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Brukerutvalget sak 109-2022  
Referatsaker/Eventuelt/innspill til saker 
 

 
Vedlegg (t): 
Vedlegg 1 Referat møte brukerutvalget Finnmarkssykehuset 10. oktober 2022 
Vedlegg 2 Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 10. oktober 2022 

 

Innstilling til vedtak: 
1. Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.  
2. Brukerutvalget har følgende innspill til høring om digitalisering på legemiddelområdet:  

•  
3. Arbeidsutvalget følger opp henvendelsen fra Blindeforbundet om tilgjengeligheten til 
Nordlandssykehuset HF sine elektroniske registrerings- og betalingsløsninger.  
 

Bakgrunn: 
 
Referatsaker: 

• Referat møte brukerutvalget Finnmarkssykehuset 10. oktober 2022 
• Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 10. oktober 2022 

 
Eventuelt: 

1. Høring plan for digitalisering på legemiddelområdet, fristen for å sende innspill er 01. 
desember 2022. Høringsutkastet kan leses her.  

2. Innkommet sak: henvendelse fra Blindeforbundet om tilgjengeligheten til elektroniske 
registrerings- og betalingsløsninger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 
Dato dok: 01.11.2022 
Møtedato: 08.11.2022 
Vår ref:  2022/533 
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
6. oktober 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beate Juliussen 
06.10.2022 
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Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Gro Johansen Nestleder Til stede  

Torhild Ackermann Medlem Til stede  

Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem Til stede  

Astrid Daniloff Medlem Til stede  

Bjørnar Leonardsen, vara for Alf 
Bjørn 

Medlem Til stede  

Solveig Methi Medlem Til stede  

Knut Harald Eriksen Medlem Til stede  

Susanne Elisabeth Siri Medlem Til stede  

 

Fra administrasjonen møtte: 
Beate Juliussen Administrasjonsleder (referent) 

Per Angermo Administrerende direktør, deltok på sak 32/2022 

Kirsti Høylo Larsen Samvalgskoordinator, deltok på sak 33/2022 

Bjørn Erik Johansen Avdelingsleder Pasientreiser, deltok på sak 34/2022 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomileder, deltok på sak 35/2022 

Violet Karoliussen Prosjektleder OU NHS, deltok på sak 36/2022 

Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingsleder, deltok på sak 37 og 38/2022 

Harald G. Sunde Medisinsk fagleder, deltok på sak 39/2022 
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1. Sak 29/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF 6. oktober 2022 på Teams. Møtet 
er gjort digitalt på grunn av den økonomiske situasjonen i foretaket. 

 
Saksnr Sakens navn 
29/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
30/2022 Godkjenning av referat fra BU møte 15.-16. juni 2022 
31/2022 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 15. september 2022 
32/2022 Direktørens time 
33/2022 Samvalg – ett felles mål 
34/2022 Pasientreiser 
35/2022 Den økonomiske situasjonen i Finnmarkssykehuset HF 
36/2022 Nye Hammerfest sykehus – mandater for organisasjonsutviklingsprosessen 
37/2022 Tertialrapport 2. tertial Oppdragsdokumentet 2022 
38/2022 Innspill til oppdragsdokumentet 2023 
39/2022 Medisinsk fagsjef orienterer 
40/2022 Møteplan 2023 
41/2022 Orienteringssaker 

1. Muntlig informasjon fra BU leder 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer 
3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 

42/2022 Referatsaker 
1. Bekymringsmelding fra fagmiljøet i fysikalsk medisin og 

rehabilitering i Nord Norge 
43/2022 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

2. Sak 30/2022 Godkjenning av referat fra møtet i 
Brukerutvalget 15.-16. juni 2022 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 15.-16. juni 2022 godkjennes. 

 
3. Sak 31/2021 Referat AU-møte 15. september 2022 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 15. september 2022 til 
orientering. 
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4. Sak 32/2022 Direktørens time 
Administrerende direktør Per Angermo innledet i saken. 

 
Spørsmål, kommentarer og svar: 
Du har besøkt lokalisasjonene, kommer du til å besøke sykestuene? Svar: 
Ønsker å besøke alle lokalisasjoner, og sykestuene er viktige, de er 
sykehusets forlengede arm. 

 
Digitalisering er viktig, husk også å tenke på det digitale utenforskapet. 

 
Ambulansehelikopteret til Kirkenes. Det er ikke tilrettelagt for transport av 
pasienten fra landingsplassen og til sykehuset/akuttmottaket. Hva skjer 
med dette? 
Svar: Helikopterlandingsplass er det fokus på, og det jobbes med. Det jobbes 
også for å få på plass en base for personellet. 

