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SAK NR 033 – 2018 
OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL BRUKERUTVALGET 2018-2020 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
 
 
 
1. Styret oppnevner følgende personer til Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet for en 

funksjonsperiode på to år fra 1.6.2018. 
 

Gerd E. Nonstad (gjenvalgt) 
Gunn Rauken (gjenvalgt) 
Aage Willy Jonassen (gjenvalgt) 
Svein Erik Lund (gjenvalgt) 
Jøran Halvorsen (gjenvalgt) 
Kjell Viggo Eilertsen (gjenvalgt) 
Anders Nupen Hansen (ny) 
Stig Haugrud (ny) 
Svein Olav Karlsen (ny) 
Inger Skauen (ny) 
 

 
2. Styret oppnevner Gerd E. Nonstad som leder og Svein Erik Lund som nestleder for 

Brukerutvalget neste periode.    
  
3. Rådets medlemmer godtgjøres etter Statens satser.  
 
 
 
 
 
Brumunddal, 20. april 2018 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  033 – 2018 

Bakgrunn 
 
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet ble første gang oppnevnt av Styret i Sykehuset Innlandet i 
2004. Medlemmene oppnevnes for to år med mulighet for forlengelse, men det er ikke mulig å 
sitte lengre enn 3 perioder. Funksjonsperioden for det nåværende Brukerutvalget går til juni 
2018, og det skal oppnevnes medlemmer for en ny funksjonsperiode på to år.   
 
 
Saksframstilling 
 
Nåværende brukerutvalg i Sykehuset Innlandet ble oppnevnt i styresak 033-2016.  
 
Det ble sendt en henvendelse til brukerorganisasjonene i Oppland og Hedmark 6.mars med 
svarfrist 1.april for å foreslå medlemmer for en ny 2-årsperiode fra 1. juni 2018.  
 
Forespørselen om kandidater til Brukerutvalget ble sendt til Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organer, (SAFO), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 
Hedmark og Oppland, Oppland og Hedmark fylkeskommune via de fylkeskommunale 
eldrerådene, Mental Helse i Hedmark og Oppland, Den Norske Kreftforening og 
Rusmisbrukeres interesseorganisasjon (RIO). Alle organisasjonene har gitt tilbakemelding og 
foreslått medlemmer for en ny periode. 
 
Per Rasmussen og Tone Meisdalen gir seg nå etter tre perioder. Kine Tøftum Sunde og Torstein 
Lerhol ønsker å fratre etter en periode.   
 
Styret ble orientert om nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i styresak 088-2017. Her 
ble mandat, prosessen med nominering, oppnevning og konstituering, samt arbeidsform og 
administrasjon beskrevet.   
 
Brukerutvalget skal representere brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets 
virksomhetsområde. Medlemmene er personlig oppnevnt av helseforetakets styre på bakgrunn 
av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.  
 
Kriteriene for oppnevning er: 

• Medlemmer i brukerutvalget skal selv ha erfaring som pasient- og/eller pårørende og ha 
tilknytning til foretakets geografiske og faglige virksomhetsområde. 

• Sammensetningen av brukerutvalget må gjenspeile bredden i helseforetakets 
virksomhetsområde gjennom balansert representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer. 

• Videre legges vekt på representasjon fra brukergrupper med erfaring innen 
kreftomsorgen, og at pårørendeperspektivet er representert. 

• Alminnelige prinsipper for kjønnsmessig representasjon følges. Det skal legges til rette 
for representasjon av yrkesaktive, personer som er trygdet samt alderspensjonister.  
Geografisk representasjon ivaretas i størst mulig grad. 

• Ved oppnevning av nytt brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse 
ivaretas.  

• Både små og store organisasjoner skal være representert, slik at utvalget totalt sett har en 
god forankring i bredden av organisasjoner.   
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I henhold til nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning oppnevnes leder og nestleder av 
styret, etter forslag fra administrerende direktør. 
 
Første ordinære møte for det nye brukerutvalget er 6. juni. Det gjennomføres opplæring for det 
nye brukerutvalget 30. august (modulbasert opplæring – modul 2). 
 

 
 

Administrerende direktørs vurdering 
 
Administrerende direktør har følgende forslag til sammensetning av Brukerutvalget for Sykehuset 
Innlandet for en ny funksjonsperiode på to år fra 1.6.2018 
 

Gerd E. Nonstad (gjenvalgt). Foreslått av Kreftforeningen. 
Gunn Rauken (gjenvalgt). Foreslått av FFO Hedmark. 
Aage Willy Jonassen (gjenvalgt). Foreslått av Hedmark fylkeskommunes eldreråd 
Svein Erik Lund (gjenvalgt). Foreslått av FFO Oppland 
Jøran Halvorsen (gjenvalgt). Foreslått av Mental Helse Hedmark.   
Kjell Viggo Eilertsen (gjenvalgt). Foreslått av Mental Helse Oppland.   
Anders Nupen Hansen (ny). Foreslått av SAFO. 
Stig Haugrud (ny). Foreslått av RIO. 
Svein Olav Karlsen (ny). Foreslått av Oppland fylkeskommunes eldreråd 
Inger Skauen (ny). Foreslått av FFO Hedmark.  

 
 
Gerd E. Nonstad foreslås som ny leder i Brukerutvalget. Hun har gjennomført alle 3 modulene i 
SAFOs opplæringsprogram i brukermedvirkning og hun har vært medlem av Brukerutvalget i to 
perioder, hvorav den siste som nestleder. 
 
Svein Erik Lund foreslås som nestleder. Han har også gjennomført alle 3 modulene i SAFOs 
opplæringsprogram i brukermedvirkning og har vært medlem av Brukerutvalget i en periode. 
 
Både Nonstad og Lund har høy kompetanse og har stor interesse for brukermedvirkning på 
individ og systemnivå.   
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