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Styresak 07/2011: Brukerutvalget – honorering og ma ndat 
 
Møtedato: 21.-22.02.11 
Møtested: Mosjøen 
 
Innledning 
 
Vedrørende honorering for medlemmer av Brukerutvalgene i Helse Nord RHF, er det kartlagt at det ikke 
er regional praksis på hvor store honorarer til medlemmer i Brukerutvalgene skal være. Det er heller ikke 
like mandat og sammensetning av brukerutvalgene i de ulike helseforetak i Helse Nord RHF. I forbindelse 
med styreseminaret som ble avholdt i Tromsø i oktober 2010 ble det opplyst at øvrige brukerutvalg 
innenfor Helse Nord ønsker å følge de samme satser for honorering som praktiseres i RHF.  
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord har følgende sa tser: 
 
* Honorar til leder kr. 20.000,-. 
* De to andre medlemmer av arbeidsutvalget kr. 10.000,-. 
* Møtehonorar 1500 kroner per møte 
* Honorar til RBU justeres i fremtiden i tråd med HOD’s justering av honorar til RHF-styret. 
 
Leder og de to andre medlemmene av AU får møtehonorar i tillegg til årlig godtgjørelse. Hvordan honorar 
og møtegodtgjørelse skal være for BU i det enkelt foretak, er opp til det enkelte foretak å bestemme. 
Satsene som RHF bruker vil derfor kun være retningsgivende.  
 
For Brukerutvalgene i Helse Finnmark og ved UNN har styrene gått inn for at Brukerutvalgshonoreringen 
skal følge honoreringen til det Regionale Brukerutvalg. Ved Nordlandssykehuset har de en noe lavere 
honorering, men BU har lagt inn krav om at de også følger den regionale honoreringen. 
 
Ved Helgelandssykehuset har vi et relativt lite brukerutvalg – 5 personer + varamedlemmer. 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset har vært etablert siden desember 2002. Møtegodtgjøring for BU 
har vært praktisert siden 2007, og satsene er pr. i dag kr. 500 pr. møte. Utover dette får de dekket reise – 
og kostgodtgjørelse i hht Statens regulativ. Det er ikke etablert AU -arbeidsutvalg i Helgelandssykehusets 
brukerutvalg.  
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset mener det er en sterk signaleffekt i negativ retning at det er så stort 
gap mellom brukerutvalget på Helgeland og de øvrige i Helse Nord. I forbindelse med forslag til nye 
satser for honorering, har brukerutvalget revidert sitt mandat og tillagt dette økte oppgaver og arbeid, slik 
at dette skal stå i forhold til honoreringen. Det forslås en større aktivitet mot deltakelse i helseforetakets ut 
– og ombygging, samt deltakelse i de råd og utvalg som krever brukermedvirkning. I flg 
Oppdragsdokument fra helse Nord, skal brukerutvalget i tillegg orienteres om tertialrapporter og Årlig 
melding.  Revidert mandat vedlegges denne saken. 
 
Oppnevning og sammensetning av Brukerutvalget fores lås slik: 
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmer til 
Brukerutvalget foreslås av brukerorganisasjoner:  
 

1. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO): 2 medlemmer derav 1 fra Mental helse 
2. Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) 
3. Kreftforeningen 
4. I tillegg foreslås en representant fra sørsamisk område etter forslag fra samiske 

organisasjoner eller områder. 
 
Styret i Helgelandssykehuset oppnevner leder og nestleder for utvalget. Virkningsperiode for 
Brukerutvalget er 2 år, og oppnevning følger samme tidsperiode som styret i Helgelandssykehuset. 
 
Brukerutvalget for Helgelandsykehuset HF har gjennomført en møtefrekvens på 4 - 5 møter pr. år. 
Forslag om nye satser for honorering av medlemmer for Brukerutvalget for Helgelandssykehuset HF fra 
2011: 
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• Leder kr 20 000 per år inkludert møtegodtgjørelse 
• Nestleder kr 10 000 per år inkludert møtegodtgjørelse 
• Øvrige utvalgsmedlemmer kr 1500 per møte en deltar på 
• Reise – og oppholdsgodtgjørelse etter Statens regulativ. 

 
Satsene foreslås revidert sammenfallende med revidering av satser for øvrige Brukerutvalg i Helse Nord 
RHF. 
 
