
 
                  Direktøren 
 
              
Styresak 025-2018  
Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2018-2020 og valg av leder og 
nestleder 
 

 
Vedlegg (t):  Mandat for Brukerutvalget vedtatt av styret 12.12.18 
  Brev til brukerorganisasjonene med invitasjon om å nominerer kandidater (11.01.18) 
  Mail til Brukerorganisasjoner etter første frist (02.03.18) 
 

 

Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i 
Nordlandssykehuset for valgperioden 2018-2020.  
 

Medlemmer: 
Navn Alder Organisasjonstilknytning Kommune 
Barbara Priesemann (leder) 61 år SAFO Mo i Rana 
Paul Daljord (nestleder) 65 år FFO (Diabetesforbundet) Sortland 
Sarah Isabel Dahl  31 år FFO (Astma- og allergiforbundet) Bodø  
Kitt-Anne Jorid Hansen 36 år RIO Bodø 
Ole Andre Korneliussen 37 år Mental helse Moskenes 
Ivar Martin Nordgård 71 år Kreftforeningen Vågan 
Mai- Helen Walsnes 75 år Nordland fylkes eldreråd  Sortland 
Inga Karlsen 84 år Samisk representant Tysfjord 

 
Varamedlemmer: 

Navn Alder Organisasjonstilknytning Kommune 
Gunnar Olsen 62 år SAFO Bodø 
Helge Jenssen 67 år FFO (LPP) Bodø 
Nikolai Raabye Haugen 22 år FFO (Landsforeningen for 

nyretransplanterte) 
Fauske 

Stian Mikal Munkvold 32 år RIO Narvik 
Petra Brattøy 77 år Mental helse Meløy 
Per Dalhaug 73 år Kreftforeningen Bodø 
Anders Johan Moan  74 år Nordland fylkes eldreråd Andenes 
  Samisk representant  

 
2. Barbara Priesemann velges som leder og Paul Daljord velges som nestleder.  

 
 

Saksbehandler:  Kari Bøckmann 
Dato dok: 13.04.2018 
Møtedato: 24.04.2018 
Vår ref:  2018/68 
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Bakgrunn 
Det skal oppnevnes et nytt Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF for perioden 2018-2020. 
Vedlagte mandat beskriver retningslinjer for sammensetning og oppnevning. Målet er at 
Nordlandssykehuset skal ha et Brukerutvalg med en så bred representasjon som mulig med hensyn til 
kjønn, geografi, alder, diagnose/skade og etnisk bakgrunn. Oppnevningen skal ta hensyn til både 
kontinuitet og fornyelse av Brukerutvalget.   
Leder av Ungdomsrådet har fast plass i Brukerutvalget. 
 
Brukerutvalget oppnevnes av styret. Styret velger også leder og nestleder. 
 
Rekruttering av kandidater 
Følgende tiltak er gjennomført: 

1. Brev sendt til FFO, SAFO, Kreftforeningen, Nordland fylkes eldreråd, Mental helse, 
RIO/MARBORG og Sametinget. Tidsfrist 1. mars.  

2. Mail sendt til samme adresseliste med forespørsel om å nominere flere yngre kandidater. 
Tidsfrist 12. mars. 

3. Møter med FFO og Mental helse samt telefonkontakt med Kreftforeningen. 
4. Mail til samtlige brukerorganisasjoner på Lærings- og mestringssenteret sin liste der det 

ble etterspurt kandidater under 55 år. Tidsfrist 8. april.  
5. Mail til alle vertene på pasient- og pårørendetorget der det ble etterspurt kandidater under 

55 år. Tidsfrist 8. april.   
 
Ved første tidsfrist var 7 av 8 foreslåtte kandidater over 60 år. Ved siste tidsfrist, 8. april, forelå det 
forslag på i alt 23 kandidater.   
 

Direktørens vurdering:  
Direktøren vurderer at prosessen med å innhente forslag til kandidater har vært tilfredsstillende og i 
tråd med Brukerutvalgets mandat. Forslaget til medlemmer i Brukerutvalget for kommende 
valgperiode sikrer at Nordlandssykehuset får et Brukerutvalg med bred representasjon med hensyn til 
kjønn, geografi, diagnose/skade og etnisk bakgrunn. Det framgår av Brukerutvalgets mandat hvilke 
organisasjoner som skal forespørres om å nominere kandidater. Alle organisasjonene er representert i 
forslaget. Forslaget sikrer også hensynet til kontinuitet og fornyelse av Brukerutvalget. 
 
