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FORSLAG TIL VEDTAK 

Styret i Helse Stavanger oppnevner følgende medlemmer til Brukerutvalget i Helse Stavanger for 
perioden 2023–2025: 
 
(Årstall i parentes oppgir fra hvilket år representanten har vært medlem i Brukerutvalget.)  
 

FFO   Gro Harestad, Mental Helse (2022) 

Mette Hermundstad, Metal Helse Rogaland (ny) 

Rigmor Lilleland, Norsk Revmatikerforbund Rogaland (2021) 

Einar Fagerheim, Norges Blindeforbund Rogaland (ny) 

Tom Christian Dahle Nekstad, Norges ME Forening Rogaland (ny) 

Wenche Drengstig, Norsk Tourette Forening, Rogaland (ny) 

    Agnes Omdal (vara)  

 

SAFO   Geir Inge Sivertsen, Landsforeningen for ryggmargsskadde (2021) 

   Unni Høibo, Norsk forbund for Utviklingshemmede (ny)  

   Odd Kåre Barkved (vara)  

 

Pensjonistforbundet Hallfrid Kristoffersen 

 
Kreftforeningen Berit Torgersen Skiftun, pancreaskreft Nettverk Norge (2021) 
  Bitte (Anne Marie) Giæver (vara) 
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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
Innstillingene er gitt på bakgrunn av innspill fra organisasjonene samt regionale 

retningslinjer for valg av medlemmer1. På bakgrunn av erfaring med arbeidsmengde og 

deltakelse i prosjektarbeid innen psykisk helse og rus fra forrige periode, foreslås det 

oppnevnt to brukerrepresentanter fra Mental helse.  

 

Forslaget til nytt brukerutvalg har som mål å ivareta balansert representasjon som speiler 

virksomhetsområdene i organisasjonen med små og store organisasjoner, kontinuitet, 

geografisk spredning, kjønnsfordeling og spredning i alder.  

 

FFO er den eneste organisasjonen som har foreslått en representant utover behovet for nye 

medlemmer. Ut fra sammensetningen i gruppen, ble Siv Tysvær som representerer ADHD Norge 

Rogaland fylkeslag, ikke prioritert til Brukerutvalget i denne omgang.  

 

Sammendrag 
I henhold til overordnet mål og strategi for Brukerutvalget i Helse Stavanger2, skal det oppnevnes 
nye representanter for neste 2-årsperiode, fra og med 01.01.2023 
 
Følgende fem medlemmer går ut av utvalget og skal erstattes ved årsskifte: 

 

Vibecke Bjørengen Kaarstad, Norges blindeforbund – FFO (2017)  

Marianne Secher, Mental Helse Rogaland -  FFO (2017)  

Stein Are Osnes, Norsk Forening for Tuberøs Sklerose, complex, Rogaland – FFO (2021)  

Johannes Tonning, Norsk Døveforbund, Rogaland- FFO (2021) 

Geir Thowsen Tonning, Forbund for Utviklingshemmede - SAFO (2019)  

 

Det ble i september sendt en henvendelse til FFO, SAFO, Pensjonistforbundet og Kreftforeningen 

for oppnevning av brukere til nytt brukerutvalg.  RIO har ikke klart å oppnevne medlemmer til 

Brukerutvalget de to siste to periodene, noe som medførte at utvalget manglet et medlem store 

deler av perioden 2018–2020 og i hele 2021.  

 

På bakgrunn av stor arbeidsmengde for den ene brukerrepresentanten knyttet til klinikken innen 

psykisk helsevern, ble FFO bedt om å bidra med en ekstra representant fra Mental Helse i 2022.  

Forslaget som foreligger nå er at Gro Harestad fortsetter i neste periode sammen med Anne Mette 

Hermundstad (ny).  RIO er ikke forespurt denne gangen. 

 

Fakta  
I lovgrunnlag, vedtekter, oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet 

                                                                    
1 Brukarmedverknad på systemnivå i helseføretak – januar 2017.pdf (helse-vest.no) 
2 Microsoft Word - Strategi for brukermedvirkning 2013-2018.doc (helse-stavanger.no) 

https://helse-vest.no/Documents/Om%20oss/Brukarmedverknad/Brukarmedverknad%20p%C3%A5%20systemniv%C3%A5%20i%20helsef%C3%B8retak%20%E2%80%93%20januar%202017.pdf
https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg%20HST/Annet/Strategi%20for%20brukermedvirkning.pdf
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og i styringsdokument fra de regionale helseforetakene til foretakene, er det lagt til grunn at det 

skal etableres gode systemer for brukermedvirkning på ulike nivå. Det er på den bakgrunn 

utarbeidet et eget dokument i Helse Stavanger som beskriver strategi og tiltaksplan for 

brukermedvirkning 2019 – 2025.  

 
I forbindelse med etablering av Helsefellesskap Sør-Rogaland 3, er det oppnevnt 

brukerrepresentanter fra kommuner og helseforetak på alle nivå ; Strategisk samarbeidsutvalg 

(SSU), Faglig samarbeidsutvalg (FSU) og i de fire prioriterte tjenestemodellgruppene (barn og 

unge, personer med psykiske lidelser og rus,  skrøpelige eldre og personer med flere kroniske 

lidelser ).  

 

Leder av Brukerutvalget har fra høst- 2020 sittet som fast medlem i overordnet kvalitet- og 

pasientsikkerhetsutvalg. Fra høsten 2022 sitter leder av brukerutvalget i SSU sammen med 

brukerrepresentant fra kommunene.  

Kommentarer  
Innstillingene gis ut fra erfaring, kompetanse, nettverk, organisatorisk tilknytning, 

sammensetning samt behov for fornying. Kjønn og alderssammensetning er hensynstatt, i tillegg 

til representasjon fra mindre organisasjoner. Alle de foreslåtte representantene har vært til 

intervju og fremstår som svært motivert for oppgaven. 

 

Hallfrid Kristoffersen har sittet som leder av brukerutvalget siden 2021. Dette har vært en 

krevende periode hvor de fleste møtene har foregått på teams, med de utfordringene det har 

medført.  Hallfrid Kristoffersen har konkludert med at hun ønsker å fratre sin funksjon som leder, 

og i stedet gå inn som nestleder i neste periode. Arbeidet med å oppnevne ny leder er i gang.  

Konklusjon  
Anbefalt sammensetning til nytt Brukerutvalg i Helse Stavanger støttes på bakgrunn av de 

vurderingene som foreligger.   

 
 
 

                                                                    
3 Helsefellesskapet Sør-Rogaland - Helse Stavanger (helse-stavanger.no) 

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/samhandlingsfora

