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Saksfremlegg 
 
 
 
 

 

 
Saksgang Møtedato 
Styret Sunnaas sykehus HF 18.12.19 
Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF 12.11.19 
 

Sak 0078-2019 

Oppnevnelse av nytt brukerutvalg ved SunHF for perioden 2020-22  

 
Forslag til vedtak 
 

1. Følgende personer oppnevnes til brukerutvalg for Sunnaas sykehus HF for perioden 
1. januar 2020 til 31. desember 2021: 

 
Navn Organisasjon Merknad  Alder  Paraplyorg.  Bosted 
Øyvind 
Gerhardsen 

Landsforeningen For 
Slagrammede (LFS) 

Gjenvalgt 68 SAFO Oslo 

Knut Helge 
Storflor 

Landsforeningen for 
Ryggmargsskade (LARS) 

Gjenvalgt 63 SAFO Moss 

Helle 
Campbell 

Polioforeningen Ny  76 SAFO Oslo 

Anne Beate 
Budalen 

Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke (LHL) 
Østfold 

Gjenvalgt, 
pårørende  

52 FFO Jessheim 

Jenny Holte  Cerebral 
Pareseforeningen (CP) 

Ny  43 FFO Kragerø 

Terje 
Erlandsen 

Foreningen for 
muskelsyke (FFM) 

Ny  60 FFO Lillehammer 

Emilie Duane 
Nordskog 

Personskadeforbundet 
LTN 

Ny  24 FFO Drammen 

 
2. Styret oppnevner (nn) til leder og (mm) til nestleder i brukerutvalget i Sunnaas 

sykehus HF. (Navn legges frem i styremøtet).  
 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle nye 
medlemmer ved behov for suppleringer i perioden.  

 
Nesodden, 18.12.19 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør  



 

 Side 2 av 4 

1. Hva saken gjelder 

Brukerutvalget (BU) i Sunnaas sykehus har to års virketid, og det er nå gjennomført prosess 
for oppnevnelse av nytt brukerutvalg.  Representanter til brukerutvalg i Sunnaas sykehus 
oppnevnes av styret i Sunnaas sykehus for to år av gangen. Styret beslutter også kandidater 
til leder- og nestlederverv.  Brukerutvalget har syv medlemmer, fire fra Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon (FFO) og tre fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 
organisasjoner (SAFO). Tre representanter har tatt gjenvalg og fire representanter er nye.   
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Nytt brukerutvalg oppnevnes for perioden 2020-2022.  Styret ved Sunnaas sykehus 
oppnevner brukerutvalget, og beslutter også leder og nestleder på bakgrunn av 
administrasjonens anbefaling.  Brukerutvalgets syv medlemmer representerer 
paraplyorganisasjonene FFO og SAFO.  Tre medlemmer av dagens BU blir med videre i 
kommende periode.  
 
De som går ut er: 
Øystein Ultvedt (leder), CP-foreningen (pårørende) 
Rebecca Tvedt Skarberg, Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) 
Pernille Villekjær, Personskadeforeningen (LTN) 
Snefrid Bergum, Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) 
 
I september i år ble FFO og SAFO kontaktet om oppnevnelse av nye representanter for 
perioden 2020-2022.  Foretaksledelsens representant i BU, Kathi Sørvig, og BUs sekretær, Liv 
Heyerdahl, har hatt samtaler med hver av de nye kandidatene (én fra SAFO og tre fra FFO).  
Videre er samtlige representanter til nytt brukerutvalg blitt forespurt om leder- og 
nestlederverv.   
I henhold til Retningslinjene for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak skal det tas 
hensyn til relevante pasientorganisasjoner, geografisk spredning, alder, kjønn og etnisitet 
ved sammensetning av brukerutvalg.  Her bemerkes at samtlige kandidater har vestlig 
bakgrunn og at sykehusets ungdomsråd vil ivareta ungdommenes stemme.   
 
Forslag til sammensetning av brukerutvalget baseres på de samlede innsendte forslag og slik 
at kriteriene i vedtatte retningslinjer for brukermedvirkning i Sunnaas sykehus er oppfylt.  
Følgende personer foreslås oppnevnt som medlemmer i brukerutvalget for Sunnaas sykehus 
for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021: 
 
 

Navn Organisasjon Merknad  Alder  Paraplyorg.  Bosted 
Øyvind 
Gerhardsen 

Landsforeningen For 
Slagrammede (LFS) 

Gjenvalgt 68 SAFO Oslo 

Knut Helge 
Storflor 

Landsforeningen for 
Ryggmargsskade (LARS) 

Gjenvalgt 63 SAFO Moss 

Helle 
Campbell 

Polioforeningen Ny  76 SAFO Oslo 
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Anne Beate 
Budalen 

Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke 
(LHL) Østfold 

Gjenvalgt, 
pårørende  

52 FFO Jessheim 

Jenny Holte  Cerebral 
Pareseforeningen (CP) 

Ny  43 FFO Kragerø 

Terje 
Erlandsen 

Foreningen for 
muskelsyke (FFM) 

Ny  60 FFO Lillehammer 

Emilie 
Duane 
Nordskog 

Personskadeforbundet 
LTN 

Ny  24 FFO Drammen 

 
 
Etter vedtatte retningslinjene for brukermedvirkning i Sunnaas sykehus, skal leder og nestleder 
for brukerutvalget oppnevnes av styret etter forslag fra administrerende direktør. Forslag til 
leder og nestleder vil legges fram for styret i møte 18. desember 2019. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør legger med dette frem et forslag til sammensetning av 
brukerutvalget for Sunnaas sykehus HF for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021. 
Forslaget oppfyller kriteriene i vedtatte retningslinjer for brukermedvirkning i Sunnaas 
sykehus HF.  Det blir ved denne oppnevningen foreslått fire nye medlemmer i brukerutvalget 
for Sunnaas sykehus. Administrerende direktør mener at hensynet til både kontinuitet og 
fornyelse er ivaretatt og vil gjennom interne rutiner og god dialog bidra til å sikre opplæring 
av nye medlemmer og overføring av erfaringer fra tidligere til nytt brukerutvalg. 
Administrerende direktør mener at foreslåtte sammensetning av brukerutvalget danner et 
godt grunnlag for et aktivt og kompetent utvalg, og ser frem til et konstruktivt samarbeid 
med brukerutvalget til beste for foretakets pasienter.   
 
Administrerende direktør inviterer styret til å oppnevne følgende personer til brukerutvalget 
for Sunnaas sykehus HF for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021: 
 

Navn Organisasjon Merknad  Alder  Paraplyorg.  Bosted 
Øyvind 
Gerhardsen 

Landsforeningen For 
Slagrammede (LFS) 

Gjenvalgt 68 SAFO Oslo 

Knut Helge 
Storflor 

Landsforeningen for 
Ryggmargsskade (LARS) 

Gjenvalgt 63 SAFO Moss 

Helle 
Campbell 

Polioforeningen Ny  76 SAFO Oslo 

Anne Beate 
Budalen 

Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke (LHL) Østfold 

Gjenvalgt, 
pårør.   

52 FFO Jessheim 

Jenny Holte  Cerebral Pareseforeningen (CP) Ny  43 FFO Kragerø 
Terje 
Erlandsen 

Foreningen for muskelsyke 
(FFM) 

Ny  60 FFO Lillehammer 

Emilie Duane 
Nordskog 

Personskadeforbundet LTN Ny  24 FFO Drammen 
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Administrerende direktør vil legge frem forslag til leder og nestleder i styremøtet. I tillegg 
inviteres styret til å gi administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle nye 
medlemmer ved behov for suppleringer i perioden. 
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