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Invitasjon til å foreslå medlemmer til Helse- og omsorgsdepartementets 
kontaktforum for brukere i helse- og omsorgstjenesten 2020-2022 

 
Helse- og omsorgsdepartementet ber med dette om forslag til medlemmer til vårt 
kontaktforum for brukere i helse- og omsorgstjenesten for perioden høsten 2020 – høsten 
2022. Organisasjonene bes foreslå det antall medlemmer som fremgår av følgende liste:  
 

• 6 medlemmer foreslås av FFO.  

• 2 medlemmer foreslås av Unge Funksjonshemmede, hvorav én innenfor området 
psykisk helse og én innenfor området somatisk sykdom.  

• 1 medlem foreslås av SAFO.  

• 1 medlem foreslås av Kreftforeningen.  

• 1 medlem foreslås av Norsk Pensjonistforbund.  

• 1 medlem foreslås av Helsedirektoratets erfaringsnettverk av brukerorganisasjoner på 
rusfeltet eller BrukerROP.  

• 1 medlem foreslås av innvandrernes landsorganisasjon.  

• 1 medlem foreslås av Oslo Krisesenter. Medlemmet skal ha erfaringskompetanse fra 
voldsfeltet.  

• 1 medlem foreslås av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Medlemmet skal 
representere demensfeltet.  

• 1 medlem foreslås av Pårørendealliansen.  
 

Departementet vil understreke at medlemmene oppnevnes på bakgrunn av sin bruker- 

og/eller pårørendekompetanse, erfaringskompetanse og inngående kjennskap til 

brukerperspektivene i tjenestene. Kontaktforum er et kollegium som skal drøfte 

brukermedvirkning på systemnivå. Det legges til grunn at medlemmene møter i forumet og 

det vil derfor ikke bli oppnevnt vararepresentanter. 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1215-3 

Dato 

28. mai 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

For medlemmer som nylig er oppnevnt, gis det mulighet for at de kan fortsette i en ny 

periode, dersom de selv og organisasjonen ønsker det. 

 
Departementet ber Helsedirektoratet sørge for at erfaringsnettverket av brukerorganisasjoner 

på rusfeltet eller BrukerROP foreslår et medlem. Helsedirektoratet oppfordres til å sørge for 

variasjon i representasjonen fra brukerorganisasjonene, slik at flere organisasjoner fra 

rusfeltet får mulighet til å delta i kontaktforum.  

 

Departementet ber om forslag til medlemmer innen 15. juni 2020. 

 

Med hilsen 

 

 

Lisbet Rugtvedt (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hilde Marie Rognlie 

seniorrådgiver 

 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

 

Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon 

Mariboesgate 13 0183 OSLO 

Helsedirektoratet Postboks 220 

Skøyen 

0213 OSLO 

Innvandrernes 

Landsorganisasjon 

Motzfeldtsgt 1 0187 OSLO 

Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum 0101 OSLO 

Nasjonalforeningen 

for folkehelsen 

Postboks 7139 

Majorstuen 

0307 OSLO 

Oslo krisesenter    

Pensjonistforbundet Postboks 6714 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Pårørendealliansen    

Samarbeidsforumet 

av 

funksjonshemmedes 

organisasjoner 

Postboks 8953 

Youngstorget 

0028 OSLO 

Unge 

Funksjonshemmede 

Mariboesgate 13 0183 OSLO 
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