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SAK NR 087-2017
BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF – OPPNEVNING AV MEDLEMMER

Forslag til vedtak:
1. Følgende oppnevnes til Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. oktober
2017 til 30. september 2019:
Navn
Thomas Blancaflor
Nina Roland
Øystein Kydland
Rune Kløvtveit
Gry Nørstenget
Kenneth Arctander
Vatnbakk Johansen
Knut Magne Ellingsen
Heidi Skaara Brorson
Kari Margrethe Melby
Maria T.B. Bjerke
Egil Rye-Hytten
Astri Myhrvang

Organisasjon
Momentum
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Norsk forening for Tourette
Norges Handikapforbund, Landsforeningen for Amputerte
Mental Helse
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Fylke
Akershus (Ahus)
Aust-Agder
Aust-Agder
Buskerud
Hedmark
Oslo

Hørselshemmedes Landsforbund
Kreftforeningen
Norsk Forening for Utviklingshemmede
Innvandrernes Landsorganisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Pensjonistforbundet

Oslo
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Telemark
Østfold

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, 6. september 2017

Cathrine M Lofthus
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 0432017, 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 30. september 2017. Nytt brukerutvalg har
funksjonstid på to år fra 1. oktober 2017 til 30. september 2019.
2.

Hovedpunkter og vurdering

Helse Sør-Øst RHF har siden etableringen i 2007 hatt aktive brukerutvalg, som gjennom
konstruktivt samarbeid har bidratt til å prege utviklingen av helsetjenesten og viktige saker i det
regionale helseforetaket.
Et bredt sammensatt og velfungerende brukerutvalg er av stor betydning for å sikre at brukerne
fortsatt skal påvirke utviklingen av helsetjenesten og foretaksgruppen. Brukermedvirkning er
vektlagt i gjeldende strategiske planer i Helse Sør-Øst. Det samme gjelder samhandlingsreformen
og St. meld. 10 (2012-13) om kvalitet og pasientsikkerhet, God kvalitet - trygge tjenester, og St.meld.
11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan.
Forslag til medlemmer i brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF er mottatt fra
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO),
Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner i helseregionen (SAFO Helse Sør-Øst),
Kreftforeningen og Pensjonistforbundet.
Forslaget til sammensetning av utvalget baseres på de samlede innsendte forslag, vedtatte
retningslinjene for oppnevning og konstituering og oppfyller kriteriene lagt til grunn i styresak
043 – 2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå.
Nye felles retningslinjer for brukermedvirkning i de fire helseregionene fastsetter ikke antall
medlemmer i brukerutvalgene. Dette besluttes lokalt, blant annet ut fra helseforetakets størrelse.
Det er imidlertid et ønske om en harmonisering av dette på tvers av de fire helseregionene på
samme måte som det skal gjennomføres et arbeid med tanke på harmonisering av honorering.
Brukerutvalgene i Helse Vest RHF, Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF har henholdsvis
10, 11 og 11 medlemmer og på denne bakgrunn foreslås det at brukerutvalget i Helse Sør-Øst
RHF består av 12 medlemmer. Med dette forslaget har Helse Sør-Øst RHF det største
brukerutvalget i antall medlemmer, samtidig som størrelsen ikke skiller seg vesentlig fra de andre
brukerutvalgene i de andre regionene.
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Følgende medlemmer foreslås oppnevnt til brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden
1. oktober 2017 til 30. september 2019:
Navn

Organisasjon

Fylke

Thomas Blancaflor

Momentum

Akershus (Ahus)

Nina Roland

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Aust-Agder

Øystein Kydland

Norsk forening for Tourette

Aust-Agder

Rune Kløvtveit

Norges Handikapforbund, Landsforeningen for Amputerte

Buskerud

Gry Nørstenget

Mental Helse

Hedmark

Kenneth Arctander
Vatnbakk Johansen

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Oslo

Knut Magne Ellingsen

Hørselshemmedes Landsforbund

Oslo

Heidi Skaara Brorson

Kreftforeningen

Vestfold

Kari Margrethe Melby

Norsk Forening for Utviklingshemmede

Vestfold

Maria T.B. Bjerke

Innvandrernes Landsorganisasjon

Vestfold

Egil Rye-Hytten

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Telemark

Astri Myhrvang

Pensjonistforbundet

Østfold

Gjennom den foreslåtte sammensetningen av brukerutvalget gjenspeiles bredden i det regionale
helseforetakets virksomhetsområde gjennom representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Flere av kandidatene her erfaring som pårørende, også til
funksjonshemmede/syke barn. Eldres behov for representasjon er ivaretatt, og en av kandidatene
som er foreslått har flerkulturell bakgrunn. Det samlede forslaget innebærer at brukerutvalget vil
bestå av seks kvinner og seks menn.
Organisasjonene har foreslått kandidater fra alle fylker unntatt Oppland og Vest-Agder. Den
foreslåtte sammensetningen reflekterer dette. Sykehuset Innlandet HF sitt opptaksområde vil bli
representert gjennom kandidat fra Hedmark. Sørlandet sykehus HF sitt opptaksområde vil bli
representert gjennom kandidat fra Aust-Agder. For sykehusområde Telemark/Vestfold som
dekkes av to helseforetak er begge fylkene representert.
I forslaget til det nye brukerutvalget er åtte kandidater representert i nåværende utvalg, slik at
hensynet til kontinuitet er godt ivaretatt. En bredde av organisasjoner er representert.
Etter de nye retningslinjene 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
14. september.
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3.

Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør legger frem et forslag til sammensetning av brukerutvalget for 20172019 som oppfyller kriteriene som ble lagt til grunn i styresak 043-2017. Administrerende
direktør mener at det er grunnlag for et aktivt, kompetent og konstruktivt arbeid i utvalget og ser
frem til å utvikle et nært og forpliktende samarbeid med utvalget til beste for pasienter og
befolkning i helseregionen.
I forslag til sammensetning av brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF er det lagt vekt på
organisasjonenes egne prioriteringer og at gjeldende retningslinjer er oppfylt. Forslaget som nå
fremlegges for styret sikrer representasjon fra virksomhetsområdene tverrfaglig spesialisert
rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk, herunder kreftområdet. Kandidatene har i sum
bred erfaring som pasienter og pårørende. Store og små organisasjoner, etniske minoriteter
og eldre vil bli representert. Videre er en god kjønnsfordeling ivaretatt. Alle sykehusområder
vil bli representert.
Det blir ved denne oppnevningen foreslått fire nye representanter. Administrerende direktør
mener at hensynet til kontinuitet er ivaretatt, og vil gjennom interne rutiner og god dialog bidra til
å sikre opplæring av nye kandidater og overføring av erfaringer fra tidligere til nytt brukerutvalg.

Trykte vedlegg
• Ingen
Utrykte vedlegg
• Liste over alle foreslåtte kandidater
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