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1. Målsetting:
Fylkes-FFO i de respektive helse- 
regionene har ansvaret for å legge til 
rette for et samarbeid mellom fylkene 
på spesialisthelsetjenestens områder. 

Målet er å påvirke det regionale helse-
foretakets virksomhet, ved blant annet 
og sikre aktiv brukermedvirkning. 

Arbeidet skal konkretiseres i en årlig 
handlingsplan, som skal vedtas i de 
enkelte fylkes-FFOene innenfor 
samarbeidet. 

2. Organisering
Samarbeidet mellom fylkes-FFO i 
de enkelte helseregionene kan ikke 
registreres som en egen juridisk 
enhet. Det er styret i fylkes-FFO som 
har ansvar for FFO-samarbeidet. Alle 
formelle vedtak skal skje i de enkelte 
fylkesstyrene.

Eventuell honorering i tilknytning til 
verv i FFO-samarbeidet skal vedtas 
på årsmøtene i FFO i fylkene, jf. FFOs 
vedtekter, § 5B, pkt. 4-f.  

Fylkes-FFOene i den enkelte  
helseregion utarbeider en avtale for 
samarbeidet innenfor rammene av 

denne veilederen. Den signerte  
samarbeidsavtalen, skal godkjennes 
av FFOs Hovedstyre.

Følgende rutiner om praktiske forhold 
må fremgå av samarbeidsavtalen:

• Prosessen for nominering av 
kandidater til det regionale 
brukerutvalget

• Klargjøring av tidsfrister
• Opplæring
• Rapportering 
• Funksjonstid 

Alle FFOs medlemsorganisasjoner 
skal inviteres til å komme med 
forslag til brukerrepresentanter til 
det regionale brukerutvalget (for å 
ivareta landsfunksjoner i de ulike 
helseregionene). 

Det skal fremgå av samarbeidsavtalen:

• Ivaretakelse av sekretariats- 
funksjon for FFO-samarbeidet

• Ivaretakelse av økonomiske 
forhold, drift, etc.

Det bør være konsensus om de  
aktiviteter som ønskes gjennomført.

Veileder for fylkes-FFOs samarbeid 
på spesialisthelsetjenestens område
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3. Arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsoppgaver for 
FFO-samarbeidet i helseregionene er:

• Nominere brukerrepresentanter fra 
FFOs medlemsorganisasjoner til 
det regionale brukerutvalget. 

• Fremme saker i tilknytning til 
spesialisthelsetjenestens tilbud på 
regionalt nivå.

• Erfaringsutveksling
• Opplæring og oppfølging av  

brukerrepresentantene i det 
regionale brukerutvalget

4. Økonomi
FFO-samarbeidet i den enkelte  
helseregion finansieres av midler 
fra det regionale helseforetaket. Det 
skal utarbeides et felles budsjett for 
FFO-samarbeidet i helseregionen. 

5. FFOs logo
FFOs navn og logo er varemerke- 
beskyttet og kan bare benyttes av 
organisasjonens vedtektsfestede ledd 
(FFO nasjonalt, FFO i ”fylkets navn”, 
FFO i ”kommunens navn”). 

FFO-samarbeidet skal benevnes som: 
FFO-samarbeidet mellom fylkes-FFO-
ene i helseregion Vest/Sør-Øst/ 
Midt-Norge/Nord.

6. Rapportering
Rapport og regnskap for FFO- samar-
beidet i den enkelte helseregion skal 
være ferdig innen 31.mars og behand-
les og godkjennes på årsmøtet i de 
respektive fylkes-FFO, jf. vedtektene  
§ 5B, pkt. 4-d. 

Rapportering skal sendes FFO  
nasjonalt innen 15.juni hvert år. 

7. Gyldighetsperiode: 
Den godkjente samarbeidsavtalen i 
FFO-samarbeidet er gyldig i 2 år fra 
datoen den er godkjent i FFOs Hoved-
styre. 

Dersom det er behov for endringer 
innenfor avtaleperioden, må disse 
legges fram for FFOs Hovedstyre. 

Vedtatt av FFOs hovedstyre  
1. april 2014
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