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Brukerutvalget sak 012-2023  
Referatsaker/Eventuelt/innspill til saker 
 

 
Vedlegg (t): 
Vedlegg 5 Referat møte i ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 07. desember 2022 
Vedlegg 6 Referat møte i brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 13.12.22 
Vedlegg 7 Referat møte i brukerutvalget Finnmarkssykehuset 26.01.23 
Vedlegg 8 Årsmelding Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2022 
Vedlegg 9 Referat møte brukerutvalget UNN HF 23.11.2022 
Vedlegg 10 Referat møte i brukerutvalget Helgelandssykehuset 06.12.22 

 

Innstilling til vedtak: 
Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
 

Bakgrunn: 
 
Referatsaker: 

• Referat møte i ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 07. desember 2022 
• Referat møte i brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 13.12.22 
• Referat møte i brukerutvalget Finnmarkssykehuset 26.01.23 
• Årsmelding Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2022 
• Referat møte brukerutvalget UNN HF 23.11.2022 
• Referat møte i brukerutvalget Helgelandssykehuset 06.12.22 

 

Eventuelt: 
• Busstrasé Nordlandssykehuset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 07.02.2023 

Møtedato: 14.02.2023 

Vår ref:  2023/581 



 

 

Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

 

 
Referat møte i Ungdomsrådet 07. desember 2022 

Sted: Panorama kafé, Nordlandsykehuset Parkveien 95, 9.etg 

Tidspunkt: 15:30 til 18:30 
Sakspapirer: Ligger på nlsh.no, lenke her 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-ungdomsradet-7-desember-2022
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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 Koordinator ungdomsrådet X  

Marianne Sivertsen Kontaktperson Psykisk helse- og rusklinikken X  

Tone Johnsen Kontaktperson Medisinsk klinikk X  

Silje Hageengen Lundeng Kontaktperson Barneklinikken X  

Siri Tau Ursin Administrerende direktør Sak 36/2022  

Anita Kvarsnes  Klinikksjef Barneklinikken Sak 38/2022  

Saksliste: 
 

34/2022 
35/2022 
36/2022 
37/2022 
38/2022 
39/2022 
40/2022 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av referat møte 10. oktober 
Møte med direktør 
Innspill fra ungdomsrådet til Pasientsikkerhetskonferansen 2023 
Nytt fra Barneklinikken 
Oppdrag og gjennomført siden sist 
Eventuelt 
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Saksnummer  Sak 
 
 

34/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

35/2022 Godkjenning av referat møte 10. oktober 
 
Vedtak:  
Referatet fra møtet godkjennes.  
 

36/2022 Møte med direktør  
 
Utsatt til neste møte.  
 

37/2022 Innspill fra ungdomsrådet til Pasientsikkerhetskonferansen 2023 
 
Temaet for Pasientsikkerhetskonferansen 2023 «psykologisk trygghet». Prosjektgruppa ønsker 
innspill på hva medlemmene i ungdomsrådene i Helse Nord tenker er viktig.  
 

1. Kan du fortelle om hva som gjør at du opplever deg trygg og ivaretatt, når du er på 
sykehuset? 

▪ At man blir lyttet til og at de svarer på hva du spør om 
▪ At det er litt uformelt og at man kan bruke litt humor 
▪ Forutsigbarhet 
▪ At jeg føler at jeg blir sett 
▪ At jeg er informert om alt. Har opplevd noen ganger at jeg ikke vet hva som skjer rundt seg.  
▪ Hils, si navnet ditt og gjerne alder 
▪ Snakk med en snill og rolig stemme 
▪ Inkluder oss og informer oss 
▪ Å bli snakka til, men også at jeg opplever at de dere snakker godt med hverandre 
▪ Kulturkompetanse og kultursensitivitet  
▪ At du blir møtt og sett som et helt menneske 
▪ Å bli hørt på når man sier noe   
 