 
VEDTAK: 
 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF innvilger foreslåtte satser for honorar til medlemmer av 

brukerutvalget og påpeker at honorar for møtedeltakelse innvilges for innkalte medlemmer.  
 
2. Styret godkjenner revidert mandat for brukerutvalget. 
 
 
 
Jan Erik Furunes 
Foretaksdirektør 
      
 
Saksbehandler: Kommunikasjonssjef / sykepleiefaglig sjef Randi Erlandsen 
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Mandat for brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
 
1.   Bakgrunn 
 

1. Brukerutvalget er et rådgivende organ for ledelsen av helseforetaket. 
2. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset hadde sitt første møte i desember 2002. 
3. Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere og ledelse av sykehuset og skal gjennom 

denne funksjonen sørge for at brukernes interesser på en saklig framstilt måte, blir drøftet og 
fulgt opp. 

4. Pasienterfaringer skal kun diskuteres og behandles på generelt grunnlag.  Brukerutvalget 
skal heller ikke erstatte noen av eksisterende råd og utvalg i Helgelandssykehuset, men være 
et supplement til disse. 

5. Brukerutvalget er representert på Helse Nord` s fellesseminarer for brukerutvalg / 
brukermedvirkning i regionen. 

6. Brukerutvalget skal markedsføre seg mot totaliteten av brukere på Helgeland, slik at det til en 
hver tid er synlig hvem som har mulighet til å fremme saker på vegne av brukerne.  

 
 
2.   Arbeidsoppgaver 
 

1. Arbeide for styrket pasientmedvirkning. 
2. Brukerutvalget skal være pro - aktiv og rette seg mot brukere på tvers i helseforetaket, 

uavhengig av tilknytning til brukerorganisasjon.  
3. Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk 

opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose.  
4. Brukerutvalgets skal også drive forebyggende arbeid i forhold til brukernes behov til 

Helgelandssykehuset, eksempelvis kvalitetsutvalg og tilrettelegging av universell utforming.  
5. Før styrebehandling skal brukerutvalget orienteres om virksomhetsplaner, budsjett, 

tertialrapporter og årlig melding.  
6. Kan gi uttalelser på styresaker. 
7. Holde seg orientert om resultatet av kvalitetsarbeidet i foretaket herunder kvalitetsindikatorer 

og ventetider i pasientbehandlingen. 
8. Holde seg orientert om brukerundersøkelser og aktiv bruk av resultatene i 

forbedringsarbeidet. 
 

4. Brukerutvalgets kontakt med styret og administra sjon 
 
• Brukerutvalgets leder eller stedfortreder for denne, har observatørstaus med talerett i 

Helgelandssykehusets styremøter.  
 

• Protokoller og årsmelding fra brukerutvalget oversendes styret og legges ut på helseforetakets 
internettside www.helgelandssykehuset.no/brukerutvalget. 

 
• Innspill til saker og uttalelser fra Brukerutvalget skal sendes foretaksledelsen i helseforetaket. 

 
3.   Oppnevning og sammensetning. 
 

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF består av 5 medlemmer med varamedlemmer.  
Medlemmer til Brukerutvalget foreslås av brukerorganisasjoner:  

5. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO): 2 medlemmer derav 1 fra Mental helse 
6. Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) 
7. Kreftforeningen 
8. I tillegg foreslås en representant fra sørsamisk område etter forslag fra samiske 

organisasjoner eller områder. 
Styret i Helgelandssykehuset oppnevner leder og nestleder for utvalget. Virkningsperiode for 
Brukerutvalget er 2 år og oppnevning følger samme tidsperiode som styret i 
Helgelandssykehuset.  

 

Vedlegg 
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4. Godtgjøring / honorering 
 
Brukerutvalget skal følge samme satser på godtgjøring og honorering som øvrige brukerutvalg i Helse 
Nord: 
 
Pr. 2011 er disse satser følgende: 

- Leder kr 20 000 per år inkludert møtegodtgjørelse 
- Nestleder kr 10 000 per år inkludert møtegodtgjørelse 
- Øvrige utvalgsmedlemmer kr 1500 per møte en deltar på 

 
Reise – og kostgodtgjørelse følger Statens regulati v. 

 
 
7.januar 2011 
Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF 
 
 
 
  
 
 