 
Økonomisk situasjon i foretaket – skal ikke gå ut over pasientbehandling, 
og alle skal føle seg trygg på at de som trenger helsehjelp får det. 

 
Se på brukerutvalget som en ressurs, vi bidrar med vår kompetanse. Er også 
fordelt i ulike utvalg, og bidrar på ulikt vis. Kontakt oss gjerne om det er noe 
vi kan bidra med. 

 
Funksjonsfordeling i Finnmarkssykehuset – må kanskje spesialisere oss mer? 
Svar: Tjenestedesign og funksjonsfordeling – intensjon er å styrke 
pasienttilbudet. Å samle et fagmiljø vil gi positive ringvirkninger. 

 

Vedtak: 
Informasjon fra administrerende direktør tas til orientering. 

 

5. Sak 33/2022 Samvalg – ett felles mål 
Samvalgskoordinator Kirsti Høylo Larsen innledet i saken. 

 
Spørsmål, kommentarer og svar: 
Viktig å involvere pårørende i samvalg. En del valg en gjør vil kunne påvirke 
livet fremover. Få støtte i de valgene en gjør. 

 
Tenker en samvalg også innen psykisk helse? 
Svar: ja, psykisk helse hører også inn under samvalg. 
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Samvalg og samspill mellom sykehuslege og fastlege er viktig. Samvalget 
må starte allerede ved kontakten med fastlegen, samt at oppfølgingen etter 
besøk på sykehus følges opp av fastlegen. 

 
Samvalg er et fint tillegg til pasientforløpet. 

 
På sommeren er det stillstand, får ikke svar på henvendelser. Ønsker at ikke 
alle tar ferie på en gang. Viktig med forutsigbarhet for pasientene. Det er 
en belastning for pasienten at alt blir satt i ro på sommeren. 
Kan du si noe om pasientforløp og ventelister? 
Svar: På sommeren er det mange vikarer. Men må også sikre oss gode 
pasientløp på sommeren. Samvalg skal komme naturlig inn, også hos 
vikarer. Ventelister bringes videre, og det jobbes med. 

 
Hvordan skal en løse utfordringa for de som er enslig og ikke har noen de 
kan ta med seg til konsultasjon hos lege? Er det mulighet for å få en 
pasientvenn som kan følge med til lege? Utfordring for de som er alene og 
spesielt for samisk talende pasienter. 
Svar: Har ikke svar på dette, men tar med disse spørsmålene videre. 

 

Vedtak: 
Informasjon om samvalg tas til orientering. 

 

6. Sak 34/2022 Pasientreiser 
Avdelingsleder for Pasientreiser, Bjørn Erik Johansen innledet i saken. 

 
Pasientreiser har spilt inn at det er større behov for Finnmarkspasientene å 
ha med seg pårørende fordi en i større grad må reise langt. Har også spilt 
inn at det er større behov for overnatting, og at hele beløpet for overnatting 
bør dekkes. 

 
Ny attestasjonsløsning for rekvisisjon av transport 
Ny ordning trer i kraft første halvår 2023 hvor behandler kan utstede en 
tidsbegrenset attest på inntil ett år for rekvisisjon av transport. 
Eksempelvis kan pasient få en rekvisisjon for bruk av drosje for ett år, og 
vil da ikke trenge å kontakte fastlege eller pasientreiser for hver tur det er 
behov for transport. Når det gjelder fly vil dette fremdeles måtte gå 
gjennom pasientreiser, men en trenger ikke rekvisisjon fra fastlege for hver 
tur dersom en har fått en tidsbegrenset attest. Henvisningene gjelder kun 
rekvirert fra FIN, ikke det som gjelder kommunalt eller annet. Vil komme 
tilbake til BU med mer informasjon om dette når det er på plass. 

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
http://www.finnmarkssykehuset.no/


Postadresse 
Finnmarkssykehuset 
Sykehusveien 35 
9600 Hammerfest 

Besøksadresse 
Hammerfest sykehus 
Sykehusveien 35 
9600 Hammerfest 

Tlf, sentralbord: 78 96 70 00 Organisasjonsnummer 
983 974 880 

postmottak@finnmarkssykehuset.no 
www.finnmarkssykehuset.no 

 

 

 
 

Spørsmål, kommentarer og svar: 
 

Mulighet for å finne ledsager for de som ikke har noen de kan ta med seg? 
Svar: Pasientreiser kan bistå å finne en ledsager dersom en ikke har det selv. 
Har dialog med kommunene om dette, også for samisk talende. Har også en 
tolketjeneste for samisk. 

