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Styresak 109 - 2021 - Mandat for brukerutvalget 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Brukerutvalgets sammensetning endres.  

1. Det gis plass til to representanter fra TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling), 
fortrinnsvis en bruker- og en pårørenderepresentant 
2. Ved etablering av ungdomsråd i Helgelandssykehuset gis ungdomsrådets leder en 
plass i brukerutvalgets møter 

 
 
Formål: 
Sikre et godt sammensatt brukerutvalg i henhold til nasjonale retningslinjer som inkluderer 
leder av ungdomsråd 
 
Bakgrunn: 
 
Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå slår fast at brukerutvalgene i 
helseforetakene skal ha medlemmer fra  

➢ FFO (funksjonshemmedes fellesforbund)  
➢ SAFO (samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner)  
➢ Kreftforeningen  
➢ TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) 

 
I tillegg skal det være noen som ivaretar eldres helse og samisk befolkning. 
 
Brukerutvalget har et mandat som er i henhold til nasjonale retningslinjer. Pr. i dag består 
brukerutvalget av 7 representanter hvorav FFO har to representanter. 
 
Brukerutvalget ønsker å foreslå endringer i eget mandat. Utvalget foreslår to representanter 
fra TSB. Fortrinnsvis en bruker- og en pårørenderepresentant. Det baseres på innspill fra RIO 
(rusmisbrukernes interesseorganisasjon) som påpeker at begge sider bør være representert 
i brukerutvalget med tanke på hvor langt fra hverandre pårørende- og 
pasientrepresentanter kan stå i ulike saker innen dette feltet. Innen TSB finnes det egne 
pårørendeorganisasjoner og egne brukerorganisasjoner. 
 
Brukerutvalget foreslår også å justere mandatet slik at det blir plass til leder av 
ungdomsrådet i brukerutvalget når ungdomsrådet kommer i drift.   
 
 
 



 

 
Kostnad og budsjett i forbindelse med saken: 
 
Kostnadene øker med møtegodtgjørelse for to representanter i 6 møter;  
kr. (1960,- x 2) x 6 = 23 520,- 
Reiseutgifter til to møter pr. år: Ca. 3000,- pr. person = 6000,- for to personer. 
Øvrige møter foregår digitalt.  
Total merkostnad på ca 30 000,- pr. år. 
 
 
 
 
Mo i Rana, den 08.12.2021 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 
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