2. Kan du si noe om hva som gjør at det blir utrygt, skummelt eller vanskelig, når du er 
på sykehuset? 

▪ Hvis man ikke vet hva man går til og hvis det ikke er åpenhet 
▪ Uforutsigbarhet  
▪ At de snakker «over» deg  
▪ Behandlere som er for strenge eller for seriøse, at du blir redd 
▪ Hvis det er mye som skjer rundt meg uten at jeg får beskjed 
▪ Si i fra hva slags medisiner vi får  
▪ Mangel på forståelse og følelsen av å ikke bli sett eller prioritert 
▪ At man føler seg i veien, ting skal gå veldig fort 
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▪ Vanskelige ord 
▪ Ting blir gjort uten noen forklaring  
▪ At du ikke får informasjon som pårørende 
▪ At man ikke blir trodd på  
▪ Uforutsigbarhet  
▪ At du ikke må gjenfortelle alt  
 

3. Har du tips til ansatte på sykehus om hva som er viktig for at du skal kjenne at du er 
trygg? 

▪ Åpenhet og uformelt  
▪ Kommunikasjonskunnskap 
▪ Vise empati 
▪ Snakk til meg og ikke til den delen av meg dere prøver å «fikse» 
▪ Se hele mennesket 
▪ Informer oss ordentlig om diagnoser, medisiner og generelt  
▪ Ikke gå rundt grøten eller utsett beskjeder, spesielt 
▪ Hils ordentlig og bli kjent med oss og la oss bli med deg  
▪ At de ser hvem jeg er, og ikke kun journalen min  
▪ Ærlig og åpen 
▪ Tålmodighet 
▪ At behandler er forberedt på det som ligger i journalen 
▪ At man kan være mer løsningsorientert for å finne gode løsninger  
▪ Være rolig og sette seg inn i situasjonen og ta seg god tid til å lytte til pasienten. Ikke anta 
▪ Ta seg god tid til å forklare ting  
▪ Ikke overse oss når dere er flere helsepersonell i rommet.  
 
Vedtak:  
Koordinator sender inn innspillene som ble diskutert i møtet.  
 

38/2022 Nytt fra Barneklinikken 
 
Anita Kvarsnes, klinikksjef barneklinikken, ga en orientering om barneklinikkens arbeid svarte på 
spørsmål fra ungdomsrådet.   
  
Vedtak: 

1. Ungdomsrådet er svært imponert over barneklinikkens arbeid for barn og ungdom. 
2. Ungdomsrådet er tilfreds med at barneklinikken setter i gang med prosjektet 

«aldersgrense 18 år», men ønsker fortsatt at det skal opprettes en barne- og 
ungdomsklinikk på tvers av somatikk og psykiatri.  

3. Ungdomsrådet setter stor pris på samarbeidet med barneklinikken og ønsker fortsatt å 
delta i relevante prosjekter og arbeid videre. 

4. Ungdomsrådet ønsker et ungdomsrom som kan brukes av ungdom som er innlagt. Dette 
rommet kan gjerne også brukes til andre ting.  
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39/2022 Oppdrag og gjennomført siden sist 
 

Oppdrag og gjennomført siden sist  Representant ungdomsrådet 
 

1. Prosjektgruppe kurs brukermedvirkning 
 

Viktoria  

2. Innlegg på seminar om samvalg 
Kontaktperson: Elisabeth Sundquist, UNN 

 

Olav 
Lea 
Gjennomført 03. november 

3. Et barnevennlig sykehus Kontaktperson: 
Kirsti Neset  

Linea 
Lea 
Gjennomført oppstartsmøte med 
barneklinikken 24. oktober. Fikk en 
omvisning, veldig fint møte.  
 

4. Videreføring og utvikling av HIPPO 
Kontaktperson: Stine Hamlot 

Linea 
Trine-Lise 
Ikke gjennomført møte enda 
 
 

5. Regionalt kompetansenettverk for 
spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen Kontaktperson: Kari 
Bøckmann  

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

6. Arbeidsgruppe for å lage film  

 

Karoline 
Trine-Lise 
Olav 
Linea 
 

7. Ungdommens fylkesting 2022 Helgen 
18.-20.november går årets Ungdommens 
fylkesting av stabelen i Bodø.  

Vinjar  
Lea  
Gjennomført 
 

8. Nasjonalt klinisk nettverk for 
spiseforstyrrelser Ønsker innlegg fra 
ungdomsrådet om brukermedvirkning og 
7 prinsipper for gode overganger.  