 
Dersom det er ønskelig å ha med ledsager til konsultasjoner, får en dekt dette 
av pasientreiser? 
Svar: Dersom en har behov for ledsager må en ha rekvisisjon på dette fra 
fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Dersom en får rekvisisjon har 
ledsager samme rettigheter sompasienten. 

 

Widerøe skal kutte ruter i finnmark, hvordan vil det påvirke oss? 
Svar: Widerøe har foreløpig kuttet en rute på formiddagen fra Kirkenes til 
Tromsø. Dette er en kommersiell rute. Ser at den er lite brukt. Følger nøye 
med. de kan ikke gjøre endringer i statlige ruter uten at departementet er 
involvert. 

 
Digitalisering og selvbetjeningsløsning er viktig, men kontoret/telefonen er 
alltid tilgjengelig for de som trenger det. 

 
Er det mulig at pasientreiser bestiller hotell på samme måte som flybillett 
og krever penger tilbake for egenandel? Det er ikke alle som har råd til å 
dekke hotell selv. 
Svar: i dag er det ikke løsning for dette. dette er en av de tingene Pasientreiser 
diskuterer jevnlig. Det er oftere behov for overnatting for våre pasienter. 
Ønsker at pasienter skal få dekt hotell. Ønsker også at pasient skal få dekt hele 
hotelloppholdet. 

 
Er det buss som går helt frem til spesialisthelsesenteret i Karasjok i dag? 
Svar: Finnmarkssykehuset jobber med saken. Det er meldt inn til fylket og 
det er også en prosess med statens veivesen. Det er ikke etablert busstopp 
ved Sámi klinihkka Ávjovárgeaidnu, derfor går ikke bussen helt dit. Frem 
til busslomme/busstopp kommer på plass går en av ved hotellet og tar taxi 
videre. 

 

Vedtak: 
Informasjon fra Pasientreiser tas til orientering. 
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Sak 35/2022 Den økonomiske situasjonen i Finnmarkssykehuset HF 

Økonomileder, Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. Presentasjon av 
omstillingsutfordring og bærekraftsanalyse 2022-2030. 

 
Spørsmål, kommentarer og svar: 
Det er samarbeid med universitetet, men hvor tidlig begynner en med 
rekruttering? Ungdomsskole, videregående skole? 
Svar: har et godt samarbeid med UiT, men kan helt sikkert bli ennå bedre. 
Er også på videregående skoler. 

 
Når en jobber som sykepleier på sykehusene og møter unge, nyutdannede 
sykepleiere som kommer inn, så får de mye informasjon om spesialisering. 
Ett innspill til FIN er at spesialisering er viktig, og mange av de som er 
nyutdannede ønsker spesialisering, men det er også viktig å tenke på å 
etablere en stabil og robust base på de ulike avdelingene. Det er denne 
basen som møter vikarer, nye leger, ny utdannede sykepleiere og skal stå 
for opplæring. Kan en få til en kampanje for du er god nok der du er? 
Svar: et godt innspill, og FIN trenger ikke vare spesialister. Vi må også 
fokusere på helsefagarbeidere. 

 
Når nye Hammerfest sykehus tas i bruk, får vi ytterligere kostnader, 
avskrivninger? Blir det ennå større underskudd? 
Svar: Noe utstyr kan ikke tas med fra det gamle sykehuset og over til det 
nye. Men det er en plan for dette, og en skal gjenbruke det en kan. Har også 
en plan for det utstyret som må skiftes ut før en flytter over, slik at dette 
kan brukes i det nye sykehuset også. Det er regnet inn ekstra kostnad på 
30-40 mill. pr år i noen år etter innflytting. 

 
Hvilken type arbeidere er det mest innleie av? 
Svar: Det er for det meste legespesialister og sykepleiere med spesialisering. 

 
Det sies at økonomien ikke skal gå ut over pasienttilbudet, hvordan vil stopp i 
innleie ha noe å si på pasienttilbudet? 
Svar: Kan ikke stoppe all innleie. Kritiske funksjoner leies inn uansett. 

 
Hva skjer med gamle sykehuset i Hammerfest og er salget av det med inn i 
budsjettet? 
Svar: Det gamle sykehuset i Hammerfest skal tilbys til kommunen først. 
Dersom de ikke vil kjøpe, legges det ut for salg på det åpne markedet. 
Salget ligger inne i likviditetsprognosen. 

 

Vedtak: 
Informasjon tas til orientering. 
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7. Sak 36/2022 Nye Hammerfest sykehus – 
mandater for organisasjonsutviklingsprosessen 
Prosjektleder for OU prosessen nye Hammerfest sykehus, Violet Karoliussen 
innledet i saken. 

