Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 16.11.17

SAK NR 088 – 2017
NASJONALE RETNINGSLINJER FOR BRUKERMEDVIRKNING

Forslag til

VEDTAK:

1. Styret i Sykehuset Innlandet HF tar informasjonen om nasjonale retningslinjer for
brukermedvirkning til etterretning.
2. Styret gir Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF mulighet til å møte med to
representanter som observatører med tale- og forslagsrett i styremøtene.

Brumunddal, 9. november 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 088 – 2017

Bakgrunn
Det har vært ulike rutiner og praksis for brukermedvirkning på systemnivå i helseregionene. I
2015 stilte derfor Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) krav om at prinsipper og rutiner bør
være like.
I protokoll fra foretaksmøte den 7. januar 2015 ble det i kap. 3.5.2 stilt følgende krav til de fire
regionale helseforetakene:
«Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å etablere felles retningslinjer og enhetlig praksis for
brukermedvirkning på systemnivå for regionale helseforetak og helseforetak innen den 1. juni 2015. Det blir lagt
til grunn at arbeidet skjer i samarbeid med de regionale brukerutvalgene.»
I 2016 fulgte HOD opp med et tilleggskrav om at det skulle etableres ungdomsråd i
helseforetakene, og følgende krav ble stilt i protokoll fra foretaksmøte den 12. januar 2016:
«Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om at det i felles retningslinjer for brukermedvirkning for regionale
helseforetak og helseforetak tas inn bestemmelser om at alle helseforetak skal etablere ungdomsråd.»
Retningslinjene for brukermedvirkning ble vedtatt i Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. april
2017 i sak 043-2017. Styret i det regionale helseforetaket gjorde følgende enstemmige vedtak i
saken;
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i
helseforetak som retningsgivende for foretaksgruppen.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp retningslinjene og bidra til harmonisering av
honoreringspraksis.
I saksframstillingen i den regionale styresaken framgår det at Helse Sør-Øst RHF har lagt opp til
regionale tilpasninger for følgende forhold:
1. Praksis med at to representanter fra brukerutvalget, hvorav den ene er brukerutvalgets leder, møter i
styremøtene som observatører med tale- og forslagsrett, videreføres.
2. Praksis med at det ikke er vararepresentasjon i brukerutvalgene videreføres.
3. Det etablerte systemet for honorering av brukermedvirkning på systemnivå basert på statens satser
videreføres for 2017 og vurderes for 2018 etter en interregional prosess med sikte på harmonisering.
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Saksframstilling
Oppnevning av leder og nestleder
En vesentlig endring i forhold til dagens praksis i Helse Sør-Øst er at leder og nestleder i
brukerutvalg etter de nye felles retningslinjene skal oppnevnes av helseforetakets styre, etter
forslag fra administrerende direktør. Praksis i Helse Sør-Øst har vært at Brukerutvalget har vært
gitt fullmakt til å konstituere seg selv med oppnevning av leder og nestleder og at oppnevningen
stadfestes av styret.
Brukerrepresentantene foreslås av brukerorganisasjonene FFO, SAFO, Mental Helse, RIO,
Kreftforeningen og eldrerådene i Oppland og Hedmark. Funksjonsperioden for Brukerutvalget
er 2 år og representantene kan ikke sitte mer enn 3 perioder.
Nåværende funksjonsperiode utgår 1.6.2018. Administrerende direktør vil derfor fremme en sak
for Styret om oppnevning av nytt Brukerutvalg, inkludert oppnevning av leder og nestleder for
perioden 2018-2020 i løpet av våren 2018.
Ungdomsråd
Det ble etablert Ungdomsråd i Oppland i 2015 og i Hedmark i 2016. Sykehuset Innlandet vil
styrke arbeidet i ungdomsrådene ved at det er opprettet faste kontaktpunkt mellom
Brukerutvalget og Ungdomsrådene og det avholdes faste møter mellom koordinatorene for
Ungdomsrådene og foretaksledelsen. I tillegg får lederne i Ungdomsrådene mulighet til å delta på
møter i Brukerutvalget.
Anbefalinger fra HSØ-RHF
Helse Sør-Øst RHF har lagt opp til regionale tilpasninger for følgende forhold:
1. Praksis med at to representanter fra brukerutvalget, hvorav den ene er brukerutvalgets
leder, møter i styremøtene som observatører med tale- og forslagsrett, videreføres.
2. Praksis med at det ikke er vararepresentasjon i brukerutvalgene videreføres.
3. Det etablerte systemet for honorering av brukermedvirkning på systemnivå basert på
statens satser videreføres for 2017 og vurderes for 2018 etter en interregional prosess
med sikte på harmonisering.
I styret i Sykehuset Innlandet har Brukerutvalget kun vært representert med leder som
observatør. Om Sykehuset Innlandet skal følge opp de regionale føringene medfører det at to
representanter fra Brukerutvalget møter som observatører i styremøtene med tale- og
forslagsrett.
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Administrerende direktørs vurdering
Sykehuset Innlandet bør foreta en tilpasning i henhold til føringene fra Helse Sør-Øst RHF om
to brukerrepresentanter som observatører med tale- og forslagsrett i styremøtene.
Administrerende direktør er av den oppfatning at felles regional retningslinje for
brukermedvirkning på systemnivå gir et godt grunnlag for god brukermedvirkning.

Vedlegg:
1. Styresak 043-2017 i Helse Sør-Øst RHF om nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning
2. Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning med regionale tilpasninger
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