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Administrerende direktør sin tilrådning:
1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar endring i Brukerutvalgets sammensetning slik at
Kreftforeningen blir representert.
2. Styret i Helse Finnmark HF vedtar reduksjon i antallet medlemmer i Brukerutvalget fra 10
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til ett medlem hver.
3. Styret i Helse Finnmark HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer samt varamedlemmer
i tråd med innstilling.
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Brukerutvalget i Helse Finnmark HF:
a: Justering av Brukerutvalgets mandat, samt
b: Nyoppnevning av medlemmer

Bakgrunn:
Brukerutvalget i Helse Finnmark HF har en funksjonstid på to år. Nytt Brukerutvalgt skal
oppnevnes for perioden mai 2012 – mai 2014. I år vil nyoppnevning skje litt tidligere enn
opprinnelig planlagt da Helse Nord ønsker å harmonisere funksjonsperiodene for alle
brukerutvalgene i regionen for å få til en felles opplæring hvor samtlige brukerutvalg møtes.
I tidligere Bestillerdokument var Helse Finnmark HF bedt om å opprette et særskilt
brukerutvalg for psykisk helsevern. Imidlertid har det vært enighet i Finnmark om å fortsette
ordning med ett brukerutvalg, noe Foretaksmøtet i Helse Nord i sin tid ga sin tilslutning til.
En var da enige om å styrke utvalget med to representanter fra Mental Helse som er tilsluttet
FFO.
I mandatet er det lagt vekt på at det skal være geografisk spreding på medlemmene. I praksis
medfører dette en utfordring. Det er flere organisasjoner som foreslår kandidater, samtidig
som brukerorganisasjonene ikke har lokallag i alle deler av fylket. Ved foregående
oppnevnelse viste det seg vanskelig å få inn tilstrekkelig mange forslag på kandidater som
muliggjør en god geografisk spredning.
I henhold til vedtatte mandat for Brukerutvalget skal samarbeid mellom brukerne og
spesialisthelsetjenesten skje gjennom brukerorganisasjonenes fellessammenslutninger. I
Norge har vi to slike fellessammenslutninger. Videre har vi i Finnmark oppnevnt medlemmer
etter forslag fra Finnmark Fylkeskommunes eldreråd, samt ønsket at Sametinget skulle foreslå
kandidat for ivaretakelse av brukerperspektivet vedrørende helsetilbudet til den samiske
befolkning.
A. Om justering av mandat:
Utvalgets sammensetning:
Brukerutvalget for Helse Finnmark HF består nå av 10 medlemmer.
2 representanter fra Finnmark fylkeskommunes eldreråd.
1 representant med spesielt ansvar for å ivareta brukerperspektivet vedrørende
helsetilbudet til den samiske befolkningen. Finnmark fylkeskommunes eldreråd, FFO,
SAFO og RIO blir alle bedt om å fremme forslag til medlem med slik spesielt ansvar.
4 representanter fra FFO hvorav to medlemmer tilknyttet underorganisasjonen Mental
Helse.
2 representanter fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner.
1 representant fra RIO
Det fremmes i denne saken forslag til endring gjeldende Brukerutvalgets sammensetning.
Dette medfører endringer i gjeldende mandat. Kreftpasienter utgjør en betydelig og økende
andel av våre pasienter. Ofte er behandlingsforløp for kreftpasienter kompliserte og involverer
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flere nivå i helsetjenestetilbudet. Det er ansett som viktig å styrke utvalget med den
kompetanse denne pasientgruppen representerer. Kreftforeningen er ikke tilsluttet de
hovedsammenslutninger som inntil nå har representasjon i vårt Brukerutvalg. Å inkludere
Kreftforeningen i Brukerutvalget ble drøftet som egen sak i brukeutvalgets møte 16. februar
2012 som enstemmig vedtok følgende:
Vedtak:
Brukerutvalget ønsker å få utvidet utvalget til 11 representanter ved at Kreftforeningen gis
representasjon. Utvidelse av utvalget vil øke kostnadene både mht reiser og møtegodtgjørelse.
Brukerutvalget ber dermed om å få økt tildeling i tråd med dette. Det bør etter utvalgets
oppfatning legges til rette for at kan avvikle 6 møter per år.
Enstemmig vedtatt
Å skulle utvide antallet medlemmer i Brukerutvalget har en økonomisk konsekvens. Utvalget
har hatt betydelige utfordringer mht å kunne avvikle et ønsket antall møter innen gitte
økonomiske ramme. Foruten møtegodtgjørelse, godgjøring av tapt arbeidsfortjeneste utgjør
reise- og oppholdskostnader en betydelig andel av utvalgets utgifter. Ved utvidelse av utvalget
vil antallet medlemmer og overstige utvalget i størrelse sammenlignet med UNN HF som i
dag har 10 medlemmer.
Størrelsesmessig mht medlemsmasse er den ene hovedsammenslutningen SAFO nær lik
Kreftforeningens medlemsmasse. En annen faktor er at Eldrerådet i Finnmark fylkeskommune
har 2 representanter i dagens utvalg. Samtidig kan det være en svakhet at alderperspektivet for
mange av våre unge pasienter ikke er ivaretatt. Dette har medført en oppfordring til de ulike
organisasjoner som er bedt om å fremme forslag på medlemmer om å ivareta et
alderperspektiv når de fremmer sine forslag.
Begrunnet ut fra medlemsmasse foreslås justering av Brukerutvalgets sammensetning slik at
SAFO og Kreftforeningen begge videre får ett medlem i vårt Brukerutvalg. De signaler
Brukerutvalget så langt har mottatt tilsier at en ikke kan forvente særlig styrking av utvalgets
budsjett ut over de kr. 200.000,- de i dag disponerer. Dette medfører samtidig forslag om å
redusere utvalget fra 10 til 9 medlemmer med følgende sammensetning:
Brukerutvalget for Helse Finnmark HF foreslås sammensatt som følger:
1 representanter fra Finnmark fylkeskommunes eldreråd (redusert med ett medlem).
1 representant med spesielt ansvar for å ivareta brukerperspektivet vedrørende
helsetilbudet til den samiske befolkningen. Finnmark fylkeskommunes eldreråd, FFO,
SAFO, RIO OG Kreftforeningen blir alle bedt om å fremme forslag til medlem med slik
spesielt ansvar.
4 representanter fra FFO hvorav to medlemmer tilknyttet underorganisasjonen Mental
Helse.
1 representant fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (redusert med
ett medlem).
1 representant fra RIO
1 representant fra Kreftforeningen (ny)
Om styret for Helse Finnmark ikke ønsker å redusere utvalget som skissert er det ønskelig
med utvidelse av utvalget slik at Kreftforeningen gis mulighet for å delta.

