Styresak 30/2016: Valg av representanter til Brukerutvalg
Møtedato: 26.04.2016
Møtested: Mo i Rana
Jfr. Styresak RHF 30-2016 ble det oppnevnt nytt styre Helseforetakene i Helse Nord i tråd med
helseforetak loven §21. I tilknytning til dette skal det velges nytt brukerutvalg i Helgelandssykehuset HF
for perioden 2016-2018. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset har vært stabilt og har gjennomgående
hatt medlemmer som har representert viktige brukergrupper i regionen. Brukerutvalgets rolle er viktig
og høyt prioritert i helseforetakets arbeid. jfr. Styrevedtak 38/ 2014 i Helgelandssykehuset og styresak
RHF sak 31/2016 er følgende kriterier anvendt ved sammensetning brukerutvalg:
Helse Nord ber organisasjonene om å vurdere følgende kriterier ved sitt valg av kandidater:
- Balansert sammensetning med hensyn til ulike typer sykdom (psykiske lidelser, somatikk og
rehabilitering, rus mv).
- Balansert sammensetning ut fra kjønn, alder og geografisk helseforetakstilknytning.
- Ivaretakelse av barn, ungdom og voksnes perspektiv.
- Utvalget bør ha representanter med minoritets-, innvandrerbakgrunn.
- Representantenes evne til å se” helheten” og representere alle brukere / pårørende, ikke kun egen
gruppe / helseforetak, må vektlegges.
- Brukerkompetanse (gjennomgått brukeropplæring) og tidligere erfaring fra arbeid med
brukermedvirkning.
- Rimelig balanse mellom fornyelse og kontinuitet.
- Jamfør strategi for Brukermedvirkning i Helse Nord, bør kandidat i brukerutvalg ikke være ansatt i
eget helseforetak.
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF (2014 -2016) består av 6 medlemmer med varamedlemmer
fordelt på følgende organisasjoner:
•
•
•
•
•

FFO - (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), 2 representanter, derav 1 representant fra Mental helse
SAFO – (Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner), 1 representant
Kreftforeningen, 1 representant
Medlem fra samisk befolkning i sørsamisk område, 1 representant
Medlem fra Eldreråd, 1 representant

Forslag til vedtak:
1) Styret godkjenner ny sammensetning i foretakets Brukerutvalg.
2) Sissel Brufors Jensen velges som leder
3) Alf Tjønna velges som nestleder
4) Mandat for perioden 2014-2016 videreføres til kommende periode 2016-2018
5) Styret ber administrasjonen følge opp vedtatt godtgjørelse for brukerutvalget
Vedlegg:
1.
Protokoll Foretaksmøte 07.04.2016 – Godtgjørelse Brukerutvalg
Per Martin Knutsen
Administrerende direktør
Styremøte Helgelandssykehuset HF
Styredokument 26.04.2016
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