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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 25. november 2021 
 
 
 
Sak 131-2021 

Brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF – oppnevning av medlemmer 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Følgende personer oppnevnes til brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden  

1. januar 2022 til 31. desember 2023: 
 

Navn  Organisasjon Fylke/Sykehusområdet 
Aina Rugelsjøen Mental Helse, FFO Viken (Buskerud)/  

Vestre Viken HF 
Dagfinn Haarr Pensjonistforbundet Agder/  

Sørlandet sykehuset HF 
Egil Rye-Hytten Landsforeningen for hjerte- og 

lungesyke , FFO 
Vestfold og Telemark (Telemark)/ 
Sykehuset Telemark HF 

Eva Pay RIO - en landsdekkende 
brukerorganisasjon på rusfeltet 

Viken (Østfold)/  
Sykehuset Østfold HF 

Faridah Shakoor 
Nabaggala 

Morbus Addison Forening, FFO Oslo/ 
Oslo universitetssykehus HF 

Heidi Skaara Brorson Kreftforeningen Vestfold og Telemark (Vestfold) / 
Sykehuset i Vestfold HF 

Heidi Hansen Landsforeningen for Nyrepasienter 
og Transplanterte, FFO 

Oslo/  
Lovisenberg Diakonale Sykehus 

Kjartan Th. Stensvold Landsforeningen for hjerte og 
lungesyke, FFO 

Innlandet / 
Sykehuset Innlandet HF 

Lilli-Ann Stensdal Norges handikapforbund, SAFO 
(Landsforeningen for Kvinner med 
Bekkenleddsmerter) 

Oslo/ 
Oslo universitetssykehus HF 

Odvar Jacobsen Norges handikapforbund, SAFO 
(Landsforeningen for 
slagrammede) 

Viken (Akershus)/ 
Vestre Viken HF 

Sondre Bogen-
Straume 

Autismeforeningen i Norge, FFO Vestfold og Telemark (Vestfold)/  
Sykehuset i Vestfold HF 

Thomas Sebastian 
Blancaflor 

Mental Helse, FFO Viken (Akershus)/ 
Akershus universitetssykehus HF 
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2. Styret oppnevner (nn) til leder og (mm) til nestleder i brukerutvalget i Helse Sør-Øst 

RHF. (Navn legges frem i styremøtet). 
 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle nye 
medlemmer ved behov for suppleringer i perioden. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 18. november 2021 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør  
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1. Hva saken gjelder 
 
Helseforetaksloven og vedtektene for Helse Sør-Øst RHF har bestemmelser om brukernes 
medvirkning og styrets plikt til å påse at brukernes synspunkt gis en sentral plass i 
planlegging og drift av virksomheten. De regionale helseforetakene og helseforetakene 
organiserer den formaliserte brukermedvirkningen på systemnivå gjennom brukerutvalg. 
Styret vedtok i sak 043-2017, den 27. april 2017, felles retningslinjer for brukerutvalg i 
helseforetak med blant annet kriterier for sammensetning og rutiner for oppnevning.  
 
Funksjonstiden for nåværende brukerutvalg utløper 31. desember 2021. Nytt brukerutvalg 
har funksjonstid på to år fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Helse Sør-Øst RHF har siden etableringen i 2007 hatt aktive brukerutvalg, som gjennom 
samarbeid og medvirkning har bidratt til å prege utviklingen av helsetjenesten i regionen. Et 
bredt sammensatt og velfungerende brukerutvalg er av stor betydning for å sikre brukernes 
medvirkning knyttet til planlegging og drift av virksomheten, samt utviklingen av 
helsetjenesten og foretaksgruppen.  
 
Styret vedtok i sak 043-2017, den 27. april 2017, felles retningslinjer for brukerutvalg i 
helseforetak med blant annet kriterier for sammensetning og rutiner for oppnevning. Disse 
er fulgt i prosessen som har ledet frem til foreslåtte kandidater til brukerutvalget for Helse 
Sør-Øst RHF for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2023. 
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 
organisasjoner (SAFO), Kreftforeningen, organisasjoner som representere brukere fra 
virksomheter innen TSB og Pensjonistforbundet ble i brev 15. april 2021 bedt om å foreslå 
kandidater til brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF. Frist for forlag til kandidater ble satt til 
23. august 2021.  
 
Forslag til kandidater til brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF er mottatt fra FFO, 
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), A-larm, ProLAR Nett, SAFO Helse Sør-Øst, 
Kreftforeningen og Pensjonistforbundet.  
 
Alle kandidater som er foreslått av organisasjonene er kontaktet og vurdert opp mot de 
kriterier som er fastsatt i felles retningslinjer for brukerutvalg i helseforetak. I løpet av 
prosessen ble det avklart at tre av medlemmene i eksisterende brukerutvalg ikke var 
aktuelle for gjenvalg, med bakgrunn i bestemmelsen om maksimums funksjonstid på 6 år. 
 
Forslag til sammensetning av brukerutvalget baseres på de samlede innsendte forslag og 
slik at kriteriene i vedtatte retningslinjer for brukerutvalg i helseforetak er oppfylt. Det 
foreslås at brukerutvalgets størrelse er som i forrige periode, det vil si med 12 medlemmer.  
 