Fire problemstillinger har vært gjenstand for diskusjon: 
 

1. Alderssammensetning:  
Direktøren ønsker at Brukerutvalget skal være så representativt som mulig for pasientpopulasjonen 
på Nordlandssykehuset og det er ønskelig å ha medlemmer i ulike livsfaser og livssituasjoner.  
Samtidig er det svært viktig at representantene har en nær tilknytning til brukerorganisasjonene, har 
mottatt opplæring og har erfaring fra organisasjonsarbeid. I denne nominasjonsprosessen har det 
kommet fram at pasient- og brukerorganisasjoner i vårt opptaksområde har utfordringer knyttet til 
det å rekruttere yngre medlemmer. Direktøren er på denne bakgrunn tilfreds med at vi kan foreslå tre 
representanter under 40 år til vårt Brukerutvalg.      
 

2. Gjenvalg av leder:  
Barbara Priesemann foreslås gjenvalgt som leder av Brukerutvalget. Dette er ikke i tråd med Helse 
Nords veiledende retningslinjer til brukermedvirkning på systemnivå i Helseforetak (sak 15/2017). 
Barbara Priesemann har sittet i Brukerutvalget i tre perioder. Vi velger likevel å innstille henne som 
leder en periode til av hensyn til Brukerutvalgets behov for kontinuitet. Fem av utvalgets medlemmer 
byttes ut, nestleder slutter og sekretær i Brukerutvalget gjennom åtte år, Steinar Pleym Pedersen, 
avsluttet sin sekretærfunksjon 31.12.17.  
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3. Kontinuitet og kunnskapsoverføring 

Helge Jensen har være medlem av Brukerutvalget i to perioder og har innehatt flere sentrale verv. 
Han sitter nå som brukerrepresentant i klinisk etisk komite (KEK), Forskningsutvalget og kvalitets- 
og pasientsikkerhetsutvalget. Han har også deltatt på en rekke prosjekter som omhandler 
tjenesteutvikling innen Psykisk helse og rus-klinikken. Behovet for en bred sammensetning av 
Brukerutvalget gjør at Jensen ikke oppnevnes som fast medlem av Brukerutvalget i kommende 
valgperiode. For å sikre kontinuitet og kunnskapsoverføring vil direktøren be Helge Jensen om å 
være fast observatør på Brukerutvalgets møter fram til årsskiftet 2018/2019.  
 

4. Samisk representasjon 
Det arbeides videre med å finne en personlig vara med samisk bakgrunn for Inga Karlsen.       
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                                         Mandat Brukerutvalget NLSH HF 

Dokumentansvarlig: Gro Ankill Dokumentnummer: RL1968 
Godkjent av: Paul Martin Strand  
Gyldig for: Nordlandssykehuset HF 
 
1.1  Brukerutvalget ved NLSH HF (BU) 
1.2 Hjemmel  
 Departementet har gjennom styringspålegg slått fast at alle helseforetak skal ha 

etablerte systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og 
synspunkter. (jmfr. Lov om helseforetak §35). Dette er også nedfelt i 
Nordlandssykehuset HF sine vedtekter (§ 8).  
 
Nordlandssykehuset har hatt brukerutvalg siden 26. april 2004. 
 
Vedtekter for brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF ble vedtatt av styret i 
Nordlandssykehuset (0028/2014).  
 

1.3 Mandat/ Formål: 
 Styret fastsetter mandat og sammensetning av brukerutvalget.  

 
Brukerutvalget skal jobbe for at brukersynspunkt gis en sentral plass i 
utforming av pasienttilbud i Nordlandssykehuset og at brukersynspunkt 
fremgår i rapportering etter plan- og meldesystemet og i beslutningsgrunnlag 
som fremmes for administrasjon og styrer. 

 
Brukerutvalget skal være:  

• Et rådgivende organ for styret og direktøren i saker av strategisk karakter 
som angår tilbudet til pasienter og pårørende i Nordlandssykehusets 
virksomhetsområde. 

• Et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende om generaliserte 
erfaringer innenfor Nordlandssykehusets ansvarsområde og oppgaver. 

• Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner  
 

Brukerutvalgets oppgaver er å: 
1. Bidra i mål- og strategiprosesser, forbedrings- og omstillingsprosesser og i 

øvrige relevante prosjekter, komiteer og utvalg som angår tjenestetilbudet. 
Brukerutvalget har blant annet fast plass i Nordlandssykehusets styre, 
overordnet samarbeidsorgan (OSO) og overordnet kvalitetsutvalg. 

2. Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger av betydning for pasienttilbudet 
3. Ta opp saker av overordnet nivå som har betydning for pasienter og 

pårørende  
4. Etter invitasjon; oppnevne og følge opp brukerrepresentanter som skal 

delta i prosjekter i Nordlandssykehuset. Se egen retningslinje 
5. Medvirke til utvikling og gjennomføring av brukerundersøkelser og gi 

innspill til Nordlandssykehusets kvalitetsarbeid.  
6. Ha en koordinerende rolle i utviklingen av brukermedvirkning som redskap 

i Nordlandssykehuset, både på individ og systemnivå, samt være 
premissleverandør og pådriver for at brukerkompetanse blir benyttet som 
et grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring. 

7. Brukerutvalget skal blant annet ha til behandling:  
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- Handlingsplan for eget arbeid  
- Nordlandssykehusets budsjett og virksomhetsplan 
- Nordlandssykehusets årsmelding. 
- Oppdragsdokumentet fra Helse-Nord 
- Resultater fra pasient- og brukerundersøkelser 
- Strategier og status i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet 

8. Evaluere egen virksomhet minst en gang i løpet av funksjonsperioden og 
dokumentere sin virksomhet årlig gjennom en årsmelding. 

 
 1.4 Sammensetning 
 
 
 
 

Brukerutvalget skal bestå av 9 medlemmer, inkludert leder av Ungdomsrådet. Hvert 
medlem skal ha en personlig vara. 
 
Brukerrepresentantene må ha personlige erfaringer med Nordlandssykehuset, være 
bosatt i Nordlandssykehusets virksomhetsområde og være tilknyttet en bruker- 
og/eller pårørendeorganisasjon.  
 
Hver bruker- og pårørendeorganisasjonene bes om å foreslå minimum fire 
representanter, hvorav en fra Lofoten og en fra Vesterålen. Dette for å sikre at 
Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset samlet sett har en så bred representasjon 
som mulig med hensyn til kjønn, geografi, alder, diagnose/skade og etnisk bakgrunn.  
 
Følgende organisasjoner inviteres til å foreslå representanter til valg: 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Mental Helse Nordland, Nordland 
fylkes eldreråd, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) - 
Nordland, Kreftforeningen - seksjon nord og organisasjoner som representerer 
brukere fra virksomheter innen TSB. Også Sametinget inviteres til å foreslå 
representanter.    
 
Organisasjonene oppfordres til å sende informasjon om relevant formal- og 
realkompetanse. Innsendt informasjon og eventuelt intervju danner grunnlaget for 
utvelgelsen. Dersom innkomne forslag ikke tilfredsstiller kriteriene for en 
representativ sammensetning, kan andre organisasjoner forespørres.   
 
Medlemmer i helseforetakets brukerutvalg skal ikke være ansatt i 
Nordlandssykehuset. 
 

1.5 Konstituering  
 Nordlandssykehusets styre oppnevner brukerrepresentantene, samt leder og 

nestleder, etter innstilling fra administrerende direktør på grunnlag av innsendte 
forslag fra brukerorganisasjonene.  
 
Representantene er personlig oppnevnt av helseforetakets styre på bakgrunn av 
deres erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning. 
 
Brukerutvalgets funksjonsperiode er 2 år og medlemmene skal ikke oppnevnes for 
mer enn 3 perioder.  
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Ved oppnevning av nytt Brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse 
ivaretas. Det er derfor ønskelig at leder og nestleder ikke skiftes ut samtidig.  
 
Leder av brukerutvalget sitter i Nordlandssykehusets styre, med tale- og forslagsrett. 
Nestleder er vararepresentant.  
 
Nordlandssykehuset skal ved oppnevning av nytt brukerutvalg gi grunnleggende 
opplæring om helseforetaket og deres hovedoppgaver, lover og rettigheter, styrings- 
og finansieringssystem samt klargjøre forventninger til brukerutvalgets rolle.  
 

1.6 Organisering 
  

Arbeidsform 
Brukerutvalget møtes 6-8 ganger i året. Møtene forberedes av et Arbeidsutvalg (AU) 
som består av leder, nestleder og sekretær.  Nordlandssykehusets direktør 
oppnevner sekretær.  
 
Brukerutvalgsmøtene ledes av utvalgets leder eller nestleder.  
 
Brukerutvalgets medlemmer, Nordlandssykehusets ledelse, pasient- og 
brukerombudene, brukerorganisasjoner og regionalt brukerutvalg kan foreslå saker til 
utvalget. For ordinære møter skal innkalling og sakspapirer sendes brukerutvalgets 
medlemmer senest 1 uke før møtet.  
 
Nordlandssykehusets administrerende direktør eller direktørens representant møter 
fast i brukerutvalget.   
 
