
  

   

 
 
Unicare Steffensrud AS 
  
Brukerutvalgets mandat og medlemmer 

 

 

 

Unicare Steffensrud As har etablert et brukerutvalg for å sikre brukermedvirkning  i institusjonen på systemnivå. 

Det gjennomføres 4 møter pr år, 2 vår og 2 høst med fast agenda og referat.  

Vi har til nå ikke hatt valgperioder på medlemmene i brukerutvalget, men organsisasjonene som er representert i 
utvalget har oppnevnt sine medlemmer og skiftet når det har vært behov for det. 

Daglig leder  deltar på alle møter. Anna Oline Fossumstuen er Unicare Steffensrud sin Bruker- og 
pårørendekoordinator. 

Leder: Ivar Solum 

 

Brukerutvalgets rolle er å være: 

• Et rådgivende organ for virksomheten i saker som angår tilbudet til pasienter og til pårørende 

• Et forum for tilbakemelding fra pasienter og pårørende 

• Et samarbeidsforum mellom virksomheten og relevante brukerorgansisasjoner 

 

 

Brukerutvalgets formål er å: 

• Arbeide for gode, likeverdige og kunnskapsbaserte helsetjenester og pasientforløp, uavhengig av alder, 
kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning. 

• Bidra til god medvirkning fra pasienter, pårørende og deres organisasjoner og at brukerkompetansen blir 
benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene. 

• Bidra til god samhandling mellom tjenesteyterne. 

 

 

Brukerutvalgets oppgaver er å: 

• Fremme saker av betydning for pasienter og pårørende 

• Bidra med innspill til forbedrings- og omstillingsprosesser, og i øvrige saker som angår tjenestetilbudet 

• Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser 

• Arbeide for god kontakt mellom det regionale brukerutvalget og brukerutvalget ved Unicare Steffensrud 

 

 



  

   

 

 

Brukerutvalg 2021-2022 

Navn Organisasjon Tlf og epost Adresse Valgperiode 

Kirsten Engen 
(vara) 

Landsforeningen 
for 
hjerneslagrammede 

924 50 739 

Kirsten_1946@yahoo.com 

Lorentz Nitters veg 
1 

2817 Gjøvik 

Vært med 
siden 2016 

Liv Hersve  Landsforeningen 
for polioskadde 

926 11 178 

ikhersve@gmail.com 

Rådyrveien 5 

3160 Stokke 

Vært med 
siden 2017 

Ivar Solum Kreftforeningen 909 47 676 

solumivar@gmail.com  

2817 Gjøvik Vært med 
siden 2018 

Randi 
Aasvestad 
(vara) 

Kreftforeningen 951 83 267 

randi@aasvestad.net 

Magnus den godes 
vei 10 

2322 Ridabu 

Vært med 
siden 2017 

Christian 
Breivik 

CP-foreningen 950 58 532 

 

breivik_camilo@hotmail.com 

Smågardsvegen 
109 

2846 Bøverbru 

Vært med 
siden 2017 

Ann Kristin 
Rebne 

Unicare Steffensrud 
(daglig leder) 

908 91 876 

ann.kristin.rebne@unicare.no  

Skogvegen 40 

2840 Reinsvoll 

 

Anna Oline 
Fossumstuen 

Unicare Steffensrud  

(Bruker og 
pårørende 
koordinator) 

949 88 453 

anna.oline.fossumstuen@unicare.no  

Svarthaugen 10 

2817 Gjøvik 

 

 

Pårørende 

kontakt 

Pårørenderepr. 97687762 

Annelisefuruseth@icloud.com  

Tårnveien 8A 

2815 Gjøvik 

Inn 

 01.01.22 

 

Kirsten Engen                 Ivar Solum                    Christian Breivik 
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