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                  Direktøren 
 
              

Styresak 37-2016  

Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2016-2018 og valg av leder og 

nestleder 

 
 

Saksbehandler: 

Steinar Pleym Pedersen 

 

Saksnr.: 

2015/2727 

Dato: 

19.04.2016 

 

 

 
Dokumenter i saken: 

 

Trykt vedlegg:   Brev av 16.12.15 til organisasjonene 

   Brev av 17.03.16 til organisasjonene 

Ikke trykt vedlegg: 

 

Innledning 
 

Om prosessen 

Denne saken ble først forelagt styret 15. mars i år(sak 24-2016), men ble trukket i styremøtet med begrunnelse 

i et ønske om bedre geografisk representasjon for medlemmene i Brukerutvalget. 

  

Organisasjonene ble kontaktet, jfr. vedlagte brev datert 17.3.16. Organisasjonene har imidlertid svart at de 

ikke ønsker å endre på sine forslag og ber følgelig om at deres innstillinger følges. 

  

Administrerende direktør velger å følge innstillingene, men vil vurdere å be organisasjonene ved neste 

oppnevning ta hensyn til behovet for mer geografisk spredning på medlemmene i Brukerutvalget. 

  

Bakgrunn 

Styret vedtok i sak 9/2014 Helse Nords strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak. 

 

Brukerutvalget kan bestå av 7-9 representanter. Brukerutvalget i Nordlandssykehuset består av 8 

representanter pluss administrerende direktør. 

 

Brukerutvalget velges av styret etter innstilling fra ulike brukerorganisasjoner. Styret velger også leder og 

nestleder. 

 

Brukerutvalgets leder eller nestleder møter i styret som fast representant med tale og forslagsrett. 

 

Helseforetakets ansatte skal ikke sitte i brukerutvalget. 

 

Adm.dir eller dennes stedfortreder er medlem i brukerutvalget. 
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Innkomne forslag 
 

I brev datert 15.12.15 ble følgende organisasjoner tilskrevet med oppfordring om å nominere representanter til 

Brukerutvalget. Alle organisasjonene har svart og gitt følgende innstilling: 

 

 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (2 medlemmer og 2 varamedlemmer) 

 

Medlem Varamedlem 

Helge Jenssen (gj.valg - Bodø) Randi Aag (gj.valg - Meløy) 

Karsten Seglan (ny - Bodø) Susanne Sørensen (ny - Bodø) 

 

 Mental Helse     (1 medlem og 1 varamedlem) 

 

Arild Amundsen (gj.valg - Ørnes)  Petra Brattøy (ny - Ørnes) 

 

 

 Nordland Eldreråd    (1 medlem og 1 varamedlem) 

 

Bente Anita Solås (ny – Bodø/Lofoten) forslag fremlegges i møtet 

 

 

 SAFO-Nordland    (1 medlem og 1 varamedlem) 

 

Barbara Priesemann (gj.v - Mo i Rana ) Gunnar Olsen (ny - Bodø) 

  

 

 Kreftforeningen    (1 medlem og 1 varamedlem) 

 

Per Dalhaug  (ny - Bodø) Vigdis Eriksen (ny - Bodø) 

  

  

 Marborg     (1 medlem og 1 varamedlem)  

 

Carl Eliassen (gj.v - Bodø) Siv Elin Reitan (gj.v - Narvik) 

   

   

 Samisk     (1 medlem og 1 varamedlem) 

 

Inga Karlsen (gj.valg - Tysfjord) Marit Madsen (gj.valg -  Bodø) 

  

 

I 2015 tiltrådte Inga Karlsen med Marit Madsen som samisk representant i Brukerutvalget. Det har åpenbart 

styrket utvalget ved at representanten alltid gir nyttig innspill på vegne av den samiske befolkningen. 

 

Forslagene på nytt Brukerutvalget representerer en fornuftig fordeling av gjenvalg og nyoppnevninger. 

 

Direktørens vurdering 
 

Direktøren finner ingen grunn for å endre de innkomne forslag. Imidlertid påpekes at verken Lofoten eller 

Vesterålen er representert i de innkomne forslagene. Dette sikrer ikke god nok geografisk representasjon, 

hvilket anbefales jfr. vedtektene. Ved neste oppnevning vil direktøren gjøre organisasjonene oppmerksom på 

dette. 

 

Ut fra forslagene foreslås Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset for perioden 2016 – 2018 å bestå av 

følgende: 
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Medlemmer Varamedlemmer 

Helge Jenssen Susanne Sørensen 

Randi Aag Marianne P. Brekke 

Arild Amundsen Petra Brattøy 

Bente Anita Solås forslag fremlegges i møtet 

Barbara Priesemann Gunnar Olsen 

Per Dalhaug Vigdis Eriksen 

Carl Eliassen Siv Elin Reitan 

Inga Karlsen Marit Madsen 

Paul Martin Strand Beate Sørslett 

 

 

Det er viktig med kontinuitet i arbeidet i Brukerutvalget. Det er god fordeling på gjenvalg/nyvalg, jfr. over. 

