
Ingrid Løset og Inger Nossen Sandvik



 Brukerutvalget er oppnevnt av styret i helseforetaket etter innstilling fra 
organisasjonene. De er valgt for 2 år. 

Hvem er vi?

 Nestleder Ann Helen Skare, Kreftforeningen
Asbjørn Ringdal Gausdal, Foreningen for muskelsyke/FFO
Inger Nossen Sandvik, Norsk Revmatikerforbund/FFO
Hilde Marie Kleven, Norsk Handikapforbund/SAFO
Jakob Strand, Pensjonistforbundet
Anne Grete Mogstad, Norsk Revmatikerforbund/FFO
Atle Tangen, LHL/FFO
Cato Johannessen, RIO 
Vara: Daniel Ask, Kreftforeningen
Vara: Ann Elida Solheim
Vara: Anton Iversen, Diabetesforbundet/FFO
og undertegnede Ingrid Løset, Mental Helse/FFO



 Utvalget har møter ca. 1 gang pr måned og det er 
som regel i forkant av styremøtene i Helse M og 
R. Så langt i år har vi hatt 9 møter og behandlet 
90 saker. Møtene er åpne for alle! 

Vi møter på styremøtene i Helse M og R med 
leder eller nestleder og en representant fra BU. I 
styremøtene har vi tale- og forslagsrett, men vi 
har ikke stemmerett. Det synes vi er bra. Vi 
informerer da styret om saker vi jobber med eller 
svare på spørsmål styret måtte ha om 
protokollen. 





Helseforetaksloven § 35 gir føringer om å innhente 
pasienter og brukere sine erfaringer og synspunkt på 
systemnivå.
Brukerutvalget er et rådgivende organ for foretaksstyret 
og ledelsen, og medvirker på systemnivå med å ha 
innvirkning på beslutningsprosesser, utforming og 
evaluering av tjenestetilbud.
Brukerutvalget skal fremme saker av betydning for 
bruker, pasienter og pårørende i helseforetakets 
virksomhetsområde og på den måten bidra til 
systematisk forbedring.
Brukerutvalget er et frittstående utvalg som ikke skal bli 
kontrollert av helseforetakets eller av 
brukerrepresentantene. 



 Vi er representert i overordnet 
samhandlingsutvalg med leder eller nestleder. Da 
den nye samhandlingsstrukturen kom på plass 
fikk vi også brukerrepresentanter i de ulike 
samhandlingsutvalgene på de 4 sykehusene i 
Møre og Romsdal. Så langt oppleves det som 
positivt å være med i disse utvalgene. Unntaket 
er ORKide regionråd hvor brukerrepresentanten 
ikke har blitt invitert til møtet.



 Det er oppnevnt brukerrepresentanter i ulike klinikkråd. 
Dette har ikke fungert godt nok og må bli bedre. Når OU 
prosessen er ferdig vil BU gjerne møte de nye lederne.

 Ved Vegsund DPS er det startet opp et regionalt prosjekt 
på medikamentfri behandling og vi er glade for å ha med 
brukerrepresentanter både i styringsgruppen og i 
referansegruppen.

 Bu er også representert i mange ulike prosjekt. Vi er inne i 
Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) og i Klinisk 
Etisk komité (KEK). Forskning er et av områdene som nå er 
planlagt med brukerrepresentanter. Der har Helse Midt-
Norge nå fått nye retningslinjer og vi har et arbeidsutvalg 
som skal svare ut en del spørsmål som hvilken rolle BU 
ønsker å ha i forskning. Dette skal til Forskningsutvalget i 
november. 



 Ellers så er brukerrepresentanter fra Møre og 
Romsdal representert i :
BU Sykehusapotekene i Midt-Norge
Regionalt Brukerutvalg Helse Midt-Norge,
BU St. Olavs Hospital og i ulike 
arbeidsgrupper.


