
Sekretariat for Brukerutvalget:  

Telefon:  75 12 57 18/ 75 11 53 15 

Samhandlingssjef: knut.roar.johnsen@helgelandssykehuset.no 

Sekretær: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no 

Dere kan ta kontakt med brukerutvalget på e-post, 

telefon eller personlig kontakt med leder eller andre 

medlemmer av utvalget.  

Utvalget håper på et godt samarbeid med alle 

brukerne av Helgelandssykehuset, og ønsker å bidra 

til at vi alle får en best mulig spesialisthelsetjeneste. 

Vararepresentanter i Brukerutvalget: 
 
Mariette Korsrud, SAFO, NFU 
Telefon: 911 68 528, mariette.korsrud1@gmail.com 
 
Alf Tjønna, Sijti Jarnge - samisk 
Telefon:  920 33 635, alftjonna@hotmail.com 
 
Andreas Lund, FFO Mental Helse Vefsn 
Telefon: 924 61 986, andreas.lund.86@gmail.com 
 
Vigdis Svaleng, FFO, Rana, ADHA-Norge 
Telefon: 482 82 262, vigsva@vgs.nfk.no 
 
Bjørn Helge Hansen, Eldrerådet 
Telefon: 951 80 965, bhh@hel.no 
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Anne Lise Brygfjeld (leder), SAFO, NFU, Telefon 950 38 577 
anne.lise.brygfjeld@gmail.com 

Per Hansen (nestleder), FFO Mental Helse Vefsn, Telefon: 996 90 0079,  
perihavet@gmail.com 

Rigmor Røberg, Kreftforeningen, Telefon: 906 22 118  
ribero@online.no 

Åse Iren Wroldsen, FFO - Nesna HLF, Telefon: 971 66 033  
awralsen@gmail.com 

Einar Moen, Eldrerådet, Telefon: 975 36 987  
2einarmoen@gmail.com 

Tove Linder Aspen, LMS - Landsforbundet mot stoffmisbruk, Telefon: 922 49 855 
davegarden@hotmail.com 

Ellen Sara Sparrok Larsen, Sijti Jarnge, Telefon: 905 27 908  
ellensara_sparrok@hotmail.com 



Brukerutvalgets mandat 

Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør 
av helseforetaket. 
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset hadde sitt første møte i desember 2002. 
 
Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere, styret og administrerende 
direktør av helseforetaket og skal gjennom denne funksjonen sørge for at bru-
kernes interesser på en saklig framstilt måte, blir drøftet og fulgt opp. 
 
Pasienterfaringer skal kun diskuteres og behandles på generelt grunnlag. Bru-
kerutvalget skal heller ikke erstatte noen av eksisterende råd og utvalg i Helge-
landssykehuset, men være et supplement til disse. 
 
Brukerutvalget er representert på Helse Nords fellesseminarer for brukerut-
valg/brukermedvirkning i regionen. 
 
Brukerutvalget skal markedsføre seg mot totaliteten av brukere på Helgeland, 
slik at det til enhver tid er synlig hvem som har mulighet til å fremme saker på 
vegne av brukerne. 
 
Brukerutvalget skal ha minimum seks møter pr. år i henhold til Strategi og 
handlingsplan for brukermedvirkning i Helseforetak i Helse Nord (2013). I hen-
hold til foretakets miljøprofil skal møtene avholdes fortrinnsvis på videokonfe-
ranse/Skype. 1-2 fysiske møter pr. år. 
 

 

Arbeidsoppgaver 

1. Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. Arbeide 

for styrket brukermedvirkning. 

2. Brukerutvalget skal være proaktiv og rette seg mot brukere på tvers i helse-

foretaket, uavhengig av tilknytning til brukerorganisasjon. 

3. Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, 

etnisk opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose. 

4. Brukerutvalgets skal også bidra i arbeidet med forbedring av brukernes til-

bud i Helgelandssykehuset, eksempelvis gjennom kvalitetsutvalg og prosjekter 

som omfatter endringer av fysiske miljø og/eller endring i pasienttilbud. 

5. Brukerutvalget skal følge med på styrets og helseforetakets årshjul og bidra 

i mål- og strategiarbeid, hovedprosesser, forbedrings- og omstillingsprosesser 

og i øvrige faglige prosjekter, og delta/medvirke/bidra i råd og utvalg i alle 

saker som angår tjenestetilbudet. 

6. Brukerutvalget kan foreslå kandidater fra området – til engasjement i ulike 

interne prosjekter som krever brukermedvirkning 

7. Brukerutvalget skal jamfør retningslinjer ha til behandling 

 a. Helseforetakets budsjett og virksomhetsplan 

 b. Helseforetakets årlige melding 

 c. Oppdragsdokument og virksomhetsplan 

 d. Strategi og status for arbeid med kvalitetsmål, ventetider mv. 

8. Brukerutvalget skal avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredning-

er.  

9. Holde seg orientert om brukerundersøkelser og aktiv bruk av resultatene i 

forbedringsarbeidet. 


