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Sak 83/22 Oppnevning av brukerutvalg for perioden 01.01.2023 - 31.12.2024 
 
Funksjonsperioden for brukerutvalget går ut 31.12.2022, og det skal oppnevnes medlemmer for 
neste periode, 01.01.2023 - 31.12.2024. Brukerorganisasjonene er invitert til å foreslå medlemmer 
for perioden. Forslag til nytt brukerutvalg er basert på innspill mottatt fra disse. 
 
Jannicke Boge foreslås som ny leder. Hun vil etter endt ny periode ha vært brukerutvalgsmedlem en 
halv periode lenger enn fastsatt i retningslinjen for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak, 
dvs. totalt syv år. Dette skyldes at hun kom inn i brukerutvalget midt i en periode. Retningslinjen 
legger opp til at medlemmer ikke oppnevnes for mer enn tre perioder (seks år). Helseforetakene står 
imidlertid fritt til å oppnevne brukerutvalgsmedlemmer slik de finner det mest hensiktsmessig. 
Grunnet ønske om kontinuitet i ledelsen av brukerutvalget er det ønskelig at Jannicke Boge fortsetter 
en periode til.   
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
1. Styret oppnevner brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus HF for perioden 01.01.2023 - 

31.12.2024 med følgende sammensetning: 
 

Navn Organisasjonstilhørighet 
Jannicke Boge (gjenvalg) (leder) FFO Viken, ADHD Norge, Akershus 

Hans Christian Ly (ny) (nestleder) Kreftforeningen, Norsk forening for stomi- og 
reservoaropererte (NORILCO) 

Svein Graabræk (gjenvalg) FFO Viken, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 

Knut Magne Ellingsen (gjenvalg) Pensjonistforbundet 

Inger Dorothea Skauen (gjenvalg) FFO Innlandet, Revmatikerforbundet 

Deva Suhanthanathan Cristopher (ny) FFO Oslo, Norges blindeforbund 

Lene Marie Brobakken (ny) FFO Viken, Mental helse 

Øystein Kristiansen (ny) Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO) 

Merethe Sørensen (ny) SAFO, Norges handikapforbund (NHF) 

Monica Evje (ny) Kreftforeningen 

 
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  
I henhold til gjeldende regionale retningslinjer for brukermedvirkning skal styret i helseforetaket 
oppnevne brukerutvalgets medlemmer, samt leder og nestleder, etter 
innstilling fra administrerende direktør på grunnlag av innsendte forslag fra pasientorganisasjonene.  
 
Representantene skal oppnevnes personlig på bakgrunn av deres erfaringer, kompetanse, nettverk, 
verv og organisasjonstilknytning. Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO) Viken, FFO Oslo, FFO 
Innlandet, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Kreftforeningen, 
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO), Pensjonistforbundet og Ivareta (tidligere 
Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)) er invitert til å foreslå kandidater til brukerutvalget for 
Akershus universitetssykehus.  
 
Med bakgrunn i retningslinjene, er følgende kriterier lagt til grunn for forslag 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  

• Kreftomsorgen  
• Pårørendeperspektivet, med særlig vekt på foreldre med syke barn  
• Representasjon fra eldre  
• Representasjon fra etniske minoriteter  
• Minimum 40 % av begge kjønn  
• God geografisk spredning i opptaksområdet  

 
Brukerorganisasjonene har, ut fra de oppgitte kriteriene, foreslått representanter som de mener har 
gode forutsetninger for å ivareta brukernes interesser. Sammensetningen i brukerutvalget ivaretar 
hele opptaksområdet. Både Oslo, Viken, og Innlandet er godt representert fra FFO, SAFO og de andre 
organisasjonene.  
 
Brukerutvalgets funksjonsperiode er to år. Medlemmer kan re-oppnevnes for flere perioder, men 
ikke for mer enn tre perioder sammenhengende. 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.  
 
Brukerutvalget skal innenfor budsjettrammen holde så mange møter som det selv mener er 
nødvendig for å gjennomføre oppdraget sitt. Møtene bør holdes i forkant av helseforetakets 
styremøte, slik at styresaker kan gjennomgås og eventuelt kommenteres. Det skal være dialog 
mellom brukerutvalget og helseforetaket i styresaker som er av spesiell interesse for brukerutvalget. 
 
Utvalgets medlemmer eller andre som deltar i utvalgets behandling, har taushetsplikt om 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-Østs reglement for reise- og møtegodtgjørelse, legges til grunn for godtgjørelse av 
brukerutvalgets medlemmer. 


