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Vår ref: Deres ref: Saksbeh.: Dato: 
21/20724-1    Elisabeth Hinderaker 07.10.2021 
Oppgis ved all henvendelse   

Invitasjon til å fremme kandidater til sentralt brukerutvalg i OUS  

  
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 be om forslag til kandidater til det sentrale 
brukerutvalget. 
 
 
Brukerutvalget 
 
Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) ble oppnevnt i styret 18. desember 2019. 
Funksjonstiden er 2 år. 
 
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 enn 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. 
 
Sammensetningen per september 2021: 
 

Navn Organisasjon Oppnevnt 



   

  Side 2 av 2 

 Vår dato Vår referanse 
 07.10.2021 21/20724-1 

 

 
 

 
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for 
innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

  

 

Erna Hogrenning, leder Kreftforeningen 2019 
Anne Giertsen, nestleder Foreningen for hjertesyke barn/FFO 2017 
Solveig Rostøl Bakken  Pensjonistforbundet 2017 
Pål Kjeldsen Hjernesvulstforeningen/Kreftforeningen 2016 
Tonje Granmo Mental Helse ungdom 2019 
Per Miljeteig HIVNorge 2019 
Stine Bjerklund Dybvig Cerebral parese-foreningen /FFO 2015 
Kjell Silkoset Personskadeforbundet LTN/FFO 2015 
Rune Berglien Landsforeningen for nyrepasienter og 

transplanterte/FFO 
2019 

Øivind Skotland Hørselshemmedes Landsforbund HLF/FFO  2019 
Shahram Arifar Norsk forbund for utviklingshemmede/SAFO 2019 
Laila Melioui Flerkulturell doula v/ OUS  2019 

 
 
 
Forslag til kandidater sendes innen fredag 29. oktober til: 
post@oslo-universitetssykehus.no  
att. Elisabeth Hinderaker 
 
Spørsmål kan rettes til Spesialrådgiver Elisabeth Hinderaker på mail: uxhieb@ous-hf.no 
 

  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Elisabeth Hinderaker  
Spesialrådgiver  
Avdeling samhandling, helsekompetanse og 
likeverdige helsetjenester 
Oslo universitetssykehus HF 
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