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Oppnevning Brukerutvalg ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 2022-2024 
 

Innstilling til vedtak 

 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppnevner følgende medlemmer og 

varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden 2022-2024: 

Representanter 

Navn Fødselsår Bosted Brukerorganisasjon/ pasientforening 

Nina Benjaminsen* 1970 Storslett RIO Nord 

Ulf Jack Bergstrøm  Harstad Kreftforeningen/ Norilco 

Lisbeth Dyrstad* 1957 Tromsø FFO/ HLF Tromsø 

Thomas Engelskjøn* 1977 Tromsø Kreftforeningen 

Esben Haldorsen* 1962 Narvik Marborg 

Sidsel Haldorsen* 1942 Tromsø Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark 

Ingolf Kvandahl 1947 Ballangen Nordland eldreråd 

Margrethe Larsen* 1967 Harstad Kreftforeningen/ Blodkreftforeningen 

Nina Nedrejord 1956 Karasjok SAFO Nord/ Norsk forbund for 
utviklingshemmede 

Terje Olsen 1951 Storslett FFO/ Huntingtonforeningen 
*= nye representanter 
 

Vararepresentanter (rangert rekkefølge ihht mandat) 

Navn Fødselsår Bosted Brukerorganisasjon/ pasientforening 

Gudmund Ruben 
Johansen** 

1942 Gibostad FFO/ LHL Midt- Troms 

Trond Arthur 
Pedersen* 

1958 Narvik FFO/ Autismeforeningen 

Kirsti Baardsen 1950 Tromsø Kreftforeningen 
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Ole-Marius Minde 
Johnsen* 

1990 Tromsø FFO/ Mental Helse 

Nina Rossing* 1981 Tromsø RIO 

Alesia Andreassen* 1972 Vadsø FFO/ Blindeforbundet 
*= nye representanter 
**= 1. vara møter fast i møtene i Brukerutvalget 

 
2. Som leder oppnevnes Terje Olsen og som nestleder oppnevnes Esben Haldorsen.  

 
 

Bakgrunn 

I tråd med § 8 i vedtektene til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal styret påse 
at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et 
fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 

Brukerutvalget har i siste periode hatt 10 medlemmer og 6 varamedlemmer, og 
gjennomfører seks møter i året. 1. vara møter som fast representant i brukerutvalgets 
møter. Brukerutvalgets arbeidsutvalg velges av og blant utvalget selv, og har i inneværende 
periode bestått av leder, nestleder, samt ett ekstra medlem fra Brukerutvalget og 
sekretariat. Arbeidsutvalget har egne møter i forkant av hvert styremøte, der blant annet 
utkast til styresaker blir gjennomgått, og innspill eller merknader gitt.  
 

Formål 

Formålet med saken er å oppnevne nytt brukerutvalg for en periode på to år, inntil neste 
valg gjennomføres våren 2024. Funksjonstiden til brukerutvalget følger styrets funksjonstid. 
 
 

Saksutredning 

Alle kjente brukerorganisasjoners sammenslutninger er blitt tilskrevet og invitert til å foreslå 
medlemmer til UNNs brukerutvalg, i tråd med bestemmelsene i mandatet for utvalget.  
 
Brukerutvalget arbeider i tråd med mandatet, og utarbeider årlige handlingsplaner. 
Utvalgets medlemmer, varamedlemmer og andre aktuelle brukere deltar på vegne av 
utvalget i en lang rekke styringsgrupper, prosjekt og arbeidsgrupper, i tillegg til utvalgets 
egne møter.  
 
Ifølge mandatet skal brukerutvalget ikke behandle saker som omhandler enkeltpasienter, 
men ivareta brukerperspektiv og medbestemmelse på individnivå, tjenestenivå, systemnivå 
og politisk nivå, med hovedvekt på tjeneste- og systemnivå.  
 
For å sikre kontinuitet i utvalgets arbeid er det i tråd med mandatet ønskelig at ikke flere enn 
fire faste medlemmer skiftes ut ved valgperiodens utløp. Utvalgets sammensetning være 
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basert på alder, kjønn, organisasjonstilhørighet, geografi, etnisitet, bakgrunn, store 
pasientgrupper og satsningsområder. 
 
 

Medvirkning 

Ettersom saken bygger på innstilte kandidater fra brukerorganisasjonene, i tråd med 
bestemmelsene fra Helse Nord RHF, er ikke saken forelagt andre interessenter. 
 