Side 2 av 4

Tilføyelse etter at saken ble utsatt fra styremøte i Helse Finnmark HF:
Etter at saken var fremmet til styret for Helse Finnmark, men utsatt i behandlingen, tok
brukerutvalget på ny opp sak om brukerutvalgssammensetning i sitt møte 17. april 2012. I
møteprotokoll etter dette møtet framkommer følgende:
Sak 13/2012: Mandat Helse Finnmark
Informasjon om forslag til mandatet fra styremøte 28. mars 2012. Brukerutvalget godkjenner
administrasjonens forslag om 9 representanter, vedtas med en stemme i overtall.
Brukerutvalget i Helse Finnmark har dermed gitt sin tilslutning til forslaget som var fremmet
til styremøte i april og som fremmes til dette møtet.
Godgjøring til utvalgets medlemmer:
Godtgjøring til brukerutvalgende i Helse Nord ble behandlet som styresak 21-2012 i Helse
Nord. Endringer skal i henhold til vedtaket gjøres gjeldende i alle foretakene i regionen.
Følgende ble enstemmig vedtatt:
A. Prinsippet om lik godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle
underliggende helseforetak i Helse Nord innføres fra 1. januar 2012.
B. Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:
1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak i
Helse Nord fastsettes til:
Brukerutvalgets leder kr 20 500,Brukerutvalgets nestleder kr 15 000,Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr 10 250,Møtegodtgjørelsen til brukerutvalgets medlemmer kr 1 540,2. Fastsatt godtgjørelse dekker ordinære og ekstraordinære møter.
Dette medfører justering av våre retningslinjer RL1482 ”Brukerutvalgsmedlemmer:
Møtegodtgjørelse, tapt arbeidsinntekt ved møter m.v.”.
B. Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget
Brukerutvalget oppnevnes av styret for Helse Finnmark HF etter at vi har mottatt forslag på
kandidater fra FFO Finnmark, SAFO Nord, Eldrerådet i Finnmark Fylkeskommune og RIOnord. I år er også Kreftforeningen kontaktet og bedt om å fremme forslag, men disse er
samtidig gjort oppmerksomme på at dette avhenger av om styret godkjenner endring av
utvalgets sammensetning.
Det er Styret i Helse Finnmark HF som skal oppnevne utvalget etter innstilling fra
administrerende direktør på bakgrunn av innkomne forslag. Styret oppnevner leder og
nestleder. Brukerutvalget skal være bredt sammensatt, og representere organisasjoner og
brukere, samt ta hensyn til alder, kjønn, geografi, etnisitet, bakgrunn, store pasientgrupper og
satsningsområder. Oppnevningen har en varighet på to år.
De ulike organisasjoner er bedt om å foreslå flere kandidater for at styret skal ha reell
mulighet til å ivareta også et geografisk perspektiv ved oppnevning. Organisasjonene har
sendt forslag i harmoni med det antall medlemmer som er skissert i mandatet og i henhold til
ny foreslått sammensetning.
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Følgende oppnevning foreslås:
ORGANISASJON
SAFO
Leder av
Brukerutvalget
FFO
Nestleder av
Brukerutvalget
FFO
FFO
Mental Helse
FFO
Mental Helse
Eldrerådet
Finnmark
RIO
Kreftforeningen
Samisk rep

REPRESENTANT
Kjell Magne Johansen, Hammerfest

VARAMEDLEM
Erik Lemika, Hammerfest

Unni Elise Salamonsen, Alta

Ann Birgit Wærnes, Alta

Johan Morland, Hammerfest
Marit Laursen, Snefjord

Gunn Tove Kivijervi, Alta
Inge Skomsvold, Hammerfest

Mette Olsen, Måsøy
Annfrid Slettvoll, Tverrfjord

Evelyn Olsen Lid, Kirkenes

Anne Hasselberg, Hesseng
Ivar Pettersen, Alta
Samuel Anders Guttorm, Berlevåg

Lene Balsvik, Bjørnevatn
Berit Eliassen, Hammerfest
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