Danielle Johanne Hansen 
Gjennomført 17. november.  

9. Innlegg for ungdom med 
ryggmargsbrokk. Kontaktperson Brit 
Helland 

Linea  
Lea 
Gjennomført 23. november 

10. Innlegg for legestudenter om hva som er 
viktig for ungdom. Kontaktperson: Sissel  

Olav 
Gjennomført 07. desember 
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11. Deltaker i debatt om hvordan krisen i 
Europa angår ungdom i Nordland  

Vinjar 
Gjennomført 05. desember 
 

12. Brukerrepresentant til kurs for ungdom 
med nedsatt hørsel Forventet 
arbeidsmengde: Planleggingsmøter. Kan 
gjennomføres digitalt.  

Mari-Sofie 

13. Ønsker innspill fra samisk representant 
ungdomsrådet. Kontaktperson: Sissel 

• Innspill til gjennomgang av 
nettside på samisk. Gjennomført 

• Kurs for helsepersonell i samisk 
språk og kultur 09. februar 2023.  

Susanne Regine Inga  
 
 

 
Vedtak: 
Oppdrag gjennomføres slik det fremkommer av tabell.  
 

40/2022 Eventuelt 
 
Innspill til tema helgesamling  
▪ Pårørende for å få mer fokus på dette – innlegg, gruppe 
▪ Omvisning på barneklinikken  
▪ Laging av film  
▪ God blanding av jobbing og sosialt 
▪ Å ta fellesbilde og portrettbilder 
▪ Ønsker å gjøre en sosial aktivitet, eks. Escape room 
 
Formøter for møtene i brukerutvalget 
▪ Det settes opp formøter for møtene i brukerutvalget for de som ønsker å diskutere sakene 

som skal behandles i brukerutvalget. 
 
Vedtak: 

1. Arbeidsutvalget utarbeider program til helgesamlingen og tar med innspillene som kom 
fram i møtet. 

2. Arbeidsutvalget setter opp formøter for brukerutvalgsmøtene.  
 

 
Neste møte: 

 
10. til 12. februar 2023, helgesamling Bodø.  
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Oppfølgingssaker og status 

 

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

om rutiner 
2. Aldersgrensen på barneavdelingen må økes til 18 år. 

 Ta det opp i aktuelle fora 
3. Ventetiden for barn og unge i psykiatrien og barnehabilitering må ned. 

 Ta opp tematikken i brukerutvalget, og i møtet 10. oktober 
4. Det må opprettes en barne- og ungdomsklinikk.  

 Etterspørre beslutning  
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) 
6. Vi ønsker muligheten for å få timer på ettermiddagen, etter jobb og skole. 

 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? 
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 mellom dere 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 

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, 
helgesamling/arbeidsgruppe 
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Siden sist i 

bilder 
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
13. desember 2022 

Beate Juliussen 
13.12.2022 
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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 Deltok ikke 10:50-11:50 

Astrid Daniloff Medlem  Til stede  

Bjørnar Leonardsen 
stedfortreder for Alf Bjørn 

Medlem Til stede  

Solveig Methi Medlem Til stede  

Knut Harald Eriksen Medlem Til stede  

Susanne Elisabeth Siri Medlem Meldt forfall  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonsleder (referent) 

Violet Karoliussen Prosjektleder OU NHS, deltok på sak 47/2022 

Bjørn Erik Johansen Avdelingsleder Pasientreiser, deltok på sak 48/2022 

Rita-Alise Porsanger-Moen Enhetsleder samiske tolker, deltok på sak 49/2022 

Harald G. Sunde  Medisinsk fagleder, deltok på sak 50/2022 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomileder, deltok på sak 51/2022 
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Sak 44/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan 13. desember 2022 kl 09:00-15:00 på Teams.   
Møtet er gjort digitalt på grunn av den økonomiske situasjonen i foretaket. 
 