 

Vurdering 

Oppnevning av nye brukerrepresentanter ved UNN følger samme periode som nytt styre. 
Med bakgrunn mandatet og etter forslag fra brukerorganisasjonene foreslås en 
sammensetning av nytt brukerutvalg slik det fremgår av innstillingen. Fire nye medlemmer 
er foreslått inn i utvalget, i tillegg til at to varamedlemmer fra forrige periode trer inn som 
faste representanter i utvalget. 
 
Blant de seks varamedlemmene ved UNNs brukerutvalg er det foreslått 5 nye medlemmer. 
Varamedlemmer oppnevnes i rekkefølge som første, andre, tredje, fjerde, femte og sjette 
varamedlem, og møter etter innkalling ved varslet forfall, unntatt 1. vara som møter fast i 
møtene. 
 
Brukerperspektivet står sentralt i UNNs planlegging og gjennomføring av tiltak som har 
betydning for den enkelte pasient, pårørende og øvrige brukere. Det er derfor med 
tilfredshet at det her foreslås en utvalgssammensetning som både ivaretar etnisitet og en 
bred geografisk spredning, ettersom UNN plikter å la brukerrepresentanter av alle lag av 
befolkningen samt fra hele regionen inngå i utvalget. Dette bidrar til å styrke UNNs regionale 
rolle.  
 
Foreslåtte representanter er forespurt og har bekreftet sitt kandidatur. 
 
Direktøren anbefaler at styret gjør oppnevningen i tråd med innstillingen i saken.  
 
 
 
Tromsø, 08.04.2022 
 
 
Anita Schumacher (s.) 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg:  

1. Mandat for UNNs brukerutvalg 

2. Kandidatoversikt fra brukerorganisasjonene 
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Mandat for brukerutvalget ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN)  

 

1. Visjon, formål og mål 
 

Visjon: Med pasienten- for pasienten 
 
Formål: Å utvikle UNNs tjenestetilbud gjennom samarbeid, rådgiving, aktiv medvirkning og 
systematiske tilbakemeldinger. 
 
Mål: Brukerutvalget skal bidra til å gi den beste utredning, behandling og pleie slik at 
pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt. Brukerutvalgets bidrag skal underbygge 
UNNs overordnede mål gjennom å gi innspill til å: 
 

- Definere mål for kvalitet i pasientbehandlingen  
- Måle og dokumentere resultater i kvalitetsregistre  
- Formidle resultatene slik at pasienten kan delta i beslutninger på egne premisser  
- Drive kontinuerlig forbedring av pasientforløpene  
- Være pådriver for brukermedvirkning, likemannsarbeid og pasientopplæring   

2. Oppnevning, valg og kriterier 
 

Brukerorganisasjonene og fylkeseldrerådene inviteres til å sende inn forslag på kandidater 
ved oppnevning av nytt brukerutvalg. Styret oppnevner utvalget etter innstilling fra 
administrerende direktør på bakgrunn av disse forslagene. Styret oppnevner leder og 
nestleder. Funksjonstiden følger styret i UNN. For å sikre kontinuitet bør om nødvendig maks 
fire medlemmer skiftes ut ved valgperiodens utløp.  
 
Brukerutvalget skal være bredt sammensatt, og representere organisasjoner og brukere, 
samt ta hensyn til alder, kjønn, geografi, etnisitet, bakgrunn, store pasientgrupper og 
satsningsområder.  
 
Det stilles krav til brukerrepresentantene. De må ha erfaring fra UNN, evne og vilje til aktiv 
medbestemmelse, kunne arbeide på tvers av - og utover egen gruppes interesser.  

3. Sammensetning og arbeidsmåte 
 

Brukerutvalget har 10 medlemmer samt 6 varamedlemmer. 1. vara møter som fast 
representant i brukerutvalgets møter.  
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Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og Brukerutvalgets sekretariat.  
 
Brukerutvalget skal utarbeide strategi og 2-årig handlingsplan. Det skrives referat fra 
møtene. Utvalgets årsrapport innarbeides i årlig melding for helseforetaket. Tett samarbeid 
med UNNs ledelse og direktøren sikres gjennom at utvalget har en fast representant for 
direktøren i utvalgets møter til koordinering av saker til styret m.v. samt en fast 
sekretærfunksjon i tilknytning til løpende utvalgsarbeid. Andre ressurspersoner innkalles ved 
behov. 
 
