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Styresak 29 -2022 Oppnevning av brukerutvalg for Helgelandssykehuset HF
2022 - 2024
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Forslag til medlemmer i Brukerutvalget for Helgelandssykehuset HF i perioden
2022 – 2024 godkjennes slik det er presentert i vedlegg 1.
2. Brukerutvalget konstituerer seg selv. Sittende leder fungerer som Brukerutvalgets
leder fram til Brukerutvalget har valgt ny leder og nestleder selv.

Formål:
I henhold til retningslinjer skal styret i Helgelandssykehuset HF oppnevne Brukerutvalgets
medlemmer, leder og nestleder i Helgelandssykehuset HF. Utvalget skal ha en
funksjonsperiode på to år.
Formålet med saken er at styret skal godkjenne forslag på sammensetning av
representanter til Brukerutvalget i Helgelandssykehuset for perioden 2022 – 2024 i henhold
til føringer i mandatet.

Bakgrunn/Sammendrag:
Det ble sendt ut brev fra Helgelandssykehuset 8. november til organisasjoner med invitasjon
til å foreslå kandidater fra sin organisasjon til Brukerutvalget for perioden 2022 – 2024.
Organisasjonene som fikk invitasjon var:
• Funksjonshemmedes fellesforbund
• SAFO Nord – samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
• Kreftforeningen
• Nordland fylkes eldreråd
• Marborg – brukerorganisasjon på rusfeltet
• Landsforeningen for pårørende til psykisk syke
• Ivareta – Pårørende berørt av rus
• Sijti Jarnge – Samisk kultursenter Hattfjelldal
• Rusmisbrukernes Interesseforbund (RIO)

Brukerutvalget fikk inn forslag på tolv kandidater fra organisasjonene. Det ble flere runder
med korrespondanse og utsettelse av frist. Det skyldes at organisasjonene i år har hatt
problemer med å rekruttere brukerrepresentanter.
Organisasjonene har ikke nominert nok representanter til å ha personlige
vararepresentanter. Vi opprettholder derfor praksisen med å ha en felles «varabank» også
for kommende periode.
I henhold til Brukerutvalgets mandat skal sammensetningen i Brukerutvalget være fordelt
slik:
1. FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, derav 1 fra Mental helse (2
representanter)
2. SAFO - Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (1 representant)
3. Kreftforeningen (1 representant)
4. Medlemmer fra organisasjoner innen TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) (2
representanter). Fortrinnsvis en bruker- og en pårørenderepresentant.
5. Medlem fra samisk befolkning i sørsamisk område (1 representant)
6. Medlem fra Eldreråd eller Pensjonistforbundet (1 representant)
7. Leder fra Ungdomsråd
Innstillingen til brukerutvalg for kommende periode er basert på behovet for kontinuitet og
fornyelse. I følge mandatet er det ikke er ønskelig at leder og nestleder går ut av
Brukerutvalget samme år. I år vil begge vervene bli ledige. Sittende leder har blitt forespurt
og akseptert å fungere som Brukerutvalgets leder fram til Brukerutvalget har konstituert
seg, og ny leder er valgt. Det vil sikre kontinuitet og kunnskapsoverføring til ny ledelse er
etablert.
Øvrige kriterier for sammensetning av Brukerutvalget er også tatt hensyn til. Medlemmene
representerer en bred organisatorisk tilhørighet, bred erfaringsbakgrunn, kjønnsfordeling og
geografisk spredning. Beklageligvis hadde ikke SAFO nye brukerrepresentanter å nominere i
år. Sittende leder representerer SAFO til Brukerutvalget har konstituert seg.
Brukerutvalget har plass til ungdomsrådets leder når ungdomsråd er oppnevnt og etablert i
Helgelandssykehuset.

Mo i Rana, 14. mars 2022

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør
Vedlegg:
1. Forslag på sammensetning av brukerutvalg for Helgelandssykehuset HF 2022 – 2024.
2. Nominasjonsliste