Saksnr Sakens navn 
44/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
45/2022 Godkjenning av referat fra BU møte 6. oktober 2022 
46/2022 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 1. desember 2022 
47/2022 Nye Hammerfest sykehus 

Gjennomgang av saker fra Organisasjonsutviklingsprosessen (OU):  
- Sluttrapport kjøkken 
- Mandat OU ergo- og fysioterapo 
- Mandat OU tun modell 
- Mandat finne hus sammen 

48/2022 Pasientreiser 
49/2022 Tolketjenesten på samiske språk i Finnmarkssykehuset HF 
50/2022 Medisinsk fagleder orienterer 
51/2022 Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023 rammer og føringer inkludert 

investeringsbudsjett 2023 
52/2022 Årsrapport 2022  
53/2022 Budsjett Brukerutvalget 2023 
54/2022 Pasient- og brukermedvirkning i bygge- og ombyggingssaker  
55/2022 Forberedelse til dialogmøte med styret 
56/2022 Orienteringssaker 
57/2022 Referatsaker 
58/2022 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 45/2022 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
6. oktober 2022 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 6. oktober 2022 godkjennes.  

 

Sak 46/2022 Referat AU-møte 1. desember 2022 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 1. desember 2022 til 
orientering. 
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Sak 47/2022 Nye Hammerfest sykehus 
Prosjektleder for OU-prosessen nye Hammerfest sykehus, Violet 
Karoliussen innledet i saken.  
 
Gjennomgang av:  
• Sluttrapport kjøkken 
• Mandat OU ergo- og fysioterapo 
• Mandat OU tun modell 
• Mandat finne hus sammen 

 
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  

 Sluttrapport kjøkken – det tas ned ganske mange årsverk. Hva vil det 
bety?  
Svar: Maten skal kjøpes inn fra produksjonskjøkkenet til Hammerfest 
kommune og ta i bruk kok/kjøl prinsipp i NHS. Vil ikke være like stort 
behov for personell med denne metoden. Vil ikke ha 
produksjonskjøkken. Vil heller ikke ha ansvaret for kantina.  

 
 Vil kostnadene bli de samme når en kjøper maten fra kommunen?  

Svar: Innkjøpet fra kommunen vil gjøre at prisen blir lavere. Kan gå ned 
på årsverk fordi en skal ikke lage maten selv og heller ikke drifte 
kantina. Har kunnet innføre fjerde måltid til pasientene.  

 
 Sengetun: Ansatte skal kunne jobbe mellom avdelinger, hvordan vil det 

stille seg når det er snakk om når spesialister skal gå mellom 
avdelinger?   
Svar: Dette er et oppdrag hvor det er nedsatt en gruppe som skal jobbe 
med denne problemstillinga. Gruppa må se på hvordan dette skal løses, 
så det utredes.  

 
 Kjøkken: Det er få personer som skal være ansatt til dette arbeidet. Vil 

alle rekke å få middagen ut til rett tid når det er så få ansatte til å gjøre 
denne jobben. Har dere tenkt hvordan dette skal løses?  
Svar: innfører fjerde måltid, middagen vil være senere på 
ettermiddagen. Maten vil serveres fra en buffet for de pasientene som 
kan hente maten selv. Lunsj og middag vil det være folk til stede på post 
kjøkken. Er laget en bemanningsplan som skal dekke turnusen. Vil 
korrigere drifta dersom en ser at det blir utfordringer og en ser at drifta 
ikke går som ønsket.  

 
 Det er viktig å gjøre en evaluering av kjøkkendriften, og håper det ikke 

tar for lang tid etter oppstart at det gjøres. Viktig at en tar utgangspunkt 
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i ROS analysen og hva som er trukket frem der som kritisk.    
Svar: Ny drift og ny måte å jobbe på med kjøkkenet, må gi det en sjanse.  
 