UNN påtar seg ansvaret for og eventuelle utgifter forbudet med nødvendig skolering av 
brukerutvalgets medlemmer, jamfør strategi- og handlingsplan for brukermedvirkning i 
Helse Nord. Nye medlemmer mottar en brukerutvalgshåndbok med relevant informasjon. 
 
For å sikre en god og tett dialog mellom brukerutvalg og styre, skal leder av Brukerutvalget 
(med nestleder som vara) ha møte- og talerett i styret til UNN. Utvalget arbeider uavhengig 
av helseforetakets daglige drift, og er selvstendig i forhold til brukernes interesser.  
 
Møtestruktur/hyppighet: Minimum 6 ganger pr år. Arbeidsutvalget møtes minimum 6 
ganger pr år, gjerne i forkant av styremøtene.  

4. Avgrensninger og handlingsrom 
 

Brukerutvalget skal vareta brukerperspektivet og medbestemmelse på individnivå, 
tjenestenivå, systemnivå og politisk nivå, med hovedvekt på tjeneste- og systemnivå. 
Brukerutvalget skal ikke behandle saker som omhandler enkeltpasienter. 
 
Utvalget skal blant annet: 

- Delta i høringer (som obligatorisk høringsinstans) 
- Gi innspill til budsjett, årlig plan og melding (fast) 
- Delta i styrings- og eller arbeidsgrupper ved store omstillinger, ombygginger og 

arealmessige omdisponeringer, endringer i tjenestetilbudet og andre store prosjekter 
(fast) 

- Bidra til systematisk innsamling og bruk av pasienter og pårørende sine erfaringer: 
Kjenne til undersøkelser som skal gjennomføres, bidra til å initiere undersøkelser og 
til at resultatene bekjentgjøres innad og utad og at disse tas med som en del av 
beslutningsgrunnlaget når avgjørelser tas. 

- Gjensidig møterett mellom brukerutvalg, kvalitetsutvalg og andre relevante utvalg. 
- Foreslå konkrete tiltak som kan bedre tilbudet og forholdene for pasienter og 

pårørende ved UNN. 
 
Både pasienter pårørende og ansatte, styret og pressen må på en enkel måte kunne nå 
Brukerutvalget, på e-post, telefon og gjennom internettsider. 
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5. Godtgjøring/honorar  
 

Utvalgsmedlemmene mottar møtegodtgjørelse etter fastsatt sats pr møte som de deltar på. 
Leder og nestleder mottar i tillegg et årlig honorar. Satsene tilsvarer det som til enhver tid 
gjelder for Regionalt brukerutvalg, og som er vedtatt i styret i Helse Nord RHF. 
Justeringstidspunktet følger justeringen av satsene i foretakets styre. 
 
I tillegg dekkes reise- og oppholdsutgifter etter statens satser samt at det gis kompensasjon 
for tapt arbeidsfortjeneste dokumentert fra arbeidsgiver. 
 
Brukermedvirkning i klinikkinterne prosjekter, utvalg med mer godtgjøres i tråd med 
gjeldende satser og belastes klinikkens eget budsjett. 
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Kandidatoversikt fra brukerorganisasjonene 

NAVN  
Alesia T. Andreassen  
Lisbeth Dyrstad  
Trond A. Pedersen  
Gudmund Ruben Johansen   
Ole Marius Minde Johnsen  FFO/ Mental Helse Tromsø 
Terje Olsen FFO/ Huntingtonforeningen 
Sidsel Haldorsen Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark 
Thomas Engelskjøn Kreftforeningen 
Kirsti Baardsen Kreftforeningen/ Brystkreftforeningen 
Ulf Bergstrøm Kreftforeningen/ Norilco 
Margrethe Larsen Kreftforeningen/ Blodkreftforeningen 
Helge Schjølberg Kreftforeningen/ PROFO 
Esben Haldorsen Marborg 
Heidi Susann Nergård Norges ME forening, Troms Regionlag 
Ingolf Kvandahl Nordland fylkes eldreråd 
Tone May Nordstrand Nordland fylkes eldreråd 
Else M. Isaksen Pensjonistforbundet Finnmark 
Astrid Iversen Pensjonistforbundet Troms 
Nina Rossing RIO Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 
Nina Benjaminsen RIO Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 
Nina Nedrejord SAFO Nord/ Norsk forbund for utviklingshemmede 
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ORGANISASJON/ FORENING
FFO Finnmark/ Blindeforbundet 
FFO/ HLF Tromsø
FFO Nordland/ Autismeforeningen 
FFO Troms/ LHL Midt-Troms
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