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Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetakene 

Jeg viser til brev fra LPP Sogn og Fjordane av 25. nov. og til tidligere korrespondanse og 

annen kontakt med Spesialisthelsetjenesteavdelingen i departementet. 

 

Jeg vil først få takke dere for arbeidet dere gjør med å bidra til å skape bedre tilbud til 

brukere og familier som trenger hjelp og støtte for psykiske lidelser.  

 

Gjennom lov om helseforetak, oppdragsdokumenter og foretaksmøte er de regionale 

helsefortakene pålagt å sørge for at brukere og pårørende er involvert i plan- og 

utviklingsarbeid. I de konkrete eksemplene dere tar opp om planarbeid i Helse Vest RHF og i 

Helse Førde HF legger jeg til grunn at helseforetakene har forholdt seg til gjeldende 

regelverk og føringer. Dersom dere skulle ønske en grundigere vurdering av den juridiske 

siden av saken, så vil fylkesmannen som formell klageinstans være rette adressat. 

 
Gjennom foretaksmøtet ba jeg i 2015 de regionale helseforetakene om å etablere felles 

retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå for regionale 

helseforetak. Arbeidet var forutsatt å skje i samarbeid med de regionale brukerutvalgene. I 

2017 forelå gjeldende retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå. Her fremgår det 

bl.a. at en viktig del av brukerutvalgets arbeidsoppgaver er å bidra med brukerkompetanse i 

prosjekt, råd og utvalg i form av deltakelse i arbeids- og styringsgrupper. 

  

I retningslinjene er det lagt vekt på at sammensetningen av brukerutvalget skal gjenspeile 

helseforetakets virksomhetsområde, vanligvis gjennom balansert representasjon fra 

somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er også 

understreket at pårørendeperspektivet skal være representert.  

 

Brukerutvalget skal representere alle pasienter og pårørende i helseforetakets 

virksomhetsområde. Dette er et grunnleggende viktig prinsipp som tilsier at utvalget bør 
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Side 2 
 

være særlig oppmerksom på bruker- og pårørendegrupper som ikke er representert direkte i 

utvalget.      

 

I henhold til retningslinjene skal det regionale brukerutvalget foreslå brukerrepresentanter fra 

brukerutvalg eller organisasjoner til plan- og prosjektarbeid, råd og utvalg. Det er ikke stilt 

krav om at bruker og pårørenderepresentanter til denne type oppgaver nødvendigvis skal 

komme fra det fagområdet som skal utredes. I retningslinjene heter det videre at 

brukerutvalget kan henvende seg til organisasjonene eller andre brukerutvalg i regionen for å 

få forslag til kandidater til brukerrepresentasjon. Hensyn som tilsier at utvalget bør henvende 

seg til andre er bl.a. kapasitet og kompetanse. Ved oppnevning kan det etter behov 

oppnevnes vararepresentant(er) for å sikre god brukermedvirkning. 

  

Jeg deler vurderingen til LPP Sogn og Fjordane om at den type planarbeid som det refereres 

til generelt vil styrkes gjennom å tilføre aktuelle råd og utvalg et sterkere innslag av bruker- 

og pårørendekompetanse. Egen erfaring fra det aktuelle fagområdet representerer en særlig 

verdifull kompetanse, men jeg er også trygg på at erfarne brukerrepresentanter fra andre 

fagområder kan gjøre en god jobb på området. Dette er vurderinger som må gjøres lokalt av 

(regionalt) brukerutvalg og helseforetak i det enkelte tilfelle. I retningslinjene er det ikke sagt 

noe om antall representanter, men det kan også være god grunn til å ha minst to 

representanter i slike utvalg og arbeidsgrupper og at både bruker- og pårørendesiden er 

representert.  

 

Etter min mening er det viktig at både kommunene og bruker- og pårørendeorganisasjonene 

blir inkludert i arbeidet med å utvikle det psykiske helsevernet.  

 

Foretakene på begge nivåer er ansvarlige for hvordan brukermedvirkning praktiseres og jeg 

merker meg at LPP Sogn og Fjordane har tatt opp de aktuelle sakene med henholdsvis 

Helse Vest RHF, regionalt brukerutvalg og Helse Førde HF. Dette er viktig for at foretak og 

brukerutvalg kan vurdere sin praksis.  

 

Dersom bruker- og pårørendeorganisasjonene har synspunkter på retningslinjene, kan dere 

ta dette opp med det det regionale helseforetaket. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 

 

 

Kopi 
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Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 

Helse Førde HF 

Helse Vest RHF 

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse 

Mental Helse Norge 

Mental Helse Sogn og Fjordane 
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