Dersom det ikke fungerer som planlagt med kommunen, må en bruke 
de som leverandør?  
Svar: viktig å være i dialog og få dette til å fungere.  
 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget har følgende innspill vedrørende sluttrapport 

kjøkken:  
a. Det er viktig at det gjøres en evaluering etter drift av kjøkken 

har kommet i gang, med spesielt fokus på punktene som 
trekkes frem i ROS analysen.  

2. Brukerutvalget tar informasjon om mandatene til orientering 
     

Sak 48/2022 Pasientreiser 

 Avdelingsleder for Pasientreiser, Bjørn Erik Johansen innledet i saken.  
  

Spørsmål, kommentarer og svar:  
Dersom det blir en funksjonsfordeling i hele Helse Nord, kan det ende 
opp med at pasienter ikke tar tilbudet om behandling, fordi det betyr at 
de må reise langt og ikke får dekt de faktiske kostnader.  
 
Ved en funksjonsfordeling må det gjøres en evaluering ut til pasientene 
om en ikke tar behandlingen. Dette bør det lages statistikk på. Vet at det 
er pasienter i dag som velger bort behandling fordi det er store 
kostnader knyttet til spesielt reiser til Tromsø.  
 
Stemmer det at reiser med og uten rekvisisjon er det ulike kostnader 
på, og at det er helseforetaket som betaler for våre reiser?  
Svar: Ja, det stemmer. Pr i dag så er det ikke endring på overnatting og 
diett, og reiser til og fra flyplass.  
 
Tenker på konsekvenser for pasienten når pasientreiser ikke kvalitets- 
sikrer reiser, slik at pasienten i noen tilfeller må snu. Da er 
pasientreiser en hindring for å sikre helsetjenester til pasienter. Blir 
bekymret når pas må starte reiser midt på natta fordi en skal ha 
billigste reise. Hvor er dere i et samspill med sykehusene?  
Svar: har samarbeid og samspill til å veilede pasient og legen. Det er 
legen som utsteder rekvisisjon for tilrettelegging. Kjenner ikke til 
pasienten og helsetilstanden til pasienten, slik at Pasientreiser må 
forholde seg til rekvisisjon. I hovedsak skal du organisere reisen din 
selv.  
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For pasienten som er ganske syk og skal møte pasientereiser så kan det 
å være pasient være ganske tøft, spesielt dersom en ikke tørr å stille 
spørsmål. Blir som regel møtt med at en skal velge billigste reise.  
Svar: vi er ansvarlig for å ivareta alle på en god måte. Vi skal behandle 
pasientene som våre kunder, men har rammer vi skal holde oss til. Det 
er noen ganger en utfordring. Har fokus på dette, og for Pasientreiser er 
bekymringen de som ikke tar kontakt, ikke stiller spørsmål eller de som 
ikke leverer krav etter reise. Mange av disse velger ofte bort 
behandling, og det er en bekymring.  

 
Selvbetjeningsløsning og attestasjonsløsning som det ble orientert om i 
sist møte ser ut som om det blir noe utsatt. Finnmark skal værepilot, og 
regner med å komme i gang rett før sommeren eller tidlig høst. 
 
Er opptatt av det med ledsagers rolle og ansvar. Har vært ledsager til 
Hammerfest, og det medførte mye etterarbeid, og at pasienten endre 
opp med å betale for ledsagers overnatting. Det er viktig at det gis nok 
informasjon til ledsagere, hva deres rolle er, og hvilket etterarbeid som 
må gjøres i etterkant av en reise.  
Svar: Det er ikke tvil om at vi i nord har et annet behov knyttet til det 
med ledsager. Ofte lange reiser og med overnatting. Nære pårørende er 
ofte ledsager. Da løser ting seg greit. Der det ikke er pårørende som er 
ledsager er det mer tungvint. Ledsager får dekt det samme som pasient, 
det vil si at ledsager som pasient ikke får dekt fullt ut sine reiseutgifter 
og heller ikke overnatting. Det blir for en stor utgift, og det er som regel 
pasienten som må dekke disse ekstra kostnadene. Har spilt dette inn i 
flere omganger. Har samarbeid med kommunene som ivaretar dette for 
enkelte pasienter som ikke klarer å skaffe ledsager selv.  
 
