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Sak 101/16 Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 1.1.2017 – 31.12.2018 
 
Funksjonsperioden for brukerutvalget går ut 31.12.2016, og det skal oppnevnes medlemmer 
for neste periode, som går fra 1.1.2017 til 31.12.2018. Brukerorganisasjonene er invitert til å 
foreslå medlemmer for en ny periode. Forslag til nytt brukerutvalg er basert på innspill mottatt 
fra disse. 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
1. Styret oppnevner brukerutvalg ved Akershus universitetssykehus HF for perioden 

1.1.2017 – 31.12.2018 med følgende medlemmer: 

Navn Organisasjonstilhørighet 

Alf Magne Bårdslett (ny) Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Akershus, 
Norsk forening for Cystisk Fibrose 

Svein Arne Holst-Larsen (gjenvalg) FFO Akershus, Oslo og Akershus Parkinsonforening 
Sissel H. Andersen (gjenvalg) FFO Akershus, Personskadeforbundet LTN 

Marianne Skifjell (ny) FFO Akershus, Landsforeningen for Pårørende innen 
Psykisk helse (LPP) 

Ewy Halseth (ny) FFO Oslo, Cerebral-Parese-foreningen for Oslo og 
Akershus 

Harald Korsgaard (gjenvalg) Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes 
organisasjoner (SAFO) 

Eirik Bjelland (ny) Kreftforeningen, Lymfekreftforeningen i Akershus, 
Buskerud og Oslo 

Cathrine Aas Moen (ny) Kreftforeningen, leder av hjernesvulstforeningen 
Fredrik Nilsson (ny) Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)  
Hilde M. Aanerud (ny) Pensjonistforbundet 

 
 
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevne eventuelt nye representanter i løpet 

av funksjonsperioden, dersom det blir behov for det. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Bakgrunn 
Helse Sør-Øst RHF har laget en veileder for brukermedvirkning. Veilederen er av rådgivende 
karakter, og gir blant annet råd om nominering, oppnevning og konstituering. Brukerutvalget 
skal oppnevnes av styret på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og 
organisasjonstilknytning. Akershus universitetssykehus HF (Ahus) inviterte FFO Akershus, 
FFO Oslo, SAFO, Kreftforeningen, RIO, Pensjonistforbundet, Vokse for barn og 
Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) til å foreslå kandidater til brukerutvalget.  

Med bakgrunn i veilederen er følgende kriterier lagt til grunn for forslaget til oppnevning: 
• Medlemmer skal selv ha erfaring som pasient- og /eller pårørende  
• Alle virksomhetsområder skal være representert (psykisk helsevern, tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling og somatiske helsetjenester). Videre vektlegges 
representasjon fra brukergrupper med bred erfaring innen  

o kreftomsorgen  
o pårørendeperspektivet, med særlig vekt på foreldre med syke barn  

• Representasjon fra eldre  
• Representasjon fra etniske minoriteter  
• Minimum 40 prosent av begge kjønn  
• God geografisk spredning i opptaksområdet 

Funksjonsperioden er to år. Medlemmer kan oppnevnes for flere perioder dersom de 
foreslås fra egne organisasjoner, men ikke for mer enn tre perioder sammenhengende. 

Brukerorganisasjonene har ut fra de oppgitte kriteriene foreslått representanter som de 
mener har gode forutsetninger for å ivareta brukernes interesser. Selv etter flere 
henvendelser til organisasjonene har det imidlertid ikke vært mulig å få representasjon fra 
etniske minoriteter. Det foreslås derfor at Ahus i samarbeid med brukerorganisasjonene 
jobber videre med å finne en kandidat, med sikte på oppnevning for neste periode 
01.01.2019-31.12.-2020.  

Foreslått representant fra RIO samt én av de foreslåtte representantene fra Kreftforeningen 
har ikke bostedsadresse i opptaksområdet til Ahus. I henhold til veilederen er det heller ikke 
et krav om at medlemmene skal ha bostedsadresse i opptaksområdet. RIOs medlemmer 
jobber bredt og innen flere helseforetaks opptaksområder. Organisasjonen baserer sitt 
forslag til representant på kompetanse hos aktuell person, og fordeler større geografiske 
områder seg i mellom. Kreftforeningen foreslår kandidater ved en oppnevningsprosess som 
går gjennom Regionalt brukerforum, og er basert på egenerfaring, kunnskap og 
ansvarsområde.  Kandidaten som ikke har bostedsadresse i Ahus opptaksområde, har 
ansvaret for fylkene Oslo og Akershus.  

Sammensetningen i brukerutvalget ivaretar hele Ahus opptaksområde på en god måte. Både 
Oslo og Akershus er godt representert fra FFO, SAFO samt de andre organisasjonene som 
representerer hele vårt opptaksområde på vegne av sine medlemmer. 

Brukerutvalget konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Det foreslås at 
administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevne nye representanter til brukerutvalget, 
dersom det skulle bli behov for dette i løpet av funksjonsperioden. 

Utvalgets medlemmer eller andre som deltar i utvalgets behandling, har taushetsplikt om de 
forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte. Utvalgets leder eller 
den som innkaller til møter, kan for øvrig pålegge taushetsplikt i saker der dette er hjemlet i 
lov. 

Helse Sør-Øst RHFs reglement for reisegodtgjørelse og møtegodtgjørelse legges til grunn 
for godtgjørelse av brukerutvalgets medlemmer. 
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