Brukerutvalgets møter er i utgangspunktet åpne for alle men det kan besluttes at 
møtet eller deler av møtet skal lukkes når det foreligger saklige grunner for dette.  
 
Møtene annonseres på Nordlandssykehusets nettside og på Pulsen.   
 
Referat fra møtene godkjennes av møteleder og publiseres på helseforetakets 
nettside. Referatet forelegges som referatsak for Nordlandssykehusets styre. 
Referatet godkjennes endelig i Brukerutvalgets påfølgende møte. 
 
Annet 
Brukerutvalget uttaler seg i media gjennom leder eller annet medlem etter avtale 
med leder.   
 
Medlemmene av brukerutvalget har taushetsplikt om de forhold som omfattes av 
slike bestemmelser og signerer taushetserklæring ved konstituering. 
 
Godtgjøring 
Reise- og oppholdsutgifter samt tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter statens satser. 
Honorar utbetales i henhold til Helse Nord RHF sine satser. 
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http://www.nordlandssykehuset.no/getfile.php/NLSH_bilde%20og%20filarkiv/Samhandling/%C3%85rsmelding%20brukerutvalget%202011.pdf
http://www.nordlandssykehuset.no/getfile.php/NLSH_bilde%20og%20filarkiv/Samhandling/%C3%85rsmelding%20brukerutvalget%202011.pdf
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html


 
 
 
1.8 Relevante linker 
 FB 0860 Vedtekter Nordlandssykehuset 

DS 5389. Dokumentsamling om brukermedvirkning  
Prinsipper om fremtidig utvikling av brukermedvirkning på systemnivå i 
Nordlandssykehuset 
Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak 
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Direktøren

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler
Nordlandssykehuset HF Parkveien 95 Internett: Kari Bøckmann
Pb 1480 8005 Bodø www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 75534000
8092 Bodø Kontonr: 1503.27.03620
  Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no

  
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
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
vidar@marborg.no

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Jon.storaas@rio.no

Arran
poassta@arran.no

Deres ref.: Vår ref.:
2018/68/KBO

Dato:
11.01.2018

Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF - valg av nye medlemmer for 
perioden 2018-2020

Det skal oppnevnes nye medlemmer for Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF for perioden 
2018-2020. 
I den forbindelse vil vi invitere følgende bruker- og pårørendeorganisasjoner til å foreslå 
medlemmer til utvalget:

 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 Mental Helse Nordland

 Nordland fylkes eldreråd

 Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) - Nordland 

 Kreftforeningen Nordland

 Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 MARBORG

 Sametinget    



Side 2 av2

Hver organisasjon bes om å foreslå fire representanter, hvorav en er fra Lofoten og en er fra 
Vesterålen. Dette for å sikre at Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset samlet sett har en så bred 
representasjon som mulig med hensyn til kjønn, geografi, alder, diagnose/skade og etnisk 
bakgrunn. 

Revidert mandat for brukerutvalget ved NLSH ble vedtatt i Styremøte 12/12-17 etter en 
høringsrunde blant organisasjonene (vedlegg).

I mandatet framkommer det at brukerrepresentantene må ha personlig erfaring med 
Nordlandssykehuset, være bosatt i Nordlandssykehusets virksomhetsområde og være tilknyttet 
en bruker- og/eller pårørendeorganisasjon. Representantene kan ikke være ansatt i 
Nordlandssykehuset.

Vi ber om at dere sender informasjon om bakgrunnen til medlemmene dere foreslår: Navn, alder, 
organisasjonstilknytning, kontaktinformasjon, kort beskrivelse av deres erfaring med 
Nordlandssykehuset samt annen informasjon dere vurderer som relevant. Innsendt informasjon 
og eventuelt intervju danner grunnlaget for forslaget som oversendes styret i 
Nordlandssykehuset. 

Dersom innkomne forslag ikke tilfredsstiller kriteriene for en representativ sammensetning av 
Brukerutvalget, kan andre organisasjoner forespørres.  

Valg og konstituering av Brukerutvalget skjer i styremøte i Nordlandssykehuset 24. april 2018.
Vi ber om å få tilsendt forslag innen 1. mars 2018. 
Forslagene sendes til sekretær for Brukerutvalget Kari Bøckmann på mail (kbo@nlsh.no) eller pr 
post (Kari Bøckmann, G4, Nordlandssykehuset HF, sentrum, pb: 1480, 8092 Bodø).

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål. 

Med vennlig hilsen

Kari Bøckmann
Stab administrasjonen
Nordlandssykehuset HF  
Tlf: 91196023/75571588 



Kopi av Mail sendt til FFO, SAFO, Kreftforeningen, MARBORG/RIO, Nordland fylkes eldreråd, Mental 
helse og sametinget 02.03.18.  
 
