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Invitasjon til å nominere kandidater til Helsedirektoratets brukerråd 2020-2022 

Brukermedvirkning er et prioritert satsningsområde i Helsedirektoratet. God kvalitet forutsetter 
at brukerens og pasientens erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. Helsedirektoratet 
benytter et overordnet brukerråd som del av arbeidet med å identifisere hva som er viktig for 
disse gruppene.  
 
Helsedirektoratets brukerråd skal gjenspeile bredden i Helsedirektoratets portefølje og 
brukergrupper, som favner blant annet somatikk, psykisk helse, rus, funksjonshemmede og 
kronisk syke, barn, ungdom/unge voksne, eldre, folkehelse, innvandrerbefolkningen, samer og 
pårørende 
 
Helsedirektoratet henvender seg nå til brukerorganisasjonene med en invitasjon til å foreslå 
kandidater som kan sitte i vårt Brukerråd. På bakgrunn av organisasjonenes nominasjoner, 
oppnevner Helsedirektoratet brukerrådsrepresentanter og vararepresentanter etter en 
helhetlig vurdering av Brukerrådets sammensetning. Oppnevningsperioden er på to år.  
 
Fra Helsedirektoratets side er det ønskelig at de som oppnevnes representerer brukere, 
pasienter og pårørende. Representantene bør også søke å ivareta et helhetlig brukerperspektiv 
og forventes å formidle og bruke kunnskap om pasienters og pårørendes behov, forventninger 
og opplevelser på en systematisert og generalisert måte. 
 
Vi ber om at forslag til kandidater sendes oss innen 1. januar 2020. Det kan sendes til 
postmottak med referanse 19/36019 eller sekretariatet til Brukerrådet (kontaktinformasjon 
neste side). 
 
Send gjerne navn, kontaktinformasjon og en kort beskrivelse av hvorfor personen foreslås som 
kandidat. Vi ber om at det sendes mer enn ett forslag per plass, men angi gjerne prioritet på 
forslagene. Vedlagt finner dere et skjema dere kan benytte til å sende inn forslag. 
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Helsedirektoratet ser for seg et råd med 16 representanter, med personlige 
varerepresentanter. 

 5 stk fra FFO (paraplyorganisasjonen og underliggende organisasjoner) 

 1 stk fra SAFO (paraplyorganisasjonen og underliggende organisasjoner) 

 1 stk fra Unge funksjonshemmede (paraplyorganisasjonen og underliggende organisasjoner) 

 1 stk fra Pårørendealliansen (paraplyorganisasjonen og underliggende organisasjoner) 

 2 stk fra Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo 

 1 stk f fra Kreftforeningen 

 1 stk fra Nasjonalforeningen for folkehelse 

 1 stk fra Organisasjonen Voksne for barn 

 1 stk fra Pensjonistforbundet 

 2 stk fra Helsedirektoratets BrukerROP 

 1 stk observatør fra Pasient- og brukerombudene 

 

Mer informasjon om Helsedirektorats brukerråd 
Helsedirektoratets brukerråd skal være: 
 et rådgivende organ for Helsedirektoratets ledelse og drøftingsarena for strategisk viktige saker og 

prosesser knyttet til direktoratets roller og samfunnsoppdrag. 

 et forum for utvikling av brukermedvirkning i Helsedirektoratet.  

 en drøftingsarena der brukerorganisasjonene kan fremme strategisk viktige saker. 
 
Arbeidsbelastning 
Brukerrådet møtes fire ganger per år, men kan kalles inn ekstra ved behov. Møtene varer 
normalt en halv dag, fra lunsj og utover. Møtepapirer sendes ut ca to uker før møtene.  
 
På frivillig basis, avhengig av medlemmenes interesse og arbeidskapasitet, kan de være aktuelt 
å delta i arbeidsseminar eller spesifikke prosjekter. 
 
Dekking av utgifter 
Brukerrådet honoreres i henhold til Helsedirektoratets bestemmelser for godtgjørelse og 
dekning av utgifter ved deltakelse i grupper og råd.  
 
Helsedirektoratet gir ingen godtgjørelse for deltakelse i møter for personer som er offentlig 
ansatt, lønnes av organisasjon eller andre, hvis arbeidet hører inn under vedkommendes 
ordinære arbeids- og ansvarsområde. Helsedirektoratet dekker utgifter til reiser i forbindelse 
med møter dersom dette ikke dekkes av arbeidsgiver. Reisen skal foretas på den for staten 
hurtigste og rimeligste måte. 
 
Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.  
Sekretariat for Brukerrådet: 
Tove Ringerike, tlf 40223744, tove.ringerike@helsedir.no 
Nina Bachke, tlf 91161774, nina.bachke@helsedir.no  

 
 
 
Vennlig hilsen 
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Bjørn Guldvog e.f. 
Direktør 

Nina Aulie 
direktør 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
FUNKSJONSHEMMEDES 
FELLESORGANISASJON 
FFO 

           Mariboesgate 13 0183 OSLO 

Samarbeidsforum for 
funksjonshemmedes 
organisasjoner (SAFO) 

           Postboks 8953 
Youngstorget 

0028 OSLO 

Sekretariat BrukerROP                                  
AU for Pasient- og 
brukerombudene 

                                 

KREFTFORENINGEN            Postboks 4    
Sentrum 

0101 OSLO 

NASJONALFORENINGEN 
FOR FOLKEHELSEN 

           Postboks 7139 
MAJORSTUA 

0307 OSLO 

ORGANISASJONEN 
VOKSNE FOR BARN 

           Stortorvet 10 0155 OSLO 

PENSJONISTFORBUNDET            Postboks 6714 St 
Olavsplass 

0130 OSLO 

PÅRØRENDEALLIANSEN            Ing. Hoels vei 25 1346 GJETTUM 
Rådet for 
innvandrerorganisasjoner 
i Oslo 

           RÅDHUSET 0037 OSLO 

UNGE 
FUNKSJONSHEMMEDE 

           Postboks 4568 
Nydalen 

0183 OSLO 

 



Nominasjon til Helsedirektoratets Brukerråd 2020-2022  
 

Tilbakemelding fra: 
 

Prioritet Navn på nominert 
representant 

Perspektiver * Organisasjon E-postadresse/Telefon 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

    Lag flere linjer ved behov 

 

* Helsedirektoratet ønsker at følgende perspektiv dekkes i rådet totalt sett, men beskriv gjerne noe mer om den enkeltes kompetanse  

 Funksjonshemmede og kronisk syke 

 Psykisk helse 

 Rus 

 Somatisk helse 

 Ungdom/unge voksne 

 Eldre 

 Folkehelse 

 Innvandrerbefolkningen 

 Pårørende 

 Samisk/urbefolkning 

 

 

Nominasjoner må være i Helsedirektoratet innen 1. januar 2020.  


