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Styresak 29/2012: Brukerutvalg 2012 – 2014 Helgelan dssykehuset HF 
 
Møtedato: 16.04.12 
Møtested: Telefon 
 
 
Innledning 
 
Brukeutvalget for helseforetaket skal etter tidligere vedtak følge samme valgterminer som styret. Styret i 
Helgelandssykehuset oppnevner leder og nestleder for utvalget. Virkningsperiode for brukerutvalget er 2 
år og oppnevning følger samme tidsperiode som styret i Helgelandssykehuset. Jamfør vedtatt mandat for 
brukerutvalget av 07.01.2011, skal styret for Helgelandssykehuset HF oppnevne leder og nestleder for 
perioden 2012 – 2014. 
 
Sammensetning 
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Forslag på 
medlemmer til Brukerutvalget foreslås av brukerorganisasjoner / lag / foreninger.  
 

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. 
 

Prosessen ved valg av medlemmer til brukerutvalget har vært formidlet til nevnte organisasjoner samt 
Nordland Reindriftssamers Fylkeslag og sameforeningen Hattfjelldal/Grane. 
 
På bakgrunn av innmeldte kandidater til HF fra respektive organisasjoner, er forslag til brukerutvalg for 
Helgelandssykehuset HF for perioden mai 2012 – mai 2014 følgende: 
 
Leder:    Ernly Eriksen  SAFO 
Nestleder:  Sissel Brufors Jensen FFO  
Medlemmer:  Helge Emilsen  FFO/Mental Helse 
   Dag Utnes  Kreftforeningen 
Varamedlemmer: Marit Angermo  SAFO 
   Anne Ditlefsen  Kreftforeningen 
   John Almendingen FFO 
 
Det var ikke kommet inn forslag på representant fra sørsamisk befolkning. 
 
Godtgjøring for brukerutvalget 
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF skal følge samme satser på godtgjøring som øvrige 
brukerutvalg i Helse Nord, jfr styresak 21/2012 – Helse Nord RHF - Godtgjøring til brukerutvalgene i 
Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak. Dette innebærer en endring av gjeldende satser til 
følgende satser for brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF for kommende periode: 
 

1. Godtgjørelse til brukerutvalg i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak 
 

Leder        kr 20 500  
Nestleder        kr 10 500   
Møtegodtgjørelse for brukerutvalgets medlemmer   kr   1 500  
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg    kr 10 250 (Helgelandssykehuset har ikke 
et slikt utvalg) 
 

2. Fastsatt godtgjørelse dekker ordinære og ekstraordinære møter  
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VEDTAKSFORSLAG: 
 
1. Styret for Helgelandssykehuset HF godkjenner forslag til brukerutvalg for perioden 2012 – 2014 og 

oppnevner i samme sak foreslått leder og nestleder for utvalget 
2. Styret vedtar møtegodtgjøringer for brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF etter vedtatte satser for 

brukerutvalg i Helse Nord RHF og ber samtidig administrasjonen om å revidere mandat for 
brukerutvalget i tråd med vedtaket. 

 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandler: Randi Erlandsen, kommunikasjonssjef 
 
 
Vedlegg: 
 
Styresak 21/2012 Helse Nord RHF – Godtgjøring for brukerutvalg i Helse Nord RHF og alle 
underliggende helseforetak  
 
Mandat for brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2011 
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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:  

3. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO): 2 medlemmer derav 1 fra Mental helse 
4. Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) 
5. Kreftforeningen 
6. 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.  
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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 
 
 
 
 
 
 
  