 

Barbara Priesemann har vært leder de to siste årene, og adm.dir har i perioden erfart at hun har gjort en svært 

fordelaktig innsats i Brukerutvalget. Det foreslås gjenvalg av henne som leder.  

 

Carl Eliassen har fungert som nestleder, og sammen med Barbara Priesemann og saksbehandler utgjør han 

Brukerutvalgets arbeidsutvalg. Det foreslås også gjenvalg på Carl Eliassen som nestleder. 

 

Begge er forespurt og har takket ja gjenvalg. 

 

 

 
Innstilling til vedtak: 

 

 

 

1. Brukerutvalget for perioden 2016 – 2018 består av: 

 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

Helge Jenssen Susanne Sørensen 

Randi Aag Marianne P. Brekke 

Arild Amundsen Petra Brattøy 

Bente Anita Solås forslag fremlegges i møtet 

Barbara Priesemann Gunnar Olsen 

Per Dalhaug Vigdis Eriksen 

Carl Eliassen Siv Elin Reitan 

Inga Karlsen Marit Madsen 

Paul Martin Strand Beate Sørslett 

 

 

2. Som leder velges Barbara Priesemann med Carl Eliassen som nestleder. 

 

 

  

 

 

 

Avstemming:   

 

Vedtak: 

 

 



 

 
Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
ffo.nordland@gmail.com 
 
Mental Helse Nordland 
nordland@mentalhelse.no 
 
Nordland Eldreråd 
post@nfk.no 
 
SAFO-Nordland 
Lizett.skottestad@nhf.no 
 
Kreftforeningen i Nord-Norge 
elisabeth.sundkvist@kreftforeningen.no 
 
Marborg Nord-Norge 
vidar@marborg.no 
 
Arran 
poassta@arran.no 
 
 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2014/2830/SPP 
 

Dato: 
15.12.2015 

  
Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF - valg av nye medlemmer for 
perioden 2016 - 2018 
 
 
For valgperioden 2016 – 2018 skal det oppnevnes nye medlemmer til Brukerutvalget ved 
Nordlandssykehuset HF. 
 
Organisasjonene er slik representert i dag: 
 
FFO    2 faste medlemmer med varamedlemmer 
Mental Helse Nordland 1 medlem med varamedlem 
Nordland Eldreråd  1 medlem med varamedlem 
SAFO Nordland  1 medlem med varamedlem 
Kreftforeningen Nordland 1 medlem med varamedlem 
MARBORG Nordland 1 medlem med varamedlem 
Samisk repr.   1 medlem med varamedlem 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF  Internett: Steinar Pleym Pedersen 
 Samhandlingsavdelingen  www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 

mailto:ffo.nordland@gmail.com
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mailto:post@nfk.no
mailto:Lizett.skottestad@nhf.no
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Jeg ber om at den enkelte organisasjon foretar valg av representanter til Brukerutvalget. 
 
 
Jeg ber om at valgresultat sendes meg så snart som råd og senest 15. februar 2016. 
 
Valg og konstituering av Brukerutvalget skjer i styret for Nordlandssykehuset i sitt mars møte. 
 
Valgperioden er april 2016 – april 2018. 
 
Send til: 
 
Steinar.pleym.pedersen@nlsh.no 
 
Jeg ber om bekreftelse på mottak av denne henvendelsen sendes meg på mail. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
 
 
Kopi: BUs leder 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
   
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
ffo.nordland@gmail.com 
 
Mental Helse Nordland 
nordland@mentalhelse.no 
 
Nordland Eldreråd 
post@nfk.no 
 
SAFO-Nordland 
kirsti.fosshaug@nhf.no 
 
Kreftforeningen i Nord-Norge 
elisabeth.sundkvist@kreftforeningen.no 
 
Marborg Nord-Norge 
 
vidar@marborg.no 
 
 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2727/SPP 
 

Dato: 
17.03.2016 

  
Forespørsel om ny vurdering - brukerrepresentanter til Nordlandssykehusets 
brukerutvalg 
 
 
Styret for Nordlandssykehuset HF valgte i siste styremøte å utsette saken om valg 
av nytt Brukerutvalg. 
 
Årsaken var manglende geografisk spredning på de foreslåtte kandidatene. 
 
Av foreslåtte kandidater som faste medlemmer er 6 fra Salten, 1 fra Rana og en fra 
Lofoten. 
 
Til varamannsplass er 7 fra Salten og 1 fra Narvik. 0 fra Lofoten og Vesterålen. 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF  Internett: Steinar Pleym Pedersen 
 Samhandlingsavdelingen  www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  
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Det understrekes fra styrets side at det ikke er kritikk mot de oppnevnte/foreslåtte 
kandidatene, men styret ønsker større geografisk spredning. 
 
Jeg ber om at forslagene som er sendt oss vurderes pånytt, og med svarfrist 11. 
april. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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