Hei dere 
 
Først: Tusen takk for tilsendte forslag på kandidater til Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF i 
perioden 2018-2020! 
 
Under ser dere innkomne forslag: 
 
Forslag til medlemmer: 
Mann, 67 år, Bodø  
Kvinne, 62 år, Neverdal 
Mann, 64 år, Sortland 
Kvinne, 75 år, Vesterålen  
Mann, 71 år, Vågan 
Kvinne, 35 år, Bodø 
Kvinne, 61, Mo  
Mann, 53 år, Ørnes  
 
Fire av kandidatene er på gjenvalg 
 
Ingen forslag fra Sametinget 
Ingen forslag fra Marborg 
 
Forslag til varamedlemmer: 
Mann, ukjent alder, Vesterålen 
Mann, 74 år, Fauske 
Mann, 72, Bodø 
Mann 32 år, Narvik 
Kvinne, 67, Ørnes 
 
Som dere ser er det god geografisk spredning og god balanse når det gjelder kjønn. Samlet sett 
representerer også inkomne forslag et bredt spekter av pasienterfaringer når det gjelder ulike 
tilstander. Også balansen mellom antallet som er på gjenvalg og forslag til nye representanter er ok. 
Det vi ikke har fått er en representativ spredning når det gjelder alder. I alderen 25-50 år har vi bare 
en representant og seks av åtte foreslåtte representanter er over 60 år. Forslagene på de to yngste 
kandidatene er fra samme organisasjon.  Vi har heller ikke fått forslag til samisk representant.   
 
Fra brukerutvalgets mandat (vedtatt i styremøte 12/12-17) 
Brukerutvalget skal bestå av 9 medlemmer, inkludert leder av Ungdomsrådet. Hvert medlem skal ha 
en personlig vara. 
 
Brukerrepresentantene må ha personlige erfaringer med Nordlandssykehuset, være bosatt i 
Nordlandssykehusets virksomhetsområde og være tilknyttet en bruker- og/eller 
pårørendeorganisasjon.  
 
Hver bruker- og pårørendeorganisasjonene bes om å foreslå minimum fire representanter, hvorav en 
fra Lofoten og en fra Vesterålen. Dette for å sikre at Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset samlet 
sett har en så bred representasjon som mulig med hensyn til kjønn, geografi, alder, diagnose/skade 
og etnisk bakgrunn.  
 



Følgende organisasjoner inviteres til å foreslå representanter til valg: 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Mental Helse Nordland, Nordland fylkes eldreråd, 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) - Nordland, Kreftforeningen - 
seksjon nord og organisasjoner som representerer brukere fra virksomheter innen TSB. Også 
Sametinget inviteres til å foreslå representanter.    
 
Organisasjonene oppfordres til å sende informasjon om relevant formal- og realkompetanse. Innsendt 
informasjon og eventuelt intervju danner grunnlaget for utvelgelsen. Dersom innkomne forslag ikke 
tilfredsstiller kriteriene for en representativ sammensetning, kan andre organisasjoner forespørres.   
 
Medlemmer i helseforetakets brukerutvalg skal ikke være ansatt i Nordlandssykehuset. 
 
I denne runden var det bare en av organisasjonene som sendte inn mer enn to forslag. To av 
organisasjonene redegjorde for bakgrunnen for dette. Jeg vil med dette be hver enkelt organisasjon 
vurdere å nominere flere kandidater. Nordlandsykehuset ønsker særlig forslag på kandidater som er 
mellom 25 g 55 år slik at vi får bredere erfaringskunnskap fra mennesker i denne aldersgruppen inn i 
Brukerutvalget. Tidsfrist: mandag 12/3.  Vi håper å høre fra dere. 
 
Dersom vi ikke får flere forslag fra dere vil vi sende ut en invitasjon til å nominere kandidater også til 
andre organisasjoner.   
 
Det nye brukerutvalget vil oppnevnes i styremøte 24/4-17. 
 
Nordlandssykehuset ønsker en god dialog med brukerorganisasjonene. Ved oppnevning av nytt 
Brukerutvalg vil vi derfor ta initiativ til et møte der vi snakker om hvordan vi kan få til et best mulig 
samarbeid og en god dialog mellom Brukerutvalget og organisasjonene framover.  
 
Jeg ønsker dere alle en riktig, riktig god helg! 
 
Mvh 
 
Kari Bøckmann 
Rådgiver/Psykologspesialist 
Stab. dir. NLSH HF 
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