022-2024: 
 
Faste medlemmer: 

Navn Bosted Organisasjon Foreslått av 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Varamedlemmer: 

Navn Bosted Organisasjon Foreslått av 
    
    
    

 
Vurdering 
Forslaget gjenspeiler det regionale helseforetakets virksomhetsområde og sikrer Helse 
Nord RHF et bredt sammensatt brukerutvalg med hensyn til sykdom/funksjons-
nedsettelse, kjønn og etnisk bakgrunn. Forslag til sammensetning innebærer at det kun 
er ett fast medlem fra Finnmark i Regionalt brukerutvalg i perioden 2022-2024. Dette er 
forsøkt kompensert for ved å ha tre vararepresentanter fra Finnmark. Ny ordning med 
vararepresentanter i Regionalt brukerutvalg gjør at representantene involveres i 
arbeidet i betydelig større grad enn tidligere.    
 
Pårørendeperspektivet er ivaretatt og både små og store organisasjoner er representert. 
Forslaget innebærer at RBU 2022-2024 fortsatt har en ungdomsrepresentant og sikrer 
samisk representasjon. Mange av kandidatene har eller har hatt sentrale tillitsverv i 
pasient- og brukerorganisasjoner og flere har tidligere arbeidet med brukermedvirkning 
på systemnivå i spesialisthelsetjenesten. Nødvendig kontinuitet ivaretas ved at åtte av 
de foreslåtte medlemmene var medlem av RBU 2020-2022. Leder av RBU 2020-2022 
har takket ja til å inneha ledervervet også i neste periode.  
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Det første ordinære møtet i Regionalt brukerutvalg vil gjennomføres digitalt  
13. mai 2022.     
 
Adm. direktørs vurdering 
Forslag til representanter til Regionalt brukerutvalg 2022-2024 gjenspeiler 
helseforetakets virksomhetsområde og vil gi Helse Nord et bredt sammensatt 
brukerutvalg med hensyn til sykdom/funksjonsnedsettelse, kjønn, geografi, alder og 
etnisk bakgrunn. Det er grunn til å forvente at Helse Nord vil få et brukerutvalg med 
bred erfaringskompetanse. 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 2020-2022 oppnevnes for perioden 27. april 

2022 til 30. april 2024 med 11 medlemmer og 3 varamedlemmer. 
 
2. Følgende oppnevnes som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 

2020-2022: 
a. X 
b. X 
c. X 
d. X 
e. X 
f. X 
g. X 
h. X 
i. X 
j. X 
k. X  

 
3. Som leder og nestleder for regionalt brukerutvalg oppnevnes: 

• Leder: X 
• Nestleder: X 

 
4. Som vararepresentanter oppnevnes i rekkefølge: 

a. X 
b. X 
c. X 

 
 
Bodø, 20. april 2022 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 

Styremøte i Helse Nord RHF
27. april 2022 - innkalling og saksdokumenter  - ettersendelse nr. 1 - offentlig utgave

143