 
Gikk gjennom tertialrapport 2 for bygg og organisasjonsutviklingsprosessen. 
Nye Hammerfest sykehus har pr 2. tertial 65% ferdigstillingsgrad og ligger 145 
dager foran plan. 

 
Spørsmål, kommentarer og svar: 

 
Blir sykehuset for lite? 
Svar: Sykehuset er bygd ut fra ramma og framskrivninger. 

 
Brukerrepresentasjon godt inne? Svar: 
ja, har vært godt representert 

 
Pasientverter har de plass i foajeen? 
Svar: ja, de skal ha plass, og deres rolle vil være veldig viktig. 

 
Hvordan blir pårørende tatt i mot og ivaretatt når de er på sykehuset? Er det 
tatt høyde for eksempelvis overnatting? Spesielt innen rus og psykiatri 
feltet må pasienten kunne ha noen med seg om behov. 
Svar: har 14 pasienthotellsenger, disse vil kunne benyttes av pårørende. Kan 
også ha pårørende på pasienthotellet dersom pasienten har rom der. 

 
Hvordan blir det med kiosktilbud? 
Svar: kantinedrift skal også ivareta kioskfunksjon. Ikke et eget areal til en 
kiosk. Ikke mulig å gjøre noe med dette bygningsmessig. 

 
Er veldig spent på innovasjonsdelen, og det er viktig å ta i bruk innovasjon 
og ny teknologi. 

 

Vedtak: 
1. Informasjon om tertialrapport 2 for bygg og organisasjonsutvikling nye 

Hammerfest sykehus tas til orientering 
2. Mandatene for organisasjonsutviklingsprosessen tas til orientering. 
3. Brukerutvalget støtter ungdomsrådet sin anmodning om at 

ungdomsrommet ikke brukes til undervisning. 
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8. Sak 37/2022 Tertialrapport 2. tertial Oppdragsdokumentet 2022 
Kvalitets- og utviklingsleder, Vivi Brenden Bech innledet i saken. 

 
Spørsmål, kommentarer og svar: 
Viktig med forankring av beredskapsplaner helt ned i organisasjonen 

 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon om 2. tertial oppdragsdokumentet 2022 til 
orientering. 

 
9. Sak 38/2022 Innspill til oppdragsdokumentet 2023 

Kvalitets- og utviklingsleder, Vivi Brenden Bech innledet i saken. 
 
Vedtak: 

Brukerutvalget og Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF takker for 
muligheten til å komme med innspill til oppdragsdokumentet. Dette er felles 
innspill fra både Brukerutvalget og Ungdomsrådet. 

 
1. «Du er god nok er du er» kampanje i helseforetakene. 
Det er viktig å ha en grunnstamme av stabile og erfarne fagfolk i 
helseforetakene av mange ulike grunner. Grunnstammen er de som sørger 
for stabilitet og opplæring av nye ansatte og studenter. Selv om det er viktig 
med videreutdanning av fagfolk, så er det også viktig med stabilisering av 
de ansatte vi har, og de trenger også å høre at «du er god nok der du er». 

 
2. Oppfølging av unge som faller utenfor 
Det er veldig mange unge som mister oppfølging eller ikke får god nok 
oppfølging i psykiatritjenesten, og da spesielt i de små kommunene. Det er 
viktig å ha ennå større fokus på dette og styrke psykiatritjenesten til barn og 
unge. 

10. Sak 39/2022 Medisinsk fagleder orienterer 
Medisinsk fagleder, Harald G. Sunde innledet i saken. 

 
Geriatrisk team Sámi Klinihkka: stillingen som overlege geriatri lyst ut, 
ingen søkere. Uten medisinsk ansvarlig lege i teamet vil ikke teamet kunne 
fungere. Klinikklederen er lege og har bistått teamet i en del saker, noe som 
er viktig slik at arbeidet ikke stopper opp. 

 
Klart språk og innkallingsbrev: Digitale innkallingsbrev iverksettes 1. 
november. Disse vil den enkelte motta som Digipost. Før disse iverksettes 
har en gått gjennom språket i innkallingsbrevene både på norsk og samisk, 
og begge språkene iverksettes samtidig. På nettsiden 
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til Finnmarkssykehuset finnes behandlingstekster. Det jobbes med oversetting 
av behandlingstekster til samisk. 

 
Spørsmål: 
Husk på digital utenforskap. De som ikke kan hente inn digital post må få 
papirinnkalling. 
Svar: dersom en ikke henter digital post innen tre dager, sendes de ut i 
posten. 

 
Parfymefrie sykehus 
Det er spilt inn om å få med tekst om dette i innkallingsbrevet. Harald sender 
en ny henvendelse om dette. 

