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Styresak 103-2020 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2020-

2022 

 
Formål 
Formålet med denne styresaken er oppnevning av Regionalt brukerutvalg (RBU) for 
perioden 2020-2022. 
 
Oppnevningen skulle opprinnelig foregå i styremøte 29. april 2020, men ble utsatt til 
styremøte 26. august 2020 grunnet korona-pandemien. 
 
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 5. desember 2019, med 
svarfrist 1. februar 2020. Informasjon om foreslåtte endringer ble gitt. Innkommende 
forslag etter første utsending tilfredsstilte ikke Helse Nords krav til sammensetning 
med tanke på alder og organisasjonstilknytning. Ny forespørsel ble derfor sendt ut med 
svarfrist 12. mars 2020. I alt 28 kandidater ble foreslått. Alle aktuelle kandidater ble 
kontaktet per telefon i mars 2020 og på nytt i juli 2020.  
 
Sammensetning av Regionalt brukerutvalg 2020-2022 
Helse Nord RHF foreslår følgende sammensetning av Regionalt brukerutvalg for 
perioden 2020-2022: 
 
Faste medlemmer: 

Navn Bosted Organisasjon Foreslått av 
Knut Georg 
Hartviksen (leder) 

Andenes Diabetesforbundet FFO Nordland 

Laila Edvardsen 
(nestleder)  

Tromsø
  

Personskadeforbundet FFO 
Troms/Finnmark 

Gunnhild Berglen  Sør-
Varanger 

Autismeforbundet FFO 
Troms/Finnmark 

Ole Marius Minde 
Johnsen 

Tromsø Mental Helse Mental helse 

Karen Agnethe 
Hafland 

Mo i Rana Kreftforeningen Kreftforeningen 

Leif Birger 
Mækinen 

Alta Landsforeningen for 
hjerte og lungesyke 
(LHL) 

FFO 
Troms/Finnmark 

Arne Vassbotn Sortland Pensjonistforbundet Pensjonistforbundet 
Kitt Anne Jorid 
Hansen 

Bodø Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon 
(RIO) 

RIO 

Barbro Holmstad Narvik Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes 
organisasjoner (SAFO) 

SAFO 

Nikolai Raabye 
Haugen 

Andenes Unge 
funksjonshemmede 

Unge 
funksjonshemmede 

Ester Marie 
Fjellheim 

Tromsø Sametingets eldreråd Sametinget 
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Varamedlemmer: 
Navn Bosted Organisasjon Foreslått av 
Åse Senning Sandnes-

sjøen 
Revmatikerforbundet FFO Nordland 

Elen Valborg 
Voulab 

Karasjok Norges astma- og 
allergiforbund (NAAF) 

FFO 
Troms/Finnmark 

Anne Thoresen Narvik Foreningen for 
hjertesyke barn (FFHB) 

FFO Nordland 

 
Vurdering 
Forslaget gjenspeiler det regionale helseforetakets virksomhetsområde og sikrer Helse 
Nord RHF et bredt sammensatt brukerutvalg med hensyn til sykdom/funksjons-
nedsettelse, kjønn, geografi, etnisk bakgrunn og alder (foreslåtte kandidater er i alderen 
25-84 år). Pårørendeperspektivet er ivaretatt og både små og store organisasjoner er 
representert. Forslaget innebærer at RBU 2020-2022 får 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 fem av de foreslåtte medlemmene var medlem av RBU 2018-2020. Leder 
av RBU 2018-2020 har takket ja til å inneha ledervervet også i neste periode.  
 
Sametinget ble ved denne oppnevningen for første gang invitert til å foreslå kandidater 
til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF. De foreslåtte kandidatene sitter i 
Sametingets eldreråd, men hadde ingen tilknytning til en pasient- eller 
pårørendeorganisasjon. Ester Marie Fjellheim foreslås likevel som representant til 
Regionalt brukerutvalg 2020-2022, da hun har omfattende erfaring fra helsetjenestene 
og relevant brukererfaring. 
 
Det første ordinære møtet i Regionalt brukerutvalg vil gjennomføres digitalt  
17. september 2020.     
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg ble orientert om foreslåtte endringer med hensyn til 
sammensetning og drift av RBU 2020-2022 i møte 29. januar 2020. De fattet følgende 
vedtak (RBU-sak 11/2020-5 Sammensetning og drift av RBU 2020-2022):  
 
Regionalt brukerutvalg vil igjen understreke viktigheten av at alle representantene i RBU 
skal ha en organisasjonstilknytning til en pasient- eller brukerorganisasjon og at det er 
organisasjonene som bør ha rett til å foreslå representanter til RBU.  
 
Regionalt brukerutvalg ber om at RBU utvides til 12 medlemmer. 
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Adm. direktørs vurdering 
Forslag til representanter til Regionalt brukerutvalg 2020-2022 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. 
 
Administrerende direktør vurderer endringen av vararepresentasjonsordningen til å 
være en styrking av Regionalt brukerutvalg ved at alle 14 representantene som 
oppnevnes sikres en felles opplæring, tilgang på digitale verktøy og møterett. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 2020-2022 oppnevnes for perioden 26. august 

2020 til 30. april 2022 med 11 medlemmer og 3 varamedlemmer. 
 
2. Følgende oppnevnes som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 

2020-2022: 
a. Knut Georg Hartviksen, Andenes, FFO Nordland (Diabetesforbundet) 
b. Laila Edvardsen, Tromsø, FFO Troms/Finnmark (Personskadeforbundet)   
c. Gunnhild Berglen, Sør-Varanger, FFO Troms/Finnmark (Autismeforbundet)  
d. Ole Marius Minde Johnsen, Tromsø, Mental Helse  
e. Karen Agnethe Hafland, Mo i Rana, Kreftforeningen  
f. Leif Birger Mækinen, Alta, FFO Troms/Finnmark (LHL) 
g. Arne Vassbotn, Sortland, Pensjonistforbundet  
h. Kitt Anne Jorid Hansen, RIO  
i. Barbro Holmstad, SAFO  
j. Nikolai Raabye Haugen, Unge Funksjonshemmede  
k. Ester Marie Fjellheim, Sametingets eldreråd  

 
3. Som leder og nestleder for regionalt brukerutvalg oppnevnes: 

• Leder: Knut Georg Hartviksen, Andenes 
• Nestleder: Laila Edvardsen, Tromsø 

 
4. Som vararepresentanter oppnevnes i rekkefølge: 

a. Aase Senning, Sandnessjøen, FFO Nordland (Revmatikerforbundet) 
b. Elen Valborg Voulab, Karasjok, FFO Troms/Finnmark (NAAF) 
c. Anne Thoresen, Narvik, FFO Nordland (FFHB) 

 
Bodø, 14. august 2020 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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