I forslaget til det nye brukerutvalget er ni medlemmer representert i nåværende utvalg, slik 
at hensynet til kontinuitet er godt ivaretatt. Det foreslås dermed tre nye medlemmer for de 
tre medlemmene som går ut av brukerutvalget ved årsskiftet.  
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Følgende personer foreslås oppnevnt som medlemmer i brukerutvalget for Helse Sør-Øst 
RHF for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2023: 
 

Navn  Organisasjon Fylke/Sykehusområdet 
Aina Rugelsjøen Mental Helse, FFO Viken (Buskerud)/  

Vestre Viken HF 

Dagfinn Haarr Pensjonistforbundet Agder/  
Sørlandet sykehuset HF 

Egil Rye-Hytten Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke , FFO 

Vestfold og Telemark (Telemark)/ 
Sykehuset Telemark HF 

Eva Pay RIO - en landsdekkende 
brukerorganisasjon på rusfeltet 

Viken (Østfold)/  
Sykehuset Østfold HF 

Faridah Shakoor 
Nabaggala 

Morbus Addison Forening, FFO Oslo/ 
Oslo universitetssykehus HF 

Heidi Skaara Brorson Kreftforeningen Vestfold og Telemark (Vestfold) / 
Sykehuset i Vestfold HF 

Heidi Hansen Landsforeningen for 
Nyrepasienter og Transplanterte, 
FFO 

Oslo/  
Lovisenberg Diakonale Sykehus 

Kjartan Th. Stensvold Landsforeningen for hjerte og 
lungesyke, FFO 

Innlandet / 
Sykehuset Innlandet HF 

Lilli-Ann Stensdal Norges handikapforbund, SAFO 
(Landsforeningen for Kvinner 
med Bekkenleddsmerter) 

Oslo/ 
Oslo universitetssykehus HF 

Odvar Jacobsen Norges handikapforbund, SAFO 
(Landsforeningen for 
slagrammede) 

Viken (Akershus)/ 
Vestre Viken HF 

Sondre Bogen-Straume Autismeforeningen i Norge, FFO Vestfold og Telemark (Vestfold)/  
Sykehuset i Vestfold HF 

Thomas Sebastian 
Blancaflor 

Mental Helse, FFO Viken (Akershus)/ 
Akershus universitetssykehus HF 

 
Den foreslåtte sammensetningen av brukerutvalget gjenspeiler bredden i det regionale 
helseforetakets virksomhet, gjennom representasjon fra organisasjoner innen somatikk, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forslaget til nytt brukerutvalg 
dekker alle sykehusområder i helseregionen. Flere av kandidatene har erfaring som 
pårørende, også til funksjonshemmede/syke barn. Eldres behov for representasjon er 
ivaretatt, en av kandidatene som er foreslått har flerkulturell bakgrunn og en av 
kandidatene er ung (24 år) og har erfaring fra ungdomsråd. Det samlede forslaget 
innebærer at brukerutvalget vil bestå av seks kvinner og seks menn.  
 
Etter de vedtatte retningslinjene for brukerutvalg i helseforetak, skal leder og nestleder for 
brukerutvalget oppnevnes av styret etter forslag fra administrerende direktør. Forslag til 
leder og nestleder vil legges fram for styret i møte 25. november 2021.  
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør legger med dette frem et forslag til sammensetning av 
brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2023. 
Forslaget oppfyller kriteriene i vedtatte retningslinjer for brukerutvalg i helseforetak, jf. 
styresak 043-2017.  
 
Forslaget til nytt brukerutvalg som fremlegges for styret gir representasjon fra 
virksomhetsområdene tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og 
somatikk, herunder kreftområdet. Medlemmene har i sum bred erfaring som pasienter og 
pårørende. Store og små organisasjoner, etniske minoriteter, eldre og yngre vil bli 
representert. Videre er en god kjønnsfordeling ivaretatt. I tillegg vil alle sykehusområdene i 
regionen være representert. 
 
Det blir ved denne oppnevningen foreslått tre nye medlemmer i brukerutvalget for Helse 
Sør-Øst RHF. Administrerende direktør mener at hensynet til både kontinuitet og fornyelse 
er ivaretatt og vil gjennom interne rutiner og god dialog bidra til å sikre opplæring av nye 
medlemmer og overføring av erfaringer fra tidligere til nytt brukerutvalg.   
 
Administrerende direktør mener at foreslåtte sammensetning av brukerutvalget danner et 
godt grunnlag for et aktivt og kompetent utvalg. Administrerende direktør ser frem til et 
konstruktivt samarbeid med brukerutvalget til beste for pasienter og befolkning i 
helseregionen.  
 
Administrerende direktør inviterer styret til å oppnevne følgende personer til 
brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2023: 
 
Aina Rugelsjøen, Dagfinn Haarr, Egil Rye-Hytten, Eva Pay, Faridah Shakoor Nabaggala, Heidi 
Skaara Brorson, Heidi Hansen, Kjartan Th. Stensvold, Lilli-Ann Stensdal, Odvar Jacobsen, 
Sondre Bogen-Straume og Thomas Sebastian Blancaflor. 
 
Styret inviteres også til å fatte vedtak om leder og nestleder i brukerutvalget i Helse Sør-Øst 
RHF. Administrerende direktør vil legge frem forslag til leder og nestleder i styremøtet. I 
tillegg inviteres styret til å gi administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle 
nye medlemmer ved behov for suppleringer i perioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Oversikt over innmeldte kandidater 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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