 
Helikopterlandingsplass i Kirkenes, hvor står den? 
Svar: Oppstart 2025 dersom det bevilges midler til dette. 

 
Innleiestopp hvordan påvirker dette ventelistene? 
Svar: Det er ikke absolutt innleiestopp. Vaktordninger skal gå opp. Skal 
ikke leies inn for å ta unna ventelister. Antall ventende er på tur ned. 
Må følge med på ventetid når det er innleie stopp. 

 
Viktig å få påminninger om time og få brev om innkalling så tidlig som mulig. 

 
Astrid: dersom ikke møter til time, må en betale ikke møtt gebyr? Svar: 
Ja, en må betale ikke møtt gebyr. 

 
Utdanning av spesialsykepleiere – kvote for FIN på UiT? I dag er det 24 
sykepleiere i spesialistutdanning på UiT. Psykiatriske sykepleiere er ikke 
en del av disse. 
Brukerutvalget ber om at psykiatrisk sykepleiere blir en del av 
spesialistutdanningen av sykepleiere. Det starter videreutdanning hvert tredje 
år, og det må jobbes for å få på plass denne utdanninga for sykepleierne i 
Finnmark, ikke bare på sykehusene, men også for kommunene. 

 

Vedtak: 
1. Informasjon fra medisinsk fagleder tas til orientering. 
2. Brukerutvalget ber om at psykiatrisk sykepleiere blir en del av 

spesialistutdanningen av sykepleiere. 
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11. Sak 40/2022 Møteplan 2023 
Administrasjonsleder, Beate Juliussen innledet i saken. 

 
Spørsmål og svar: 
Ønskes omvisning NHS september 2023. 

Vedtak: 
Møteplanen godkjennes som følger: 

 
 Dato Dato Dato Dato Dato 

Arbeidsutvalg 11.01.23 02.03.22 22.05.23 04.09.23 06.11.23 

Brukerutvalg 26.01.23 

Digitalt 

15.-16.03.23 

Alta 

07.-08.06.23 

Karasjok 

26.-27.09.23 

Hammerfest 

23.11.23 

Digitalt 

 
 

12. Sak 41/2022 Orienteringssaker 
 

1. Muntlig informasjon fra BU leder 
a. Deltar på styremøtene – arbeidet i styret er preget av dårlig 

økonomi i foretaket. 
b. Ny administrerende direktør på plass. Det blir spennende å 

jobbe med han. 
c. Deltar i møter i Forskningsrådet. Var forskningssamling denne 

uka. Fikk orientering om de ulike forskningsprosjektene i 
Finnmarkssykehuset. Sitter i juryen for utdeling av 
forskningsprisen som direktøren deler ut i desember. 

 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer: 

a. Strategisk samarbeidsutvalgsmøte (SU). Solveig har deltatt i SU 
møte. Det var et interessant møte. Mye nytt og mye å sette seg 
inn i. God dialog i møtet. 

b. BU møte SANO: Solveig deltok som vara i brukerutvalget til 
sykehusapotek nord (SANO) sitt møte. Terje Olsen ble valgt til 
leder og Paul Daljord ble valgt som nestleder. 

c. Kvalitetsutvalget: Astrid har deltatt i møte. Status i 
sykehusene, klinikkene og generelt i Finnmarkssykehuset. 
Etterlyste kreftregister. Oversender referat til Beate som 
sender de videre til BU. 

d. Klinisk etikkomite (KEK): Tommen deltar i faste møter den 
første onsdagen i måneden. 
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e. Forskningsprosjektet innen medisinsk etikk: Her er Gro med. 
Har ikke hatt noen møter ennå. 

f. Stormottakersatsninga: Gro er medlem. Har ikke hatt møter. 
g. Samisk språkutvalg: Susanne er medlem. Har hatt ett møte, 

men få deltakere, så fikk ikke gjort så veldig mye. Skal ha 
møte igjen snart. 

h. Pasient- og brukerombudet (POBO): det ønskes kontakt med 
POBO. Det er ønskelig at POBO er mere rundt i hele fylket. 
POBO deltar i neste møte i Brukerutvalget. 

i. Knut melder at han gjerne stiller opp i noen utvalg om det er 
ønskelig og behov. 

 
3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 

a. Brukermedvirkning i byggeprosjekter. UNN og SANO har 
laget retningslinjer. Det tas utgangspunkt i disse 
retningslinjene, og utarbeides egen retningslinje for 
Finnmarkssykehuset. Legges frem på neste møte. 

 
b. Neste møte blir digitalt: 13. desember kl 09-15. 

