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SAK NR 100 – 2022 
OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL BRUKERUTVALGET I SYKEHUSET 
INNLANDET 2023-2024 
 
 

Forslag til 

VEDTAK: 
 
 
 

1. Styret oppnevner følgende personer til Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF for en 
funksjonsperiode på to år fra 18. januar 2023:   

 
Bjug Ringstad (gjenvalgt) 
Synnøve Kjølgård (gjenvalgt) 
Arne Erik Skymoen (ny) 
Pernille Villekjær (ny) 
Trond Marthinsen (ny) 
Heidi Møller Nilsson (ny)  
Ola Aavik (ny) 
Nils Erling Myhr (ny) 
Dagny Gudrun Ulsaker (ny) 
 

 
2. Styret oppnevner Bjug Ringstad som leder og Synnøve Kjølgård som nestleder for 

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet i neste periode.    
 
3. Rådets medlemmer godtgjøres etter Statens satser.   
 
 
 
 
 
Brumunddal, 7. desember 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFRAMSTILLING 
SAK NR.  100 – 2022 

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.  Det 
er ikke mulig å sitte lengre enn tre perioder.  
 
Medlemmene er oppnevnt i tråd med nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning 
som ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF i styresak 043-2017 Nasjonale 
retningslinjer for brukermedvirkning.    
 
I styresak 088-2017 Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning tok styret i Sykehuset 
Innlandet informasjonen om nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning til 
etterretning. I saken ble mandatet, prosessen med nominering, oppnevning og 
konstituering, samt arbeidsform og administrasjon beskrevet.  Retningslinjene følger som 
vedlegg til saken.  
 

 
Saksframstilling 
 
Brukerutvalget skal representere brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets 
virksomhetsområde. Medlemmene oppnevnes av helseforetakets styre på bakgrunn av 
sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.  
 
Nåværende brukerutvalg i Sykehuset Innlandet ble oppnevnt i styresak 100-2020 
Oppnevning av nytt brukerutvalg i Sykehuset Innlandet for perioden 2021-2023.     
 
Det skal oppnevnes nytt brukerutvalg i Sykehuset for perioden 2023 og 2024. Det ble 
sendt ut brev til brukerorganisasjonene 5. oktober med svarfrist 20. november for å 
foreslå kandidater til en ny periode.   
 
Invitasjon til å foreslå kandidater til Brukerutvalget ble sendt til Samarbeidsforumet av 
funksjons-hemmedes organer, (SAFO), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 
Pensjonistforbundet i Oppland og Hedmark, Den Norske Kreftforening og 
Rusmisbrukeres interesse-organisasjon (RIO). Alle organisasjonene har gitt 
tilbakemelding innen oppgitt frist og har foreslått medlemmer for en ny periode.  
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Administrerende direktørs vurdering 
 
Flere medlemmer har sittet tre perioder, noen har trukket seg av private årsaker og et 
medlem er ikke foreslått av sin brukerorganisasjon for gjenvalg. Dette innebærer at det 
blir stor utskifting i Brukerutvalget 
Administrerende direktør har følgende forslag til sammensetning av Brukerutvalget for 
Sykehuset Innlandet for en ny funksjonsperiode på to år fra 18. januar 2023 til 31. desember 
2024. 
 
Bjug Ringstad (gjenvalgt). Norsk forbund for utviklingshemmede. Foreslått av SAFO.  
Synnøve Kjølgård (gjenvalgt). Mental Helse. Foreslått av FFO. 
Arne Erik Skymoen (ny). LHL Innlandet. Foreslått av FFO. 
Pernille Villekjær (ny). Personskadeforbundet. Foreslått av FFO. 
Trond Marthinsen(ny). Mental Helse. Foreslått av FFO. 
Heidi Møller Nilsson (ny). Foreslått av RIO.  
Ola Aavik (ny). Foreslått av Kreftforeningen. 
Nils Erling Myhr (ny). Foreslått av Pensjonistforbundet i Hedmark. 
Dagny Gudrun Ulsaker (ny). Foreslått av Pensjonistforbundet i Oppland.  
 
Dette gir en god sammensetning av Brukerutvalget med fem menn og fire kvinner og en 
hensiktsmessig geografisk representasjon.     
 
Bjug Ringstad foreslås som ny leder i Brukerutvalget. Han har vært tillitsvalgt i Norsk 
forbund for utviklingshemmede fra 1980. Han har vært sentralstyremedlem i Norsk 
forbund for utviklingshemmede fra 1988-1994 og nestleder fra 2012-2016. Han er 
politisk aktiv og har vært leder for Fylkesrådet for funksjonshemmede i Oppland 
fylkeskommune fra 2007-2013 og leder for Hovedutvalg for helse- og omsorg i Gjøvik 
kommune fra 2003-2011.      
 
Synnøve Kjølgård foreslås som nestleder. Hun har utdanning og arbeidserfaring innen 
økonomi, ledelse og vernepleie. Hun ble medlem av Mental Helse i 2019, og ble i april i 
år valgt til fylkesleder for Mental Helse Innlandet.  
 
Bjug Ringstad og Synnøve Kjølgård har gjennomført modulbasert opplæringsprogram i 
brukermedvirkning. De har begge høy kompetanse og stor interesse for 
brukermedvirkning på individ- og systemnivå og vurderes som godt kvalifisert til å bli 
leder og nestleder i Brukerutvalget for neste periode.    
 
 
 
 
Vedlegg: Felles retningslinjer for Brukermedvirkning fra Helse Sør-Øst RHF 


