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Invitasjon til å fremme forslag til kandidater til  
brukerutvalget og klinikkvise brukerråd ved Oslo universitetssykehus HF for perioden 2020 -
2022 
 
 
Oslo universitetssykehus HF har organisert brukermedvirkning på systemnivå ved et sentralt 
brukerutvalg, et sentralt ungdomsråd og brukerråd i 10 av sykehuset klinikker. Vi har et stort behov for 
gode brukerrepresentanter og vil i denne henvendelsen både be om forslag til kandidater til det sentrale 
brukerutvalget og til enkelte av klinikkenes brukerråd. 
 
 
Brukerutvalget 
 
Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) ble oppnevnt i styret 22. juni 2017. 
Funksjonstiden er 2 år, men ble i denne perioden utvidet med et halvt år for å komme i takt med 
helseforetakets årshjul. 
 
Brukerutvalget ved OUS skal være et rådgivende organ for styret og den administrative ledelsen ved 
sykehuset og medvirke på strategisk nivå. De 13 prinsippene for brukermedvirkning på systemnivå som 
er fastsatt av Helse Sør-Øst, blir lagt til grunn for brukerutvalgets arbeid. Det vises til vedlagte mandat for 
brukerutvalget med beskrivelse av kriterier for sammensetning av brukerutvalget.  
 
Brukerutvalget har 8 møter á 4 timer i året. I tillegg forventes det at brukerrepresentantene deltar i 
prosjekter, råd og utvalg som oppnevnes av Oslo universitetssykehus HF. 
 
For å sikre en best mulig sammensetning i henhold til kriteriene, bes det om at det foreslåes flere 
representanter en det kan påregnes å få med og at det gis en kortfattet informasjon om den enkelte 
kandidat med vekt på hvilke kriterier kandidaten oppfyller.  
I henhold til brukerutvalgets mandat samt av hensyn til kontinuiteten i arbeidet kan representanter re-
oppnevnes to ganger. 
 
Brukerutvalget oppnevnes av styret i desember og starter sitt virke i januar 2020. 
 
 
 
 

 

Til aktuelle bruker-, pasient- og pårørendeorganisasjoner 
 
 

Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling 
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Sammensetningen per august 2019: 
 

Navn Organisasjon Oppnevnt 
Tove Nakken, leder Lymfekreftforeningen/Kreftforeningen 2013 
Kim Fangen, nestleder Nye Pluss- Hiv-positives landsforening/FFO 2013 
Twinkle Dawes Innvandrerkvinners ressurs og aktivitetsgruppe 2013 
Kjell Silkoset Personskadeforbundet LTN/FFO 2015 
Arne Olav Grønbeck Hope Norges Handikapforbund/SAFO 2015 
Stine Bjerklund Dybvig Cerebral parese-foreningen /FFO 2015 
Mari Ourom Rådgivning om spiseforstyrrelse/FFO  2016 
Pål Kjeldsen Hjernesvulstforeningen/Kreftforeningen 2016 
Anne Giertsen Foreningen for hjertesyke barn/FFO 2017 
Solveig Rostøl Bakken Pensjonistforbundet 2017 
Marius Korsell Landsforeningen for slagrammede/SAFO 2017 
Susann Smerkerud Parkinssonforbundet/FFO 2017 
Brita R. Bølgen Mental Helse Ungdom 2017 

 
 
Brukerråd i klinikk 
 
Som representant i et av klinikkenes brukerråd, har man anledning til å medvirke mer direkte på 
klinikkens drift. Vi ønsker da i hovedsak representanter som har en bakgrunn som er relevant for 
klinikkens målgruppe. Følgende brukerråd i klinikk har behov for brukerrepresentanter: 
 

 Ortopedisk klinikk 
 Klinikk psykisk helse og avhengighet (særlig behov for pårørende) 
 Klinikk hode, hals og rekonstruktiv kirurgi 
 Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (særlig behov for representanter 

innen transplantasjon, revmatisme og prostata-/colorektalcancer) 
 Kvinneklinikken (Særlig behov for representanter innen hjertesykdom/graviditet og ulike 

gynekologiske lidelser) 
 
 
Vi ønsker at det spesifiseres hvilket utvalg/råd kandidatene foreslås til.  
Forslag til kandidater sendes innen fredag 25. oktober til: 
post@oslo-universitetssykehus.no  
 
Spørsmål kan rettes til Kari Skredsvig på mail: uxards@ous-hf.no 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Kari Skredsvig 
Avdelingsleder Samhandling 
Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling 
Oslo universitetssykehus HF 
 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk#les-mer-om-ortopedisk-klinikk
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken
mailto:post@oslo-universitetssykehus.no
mailto:uxards@ous-hf.no