14. desember dialogmøte med styret. 
 

c. Kurs LIS2/3 – Pasient og brukermedvirkning 
Det skal gjennomføres kurs på 2 timer, ett på våren og ett på høsten 
om pasient- og brukermedvirkning for LIS 2 og 3. 
Kurset gjennomføres digitalt 2. november kl 12-14. Kjell 
Magne Johansen deltar, og de som meldte fra at de ønsker å 
være med på møtet som observatører blir invitert til å delta. 

 
d. Brukerutvalget stiller med representanter til å holde innlegg på 

pasientsikkerhetsdagene der dette har blitt etterspurt. 
 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon til orientering. 

 

13. Sak 42/2022 Referatsaker 
1. Bekymringsmelding fra fagmiljøet i fysikalsk medisin og 

rehabilitering i Nord-Norge 
 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar bekymringsmeldinga fra fagmiljøet i fysikalsk medisin 
og rehabilitering i Nord-Norge til orientering. 
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14. Sak 43/2022 Eventuelt 
Det fremkom ingen saker under eventuelt. 

 
 

Kjell Magne Johansen Leder Brukerutvalget 
Referatet godkjennes på neste møte 

 
Kopi til: 

- Styret i Finnmarkssykehuset HF - Pasient- og brukerombudet i Finnmark 
- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF - RIO Finnmark 
- Regionalt Brukerutvalg - Kreftforeningen 
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset - FFO Finnmark 
- Brukerutvalget UNN - Mental Helse Finnmark 
- Brukerutvalget Sykehusapoteket 
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

- Troms og Finnmark fylkeskommune 
- NHF Nord-Norge 

- SANKS Brukerråd - Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 
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15. Ungdomsrådet 
 

Saksbehandler: 
Sissel Eidhammer 

 
 
 
 

Referat møte i Ungdomsrådet 10. oktober 2022 
Sted: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) 

Tidspunkt: 15:30 til 18:30 
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Deltagere:  Tilstede Meldt 
forfall 

Danielle Johanna Hansen Leder X  

Olav Wiik Moland Nestleder X  
Susanne Regine Inga Samisk representant  X 
Linea Vold  X  

Lea Hasse  X  

Trine Lise Antonsen  X  
Karoline Steffensen  X  

Mari-Sofie Nordland   X 
Lina Ramberg Aas  X  

Nikolai Heldahl   X 
Vinjar Meosli  X  
Håvard Moland  X  
    
For Nordlandssykehuset    
Sissel Eidhammer Saksbehandler/koordinator X  
Kirsti Jørgensen Kontaktperson Psykisk helse- og rusklinikken X  

Marianne Sivertsen Kontaktperson Psykisk helse- og rusklinikken  X 
Tone Johnsen Kontaktperson Medisinsk klinikk X  

Silje Hageengen Lundeng Kontaktperson Barneklinikken  X 
Daniel Mørch Leder Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 

(BUPA) 
Sak 31/22  

Hedda Soløy-Nilsen Klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken Sak 31/22  

Ingeborg Overvoll Sykehusprest Sak 33/22  

Elin Marie Wedege Irgens Sykehusprest Sak 33/22  
 
 
 

Saksliste: 

28/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
29/2022 Godkjenning av referat møte 15. september 
30/2022 Møte med direktøren 07. desember 
31/2022 Samarbeid psykisk helse- og rusklinikken 
32/2022 Oppdrag og gjennomført siden sist 
33/2022 Eventuelt 



Side 3 av 
 

 

 

Saksnummer Sak 

28/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

29/2022 Godkjenning av referat møte 15. september 
 
Vedtak: 
Referatet fra møtet godkjennes. 

30/2022 Møte med direktør 07. desember 
 
Direktøren deltar på vært neste møte. Vi forbereder oss og jobber i grupper: 
 

1. Hva er viktige saker for oss å ta opp? 
• Gode overganger 
• Ettermiddagspoliklinikk 
• Ventetid for barn og unge i psykiatrien 
• Å ta vare på pårørende 
• Tilbudet til skeive og transpersoner 
• Samarbeidet mellom sykehuset og kommunale tjenester 
• Få på plass ungdomsrom 
• Aldersgrense på barneavdelingen må økes til 18 år 
• Status på FACT Ung 

