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Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget i Sykehuset Østfold 2018-2020  
 
Sammendrag: 
Det oppnevnes medlemmer til brukerutvalget for SØ for perioden 2018-2020.  I tillegg vedtas 
revidert mandat for utvalgets arbeid. Mandatet justeres iht. ny oppnevning. 
 
  

Forslag til vedtak:  
1. Følgende medlemmer velges til brukerutvalget SØ for perioden 01.03.2018-29.02.2020: 

 
Svein Gurvin Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse FFO 
Vigdis Yttervik Stoffskifteforbundet Østfold FFO 
Kari Bjørnerud Norges Fibromyalgi Forbund Østfold FFO 
Odd Martin Skarpholt Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke FFO 
Anita Helene Ørbeck Norsk Forbund for Utviklingshemmede Østfold SAFO 
Hanne Stagebo Petersen Norsk Handikapforbund SAFO 
Jannik Magnussen Kreftforeningen   Kreftforeningen   
Heidi Kandola Hvite Ørn Østfold Hvite Ørn Østfold 
Line Eikenes Rusmisbrukernes interesseorganisasjon RIO 

 
2. Som leder av Brukerutvalget oppnevnes Svein Gurvin og som nestleder oppnevnes Vigdis 

Yttervik. 
3. Styret vedtar forslag til endret mandat for brukerutvalget. Mandatet skal være 

retningsgivende for brukerutvalgets arbeid i perioden 01.03.2018-29.02.2020. 
4. Vedtatt strategi for brukermedvirkning 2016-2020 legges til grunn for arbeidet. 

 
 
Sarpsborg, den 04.12.2017 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
Vedlegg: 1. Prosedyre Brukerutvalg SØ - mandat 
 2. Strategi for brukermedvirkning 2016-2020 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Administrerende direktør anbefaler styret å slutte seg til oppnevningen av de forslåtte 
kandidatene til brukerutvalg for perioden 01.03.2018-29.02.2020, samt oppnevning av leder og 
nestleder. Styret anbefales også å slutte seg til revidert mandat. Styret vedtok i sak 083/15 strategi 
for brukermedvirkning 2016-2020 og det anbefales at denne legges til grunn for arbeidet. 
 

2. Faktabeskrivelse 
Organisasjonene ble i brev av 2. oktober 2017 anmodet om å foreslå kandidater til nytt 
brukerutvalg gjeldende for 01.03.2018 – 29.02.2020, samtidig som de ble informert om revidert 
mandat for utvalget. Frist for å komme med forslag ble satt til 1. november 2017.  
 
Organisasjonene har ikke fulgt oppfordringen om å foreslå 2-3 ganger så mange kandidater som 
skal oppnevnes fra den respektive sammenslutning/organisasjon. Dette begrenser muligheten til å 
vurdere en enda mer balansert sammensetting av brukerutvalget. Det gir heller ikke 
brukerutvalget en base av aktuelle kandidater til ytterligere råd, utvalg, prosjekter m.m.  
De foreslåtte kandidatene er: 
 
Svein Gurvin f. 1955 Landsforeningen for pårørende innen 

psykisk helse 
FFO  

 
Vigdis Yttervik f. 1948 Stoffskifteforbundet Østfold FFO  
Odd Martin Skarpholt f. 1938 Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke FFO Ny 
Gro Carlsen f. 1945 Norsk Revmatikerforbund FFO  
Kari Bjørnerud f. 1949 Norges Fibromyalgi Forbund FFO  
Anita Helene Ørbeck f. 1967 Norsk Forbund for Utviklingshemmede 

Østfold 
SAFO  

Hanne Stagebo 
Petersen 

f. 1959 Norsk Handikapforbund SAFO Ny 

Jannik Magnussen f. 1974 Kreftforeningen   Kreftforeningen   Ny 
Alf Gullik Hansen f. 1952 Kreftforeningen   Kreftforeningen   Ny 
Heidi Kandola f. 1967 Hvite Ørn Østfold Hvite Ørn Østfold Ny 
Line Eikenes f. 1968 Rusmisbrukernes interesseorganisasjon RIO  
 
FFO skal ha fire plasser og de øvrige organisasjonene skal ha det antall som er foreslått. 
Brukerutvalgets medlemmer skal representere alle pasienter uansett diagnose og alder. 
De forslåtte kandidatene gir en god blanding av erfarne og nye medlemmer i brukerutvalget. 
Det oppnevnes ikke varamedlemmer til brukerutvalget, men det kan oppnevnes varamedlemmer 
til medlemmer i råd og utvalg oppnevnt av brukerutvalget. Leder og nestleder oppnevnes av styret 
etter innstilling fra administrerende direktør. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Ut fra de innkomne forslag til kandidater vurderer administrerende direktør at sammensetningen 
av brukerutvalget tar hensyn til bredden i helseforetakets virksomhetsområde.  
 
Justering av mandat for brukerutvalget følger som konsekvens av ny oppnevning. 
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