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2021 

 

Saken gjelder oppnevning av brukerutvalg for den innkomne perioden 1.1.20-
31.12.21.   

Forslag til vedtak 

1. Følgende oppnevnes til Brukerutvalget for SSHF for perioden 
01.01.2020 – 31.12.2021: 

 

Navn  
Tilhørende organisasjon 

Kandidat utpekes av  
nytt Fylkeseldreråd januar 2020 Agder Fylkeseldreråd  

Catrine Torjussen Kreftforeningen  

Tove Irene Kristiansen SAFO (Handikapforbundet)  

Elin Lien (leder)  FFO (Norsk Tourettes forening)  

Astrid Hopland Svendsen FFO (Norges blindeforbund)  

Trond Rane FFO (Diabetesforeningen)  

Grethe Bygland (ny)  FFO (Mental helse)  

Einar Elgvin (ny)  FFO (MS-foreningen, psykisk helse)  

Olav Gjertsviksten (ny)  A-Larm (rus og psykisk helse)  

Maryan Said (ny)  Minoritet (brukerråd HIV-positive) 

  
2. Elin Lien oppnevnes til leder av Brukerutvalget til SSHF  

 

Vedlegg til saken 

 Grunnlag for vurdering av sammensetning for nytt Brukerutvalg ved SSHF  
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1 Bakgrunn for saken 

Ifølge Helseforetaksloven og vedtektene til Sørlandet sykehus HF plikter styret å 
påse at brukernes synspunkt gis en sentral plass i planlegging og drift av 
virksomheten. Brukermedvirkningen formaliseres på systemnivå gjennom 
brukerutvalg. Dette utvalget oppnevnes på nytt hvert andre år. Brukerutvalget skal 
representere brukere fra hele helseforetakets virksomhetsområde.  
 

2 Saksopplysninger 

Nåværende sammensetning av Brukerutvalg  

Nåværende brukerutvalg består av 10 medlemmer. 5 medlemmer representerer 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), 2 Samarbeidsforumet av 
Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO), 1 Kreftforeningen, 1 Vest-Agder 
Fylkeseldreråd og 1 Aust-Agder Fylkeseldreråd. Organisasjonsdirektør inngår i 
brukerutvalget som sykehusets representant og koordinator er tilstede.  

Oppnevning av tidligere brukerutvalg har basert seg på retningslinjene som er 
anbefalt av Helse Sør-Øst. Organisasjonenes representasjon har vært tilnærmet lik 
dagens fordeling i lang tid.  

 

Brukerutvalgets rolle  

Brukerutvalgets rolle er å være:  

 Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker av 
strategisk karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende i 
virksomhetsområdet  

 Et forum for tilbakemelding fra pasienter og pårørende om generaliserte 
erfaringer innenfor helseforetakets ansvarsområder og oppgaver  

 Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner  
 
 
Retningslinjer for oppnevning av brukerutvalg 
Det fremkommer i Helse Sør-Øst sine retningslinjer for oppnevning av 
brukerutvalg (2017) at medlemmene blir valgt for to år av gangen, og skal ikke 
overstige tre perioder på til sammen seks år.  
 
Antall medlemmer besluttes lokalt basert på foretakets størrelse. Medlemmene 
skal vurderes ut fra erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og 
organisasjonstilknytning. Sammensetningen av brukerutvalget skal gjenspeile og 
representere «hele» helseforetakets virksomhetsområde. Dette innebærer en 
balansert representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.  
 

For å sikre bred forankring skal de representere bruker og pårørende, etniske 
minoriteter, kjønn, alder, geografiske forskjeller samt deltakere av både små og 
store organisasjoner.  
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Prosess for ny sammensetning  
 
SSHF har i dag et brukerutvalg bestående av 10 medlemmer fra organisasjoner 
som representerer funksjonshemmede og kronisk syke, kreftpasienter og eldre. 
Denne sammensetningen har vært uendret i rundt 10 år. Det fremkommer i SSHF 
sin utviklingsplan mot 2035 og Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020-2023 at 
helsetjenesten skal vektlegge mangfold i samfunnet. Det var derfor ønskelig å 
vurdere sammensetningen for å styrke psykisk og mental helse, rus og minoriteter.  
 
Pasientgrupper og representasjon ved SSHF   
Funksjonshemmede og kronisk syke utgjør en stor brukergruppe i 
spesialisthelsetjenesten, og representeres av foreningene FFO (335.000 
medlemmer) og SAFO (22.000 medlemmer). Kreftpasientene representerer 5% av 
befolkningen som lever med eller har tidligere hatt kreft (kreftforeningen).  
 
Statistikk om rusproblematikk i Norge varierer, men Folkehelseinstituttet anslår at 
rundt 10-20% av befolkningen vil få en rusrelatert lidelse i løpet av livet. Deres 
møte med spesialisthelsetjenesten vil i mange tilfeller ikke forårsakes av 
rusproblemet alene, men av rusrelaterte skader og psykisk helse 
(Folkehelseinstituttet; Regionsleder i A-larm). Brukergruppen har gjerne særegne 
utfordringer som må tas hensyn til for å sikre at deres behov blir møtt og for å 
unngå at de faller ut av et pågående behandlingsløp. Rundt 16-22% av 
befolkningen anses å få en psykisk lidelse (Folkehelseinstituttet, Rapport for 
Psykisk helse i Norge 2018).  
 