 
2. Hva synes vi fungerer godt på Nordlandssykehuset? 

• Gode lokaler som fungerer godt. Det er ikke slik alle andre deler av landet 
• Leilighetstilbud ved en del av psykisk helse- og rustilbudet 
• Brukermedvirkning på systemnivå 
• CL-temaet er et veldig godt tilbud, ildsjeler som jobber hardt 
• HIPPO-prosjektet 
• Arbeidet med et barnevennlig sykehus 
• Somatikken: Veldig flinke på å sette opp en plan og få en til å føle seg godt ivaretatt 
• Åpenhet om ting som har blitt gjort feil 
• Gode behandlere 
• Mange flinke helsepersonell som er interesserte og bryr seg om det vi har å si 
• Ungdomsrådet; vi blir faktisk lyttet til og de rundt er interessert i det vi har å 

si. De som møter hos oss er interessert 
 
Vedtak: 
Sakene fra diskusjonen presenteres for direktøren på møtet i desember. 
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31/2022 Samarbeid psykisk helse- og rusklinikken 

 
Samtale med Daniel Mørch, leder barne- og ungdomsavdeling (BUPA) og Hedda Soløy-Nilsen 
Klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken. 
 

1. Hvordan går det etter implementering av rutine for overgang i psykisk 
helse- og rusklinikken? 

2. Ventetiden for barn og unge 
3. Ungdomsrådet ønsker å delta på fagdager/andre arenaer med behandlere, særlig 

for å sette fokus på gode overganger 
 
Vedtak: 
1. Ungdomsrådet er fornøyd med at rutinen for gode overganger er implementert. 
2. Klinikken ønsker ungdomsrådet velkommen til å delta på aktuelle fagdager/møter. 

Særlig Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og Voksenpsykiatrisk poliklinikk 
(VOP) vil være relevant. 

32/2022 Oppdrag og gjennomført siden sist 

 Oppdrag og gjennomført siden sist Representant ungdomsrådet  

1. Arbeidsgruppe som skal se på 
etableringen av FACT Ung 
Bodø. 

Et tilbud for ungdom fra 13 til 24 år. 

Danielle 
Deltatt på to møter, prosjektsøknad 
er sendt inn. Spørsmål om 
prosjektet vil bli realisert eller ikke. 

2.  Prosjektgruppe kurs 
brukermedvirkning 

Viktoria i arbeidsgruppen 
Lea holdt innlegg, 29. september 
2022 

3.  Innlegg på seminar om samvalg 
 
Når? 02. november, kl. 15.00 til 16.00 
Hvor? Scandic Bodø 
Kontaktperson: Elisabeth Sundquist, UNN 

 
 
Ola
v 
Lea 

4. Et barnevennlig 

sykehus Kirsti Neset er 

kontaktperson. 

 
Line
a 
Lea 
 
Linea og Lea ønsker å ha et formøte 
med Kirsti. 
Linea: Ferdig 15.00, men passer ikke 
onsdag 
Lea: Ferdig ti over halv fire hver dag 
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  5.  Videreføring og utvikling av HIPPO Linea 
Trine-
Lise 
 
Linea: Ferdig 15.00, men passer ikke 
onsdager 
Trine-Lise: Jobber til 15.00 hver dag. 

 

6. Regionalt kompetansenettverk for 
spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen 

 
Kontaktperson: Kari Bøchmann 

Susanne Regine Inga 
 
Møte gjennomført 22. til 23. juni i 
Bodø 

7.  Regional brukerkonferanse 2022 
 
Leder og nestleder invitert: Deltakelse og 
innlegg om 10 prinsipper for god medvirkning. 

Danielle og Olav 

8. Samling i Tromsø for landets ledere, 
nesteledere og koordinatorer av 
Ungdomsråd. 

 
22. til 23. september i Tromsø 

Danielle og Olav 

9.  Arbeidsgruppe for å lage film Karoline 
Trine-
Lise 
Olav 
Linea 
 
Ønsker særlig å delta i start-fasen av 
arbeidet 

10. Ungdommens fylkesting 2022 
 
Helgen 18.-20.november går årets Ungdommens 
fylkesting av stabelen i Bodø. Tidsrammen er 
Fredag 18.november kl. 12.00 til søndag den 20. 
november kl. 15.30. Thon Nordlys Hotell. Alle 
kostnader til overnatting og måltider dekkes av 
Nordland fylkeskommune. 

 
 
Vinja
r Lea 
Linne
a 

11. Nasjonalt klinisk nettverk for 
spiseforstyrrelser skal ha et 
temamøte hvor tematikken er 
brukermedvirkning. 

 
Møtet er 17.11.22, kl. 12:30. Innlegget er på 15 
minutter. De ønsker: Kort presentasjon av 
ungdomsrådet og presentert 7 prinsipper for 

 
 
Ønsker: Leder for ungdomsrådet 
Danielle Johanne Hansen deltar 
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  gode overganger og vist til hvordan de ser for 
seg et samarbeid med ulike avdelinger på 
sykehuset med temaet overganger som 
eksempel. 

