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Brukerutvalgssak 63-2021 Revisjon av regionale retningslinjer for 

honorering av brukerrepresentanter 

 
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehusets vedtak: 
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset har følgende innspill til revisjonen av regionale 
retningslinjer for brukerhonorering: 

• Formuleringer om ønske om nøktern honoreringspraksis bør strykes fra 
retningslinjene 

• Det bør ikke åpnes for andre honoreringsordninger enn det som framkommer i 
retningslinjene. Lokale honorarordninger fører til forskjellsbehandling. 

• Ordlyd som omhandler at brukere kan kreve lavere honorar enn hva retningslinjene 
skisserer bør strykes. 

• Tapt arbeidsfortjeneste for å medvirke som brukerrepresentant må refunderes.  

• Deltakelse på konferanser bør honoreres med ordinær møtegodtgjørelse. 
Konferanser bidrar til viktig kompetanseheving for brukerrepresentanter. 

 
 
Formål: 

 
Retningslinjen skal  

• Klargjøre hvilken aktivitet som utløser honorar/lønn.  

• Sikre rimelig honorering av brukerrepresentanter som utfører arbeid for helseforetakene  

• Bidra til et system for lønn og kompensasjon som er enkelt å administrere for 
brukerrepresentanter og helseforetak  

• Bidra til god økonomistyring  

• Samsvare med alminnelige prinsipper for  

 
 
Bakgrunnsinformasjon/Sammendrag: 
 
Brukerrepresentantenes erfaringskompetanse skal honoreres, er likeverdig med helsefaglig 
og administrativ kompetanse, og er relevant på alle nivå i helsetjenesten. 
 
I 2012 vedtok styret i Helse Nord RHF prinsippet om lik godtgjørelse til brukerutvalgene i 
Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak. Gjeldene «retningslinjer for utbetaling 



 

av godtgjøring til medlemmer av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, og brukerutvalg i 
HF-ene samt for brukerdeltagelse i prosjekt, prosesser og arrangement ledet av Helse Nord 
RHF og helseforetakene» og har i hovedsak vært uforandret siden. 
 
Retningslinjen gjenspeiler ikke lenger det økende mangfoldet av prosesser med 
brukermedvirkning i helseforetakene, og retningslinjen blir nå gjennomgått. Revisjonen har 
derfor som formål å videreutvikle systemet for godtgjørelser både på tjeneste- og 
systemnivå, og godtgjørelsene skal harmoniseres. I saksdokumentene til styresaken ble 
behovet for regionale retningslinjer også når det gjelder ungdomsråd og lærings- og 
mestringstjenester, spesifikt nevnt. Det er også behov for presisering på noen områder der 
forvaltningen av dagens retningslinjer ikke er ensartet i foretakene. 
Lærings og mestringstjenester har ikke tidligere vært omfattet av regionale ordninger. 
Brukerrepresentantene som inngår i LMS-kurs omfattes i dag av lokale ordninger som i stor 
grad avviker fra eksisterende regionale retningslinjer for annen type brukermedvirkning. 

 
 

 
 