Språk og kulturforskjeller er en reell utfordring for flere av pasientene på 
sykehuset. I dag har 1/7 pasienter minoritetsbakgrunn (SSHF, Utviklingsplan 
2035). Disse representerer mellom 10 og 17% av befolkningen (undersøkelser 
gjort av migrasjonshelse). Tallet er forventet å øke de neste årene. Med en økende 
mangfoldig pasientgruppe blir det viktigere å forstå og tilpasse tilbudet de 
kulturelle og språklige utfordringene denne gruppen opplever. Avdelingssjef i 
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer har god kjennskap til flykningers 
utfordringer i møte med sykehuset, og mener denne brukergruppen har viktige 
erfaringer å bidra med inn i et brukerutvalg.  
 
Sammenligning med andre helseforetak  
Helseforetakene i HSØ har brukerutvalg som varierer fra 7 til 13 medlemmer, 
avhengig av helseforetakets størrelse. Det er fra 1 til 7 representanter fra hver 
fellesorganisasjon. I tillegg til å representere foreningene FFO, SAFO, 
Kreftforeningen og eldre slik som praksis i SSHF, har andre helseforetak også 
representanter fra rus og psykisk helse (8 brukerutvalg) samt minoritetsbakgrunn 
(2 brukerutvalg) i sine brukerutvalg.  
 
Innspill fra organisasjonene  
Våren 2019 ba SSHF organisasjonene om innspill til kandidater de mente skulle 
vurderes av SSHF ved oppnevning av nytt brukerutvalg for 2020. Det ble mottatt 
innspill fra følgende:  

 FFO  
 SAFO  
 Kreftforeningen. Forespørsel om økning fra 1 til 2 representanter  
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Agder Fylkesråd vil sende forslag til representant når de blir ett Agder og nytt 
Agder Fylkeseldreråd fra 2020.  
 
I tillegg tok SSHF kontakt med A-larm (organisasjon for brukere og pårørende for 
rus) og brukerråd for HIV-positive ved SSHF og ba om forslag til kandidater med 
bakgrunn innen rus, psykisk helse og migrasjon.  
 
Alle innmeldte kandidater har blitt intervjuet, med unntak av deltakerne som ble 
gjenoppnevnt og som administrasjonen derfor kjenner til. Intervjuene ble 
gjennomført av organisasjonsdirektør, koordinator for Brukerutvalget og trainee i 
tidsperioden 17.09-31.10.19.   
 
Forslag til nytt brukerutvalg  
Det foreslås følgende sammensetning for brukerutvalg ved SSHF i perioden 
1.1.2020-31.12.2021:  

Navn  
Tilhørende organisasjon 

Kandidat utpekes av  
nytt Fylkeseldreråd januar 2020 Agder Fylkeseldreråd  

Catrine Torjussen Kreftforeningen  

Tove Irene Kristiansen SAFO (Handikapforbundet)  

Elin Lien (leder)  FFO (Norsk Tourettes forening)  

Astrid Hopland Svendsen FFO (Norges blindeforbund)  

Trond Rane FFO (Diabetesforeningen)  

Grethe Bygland (ny)  FFO (Mental helse)  

Einar Elgvin (ny)  FFO (MS-foreningen, psykisk helse)  

Olav Gjertsviksten (ny)  A-Larm (rus og psykisk helse)  

Maryan Said (ny)  Minoritet (brukerråd HIV-positive) 

 
 
Sammensetningen gjenspeiler bredden i helseforetakets virksomhetsområde 
gjennom representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Kandidatene har erfaring som pasient og som pårørende. Eldre og 
flerkulturell bakgrunn blir ivaretatt. Det samlede forslaget innebærer et 
brukerutvalg bestående av 6 kvinner og 4 menn, med medlemmer fra 35 til 70/86 
år (avhengig av forslag fra Agder Fylkeseldreråd). Medlemmene representerer fire 
av fem kommuneregioner som SSHF tjener (eventuelt samtlige fem 
kommuneregioner, avhengig av forslag som tilsendes fra Fylkes Eldreråd).  
 
Kreftforeningen vil fortsette å ha 1 representant i Brukerutvalget. Kreftpasienter 
representerer en viktig, men begrenset andel av helseforetakets pasienter, og det 
anses som mer nødvendig å styrke erfaring med de omfattende og økende 
områdene innen rus, mental helse og minoriteter. De fleste andre helseforetak i 
Helse-Sør Øst har 1 representant fra Kreftforeningen i sine Brukerutvalg (se 
vedlegg). 
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3 Administrerende direktørs vurderinger 

 
Brukerutvalget har en rådgivende rolle ovenfor administrerende direktør. De skal 
gi råd og innspill for å sikre at brukernes stemme spiller en viktig rolle i 
utviklingen av en best mulig helsetjeneste. Administrerende direktør mener derfor 
det er viktig med et brukerutvalg som er godt representert av befolkningen på 
Sørlandet og pasientgruppene på SSHF, og som har gode forutsetninger for å mene 
noe om de utfordringene som Sørlandet sykehus HF står ovenfor de neste årene.  
 
Administrerende direktør vurderer det som hensiktsmessig å styrke 
brukerkompetansen innen rus, mental helse og minoritetsbakgrunn.  
De nye brukerrepresentantene vil sammen med dem som har blitt gjenoppnevnt 
representere alle de store virksomhetsområdene, ha bred erfaring som pasient og 
pårørende, representere små og store organisasjoner, eldre og etniske minoriteter.  
 
Det foreslås å videreføre brukerutvalget med 10 medlemmer, hvorav 4 
representanter er nye. Administrerende direktør mener at det nye brukerutvalget 
vil sikre kontinuitet og samtidig styrke den rådgivende rollen med økt bredde i 
erfaringsområder.  


