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Bakgrunn: 
Styret vedtok i sak 9/2014 Helse Nords strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i 
helseforetak. 
 
Brukerutvalget kan bestå av 7-9 representanter.  De velges av styret etter innspill fra ulike 
brukerorganisasjoner. Styret velger også leder og nestleder. 
 
Det skal være en samisk representant i brukerutvalget. 
 
Brukerutvalgets leder eller nestleder møter i styret som fast observatør med tale og forslagsrett. 
 
Helseforetakets ansatte skal ikke sitte i brukerutvalget. 
 
Adm.dir eller dennes stedfortreder skal møte i brukerutvalget. 
 
Styret valgte i sak 29/2014 brukerutvalg for perioden 2014 – 2016. På grunn av manglende forslag 
ble ikke samisk representant oppnevnt av styret. 
  

Valg av brukerutvalg 2014 - 2016 
Styret valgte i sak 29/2014 slikt brukerutvalg:  
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  (2 medlemmer og varamedlemmer) 
Medlem Varamedlem 
Solfrid Selsøyvold (Lofoten) Randi Aag (Neverdal) 
Helge Jenssen (Bodø) Harald Vikan (Vesterålen) 
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Mental Helse     (1 medlem og varamedlem) 
Arild Amundsen (Ørnes)  Heidi Heinrich (Bodø) 

 
Nordland Eldreråd    (1 medlem og varamedlem) 
Kari Sletten (Bodø) Nils Bø (Bodø) 

 
SAFO-Nordland    (1 medlem og varamedlem) 
Barbara Priesemann (Mo i Rana ) Odd-Petter Tanke-Jensen (Lofoten) 

  
Kreftforeningen    (1 medlem og varamedlem) 
Fredrikke Myhre (Bodø) Anita Strømsnes (Bodø) 

   
Marborg     (1 medlem og varamedlem)  
Carl Eliassen (Bodø) Siv Elin Reitan (Narvik) 

   
Samisk     (1 medlem og varamedlem) 
Ikke forslag Ikke forslag 

  
Barbara Priesemann ble valgt til leder, med Carl Eliassen som nestleder.  

Samisk representasjon 
I møte i Tysfjord demensforening 26.03.15 foreslås Inga Karslen, Drag som medlem i 
brukerutvalget med Marit R. Madsen, Saltstraumen som varamedlem. 
 
 
Direktørens vurdering 
Direktøren er tilfreds med at brukerutvalget blir supplert med samisk representasjon og anbefaler 
styret å gjøre slik  
 
Innstilling til vedtak: 
Inga Karlsen, Drag oppnevnes som medlem i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset helseforetak 
for perioden 2014-2016. 
 
Som varamedlem oppnevnes Marit R. Madsen, Saltstraumen for perioden 2014–2016. 
 
 
Avstemming:   
 
Vedtak: 
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