  

 
Vedtak: 
1. Oppdrag gjennomføres slik det fremkommer av tabell. 
2. Ungdomsrådet etterspør om FACT Ung Bodø er et tilbud som vil bli realisert. 

33/2022 Eventuelt 
 

• Møte med preste- og samtaletjenesten 
Innledning ved Ingeborg Overvoll og Elin Marie Wedege Irgens, sykehusprester ved 
Nordlandssykehuset HF, presenterte preste- og samtaletjenesten. Diskusjon og spørsmål. 
 

• Innspill til helgesamling i februar 
o Brukermedvirkning som tema, hva er våre rettigheter 
o Unge funksjonshemmede 

 
Vedtak: 
1. Ungdomsrådet takker for presentasjonen av preste- og samtaletjenesten. 
2. Arbeidsutvalget jobber videre med planleggingen av helgesamling i februar. 

 
Neste møte: 07. desember, kl. 15.30 til 18.30, Panorama kafé. Årets siste møte. 
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Oppfølgingssaker med status 

1. Det må lages rutiner for gode overganger på alle relevante avdelinger. 
 Eget punkt i ny strategisk utviklingsplan, etterspørre status: Møte i oktober 
 Oppfølging av rutine psykisk- helse og rusklinikken: Møte i oktober 
 Stille et åpent spørsmål til aktuelle klinikker/avdelinger om å kunne gå i samarbeid 

om rutiner: Avventer litt, mye fokus på budsjett 
2. Aldersgrensen på barneavdelingen må økes til 18 år. 
 Ta det opp i aktuelle fora. Møte med direktør 

3. Ventetiden for barn og unge i psykiatrien og barnehabilitering må ned. 
 Ta opp tematikken i brukerutvalget, og i møte 10. oktober 
 Ta opp tematikken med Unge Funksjonshemmede 

4. Det må opprettes en barne- og ungdomsklinikk. 
 Arbeidet med å fatte beslutning er satt på vent 

5. Vi må ha et brukervennlig tilbakemeldingssystem, og tjenester som tar 
tilbakemeldingene på alvor. 
 Prosess HelseNorge. Potensielt oppdragsdokument, nevne i innlegg osv. Pilot, sjekke 

andre ungdomsråd, FIT (Feedbackinformerte tjenester) 
 Spilt inn til Oppdragsdokumentet 

6. Vi ønsker muligheten for å få timer på ettermiddagen, etter jobb og skole. 
 Gjennomføres på VOP 
 Innspill sendt til direktør, ta opp i aktuelle fora 

7. Vi ønsker et ungdomsrom der ungdom kan oppholde seg når de er på sykehus. 
 Ungdomsrom etablert på barneavdelingen. Kan man tenke breiere rundt rommet? 

16. Diskutere med det nye ungdomsrådet og kontaktperson Silje. 
8. Kommunikasjonen med barn og ungdom må bli bedre – vi må møtes der vi er. 
 Internundervisning og foredrag, plakat 10 råd, delta på fagdager, sende ut melding 

hvor vi inviterer oss inn 
9. Samarbeidet på sykehuset må bli bedre, internt i sykehuset og mellom 

skole/kommune/sykehus, og koordinatorsystemet må funke. 
 Helsefellesskap (SSU), involveres i under-råd, koordinatorsystemet, hva er 

lovpålagt? Hva har man krav på? Generelt rettigheter, følge saken i brukerutvalget: 
Møte til våren/helgesamling 

10. Tilbudet til skeive og transpersoner må bli bedre, og de må bli møtt på en respektfull 
måte. 
 Spille inn til Oppdragsdokumentet 2023 
 Ønskes inn på ledergruppa 

11. Pårørende og barn som pårørende må følges bedre opp 
 Ungdomsrådet deltar på fagdag og opplæring av helsepersonell, utvikle/dokument 

som omhandler ungdom som er pårørende, helgesamling/arbeidsgruppe 
12. Satsning på brukermedvirkning 
 10 råd for reell brukermedvirkning, foredrag/undervisning, 

17. helgesamling/arbeidsgruppe 



 

 

Siden sist i bilder 

Lea holdt innlegg om ungdomsrådets arbeid på kurs for 
brukermedvirkere 29. september 

 
 
 
 
 
 
 

Susanne og Sissel 
på møte i den 
regionale 
arbeidsgruppa som 
jobber med samisk helse 

 

 
 
 
 

Samling med ledere og 
nestledere av 

ungdomsrådene i landet, 22. til 

23. september i Tromsø 
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