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NOTAT  
 
Til: Styret i Sykehuset Innlandet   

Fra:  Administrerende direktør 

 

Dato: 24. januar 2019  

 
Sak:   Justering av antall personer i Brukerutvalget på grunn av endret foretakstilhørighet   
          for Kongsvinger regionen fra 1. februar 2019 
 
 
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 2020. 
 
Brukerutvalget har bestått av 10 personer med brukererfaring oppnevnt av 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).   
 
Brukerutvalget representerer brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets 
virksomhetsområde. Medlemmene er personlig oppnevnt av helseforetakets styre på bakgrunn av 
sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.  
 
I henhold til nasjonale retningslinjer er det en klar forutsetning at Brukerutvalget skal 
representere brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets virksomhetsområde. 
 
Helseforetakets virksomhetsområde betyr i praksis helseforetakets opptaksområde. Det 
innebærer at brukerrepresentanter som er bosatt i de kommunene i Kongsvingerregionen som 
omfattes av virksomhetsoverdragelsen ikke kan fortsette i Brukerutvalget etter 1.2.2019. 
 
Brukerrepresentanter som er bosatt i Kongsvingerregionen og medlem av Brukerutvalget i 
Sykehuset Innlandet er Anders Nupen Hansen, oppnevnt av SAFO og Inger Skauen, oppnevnt 
av FFO Hedmark. Disse to slutter derfor i Brukerutvalget 1.2.2019. 
 
Som en konsekvens av endret foretakstilhørighet, har Akershus Universitetssykehus vedtatt å øke 
representasjonen i sitt Brukerutvalg med en representant fra Kongsvingerregionen. FFO 
Hedmark har foreslått Inger Skauen og hun har fått plass i Brukerutvalget for Akershus 
universitetssykehus fra 1.2. 2019. 
 
For Sykehuset Innlandet medfører endringen at Brukerutvalget reduseres fra ti til ni medlemmer 
og at antall brukerrepresentanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) reduseres fra 
tre til to. 
  
Representanten oppnevnt av Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organer (SAFO), 
erstattes med representant fra helseforetakets virksomhetsområde. 
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Det sendes en forespørsel til Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organer (SAFO), om å 
oppnevne en ny representant. Ved oppnevningen vil det bli tatt hensyn til geografisk tilhørighet, 
samt at en vil tilstrebe å få en best mulig kjønnsmessig balanse i Brukerutvalget.    