Brukerutvalget er veldig bekymret for om pasienter velger bort 
behandling og får et dårligere helsetilbud. Kan pasientreiser si noe om 
det blir større utgifter til pasientreiser dersom det blir 
funksjonsfordeling, og større byrde for pasientene? Blir dere å føre 
statistikk på dette?  
Svar: Funksjonsfordeling vil være en regional jobb, og de er kjent med 
kostnadene med pasientreiser. Regner med at det blir en vurdering før 
det fattes vedtak om funksjonsfordeling, og belastning for pasientene.  

 
Det er viktig å få ut mer informasjon om det å være ledsager og hva det 
krever, før en velger om en vil stille opp som ledsager.  
Svar: Det ligger informasjon på Helse Norge, og dere kan også ringe oss.  

 
Kan helseforetakene samordne innkallinger slik at de som skal på flere 
undersøkelser på sykehus kan få disse samme dag? Da slipper en å reise 
flere ganger.  
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Vil pasienthotellet på NHS være tilgjengelig for ledsager også.  
Svar: Pasientene har første prioritet, men dersom det er kapasitet vil 
også ledsager kunne bruke pasienthotellet.   

    
 Vedtak:  

1. Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset er bekymret for at pasienter i 
Finnmark skal få et dårligere helsetilbud fordi de reelle kostnadene 
knyttet til reiser i forbindelse med undersøkelser og behandling 
ikke dekkes fullt ut. Det er også viktig at utgifter til ledsager blir 
dekt fullt ut, på samme linje som det er viktig at de dekkes for 
pasient.  

2. Brukerutvalget ber om at informasjon vedrørende det å være 
ledsager kommer bedre frem.   

3. Brukerutvalget ber helseforetakene om å samordne timer for 
pasienter slik at de ikke må reise flere ganger for undersøkelser og 
behandlinger som kunne vært gjort på samme reise.  

4. Brukerutvalget ber om at det blir enklere for pasienter å få den 
hjelpen de trenger fra Pasientreiser med eksempelvis en smidigere 
reiserute og at det å sende reiseregning blir enklere.   

 
 

Sak 49/2022 Tolketjenesten på samiske språk i Finnmarkssykehuset 
HF 

 Enhetsleder samisk tolketjeneste, Rita-Alise Porsanger-Moen innledet i 
saken.  

 Ber Brukerutvalget om å bidra til å få ut informasjon om at det er fint 
om pasient takker ja til tolk dersom behandler bestiller tolk.  

 
Gjør oppmerksom på at Brukerutvalget kan sende inn saker til 
språkutvalget.  
 
Porsanger-Moen er også leder av samisk språkutvalg i 
Finnmarkssykehuset.  
 
Kan sende ut info om samisk tolketjenesten som kan deles ut.  

  
 

Spørsmål, kommentarer og svar:  
Mental Helse har fått nordsamisk navn. Har fokus på samisk 
kulturforståelse og psykisk helse.  
 
Innkallingsbrev bør være korrekt oversatt slik at det ikke blir noen 
misforståelser.  
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Svar: innkallingsbrevene på samisk har blitt oppdatert, men vil følge 
med på disse.  
 
Godt at det er fokus på at det er helsepersonellet som har behov for 
tolk.  
 
Det er spesielt viktig med samisk språk innen psykiatrien.  
 
Sykehustolk – skal sikre kommunikasjon, ikke kun tolke ord for ord. 
Tolken med på å finne ord. Stort fokus på klart språk også på samisk.  
 
Mental Helse jobber med oversetting av informasjon til samisk. Rita-
Alise sender informasjon om mulig oversetter til koordinator.  
 
Hvordan forholder helsepersonell seg dersom pasient tar med seg 
pårørende som tolk? 
Svar: loven er klar på at det skal brukes profesjonell tolk. Det kan være 
vanskelig å tolke enkelte tema. Har lang tradisjon for at samiske 
pasienter har med seg pårørende. Det er en balansegang. Behandler må 
dokumentere når tilbudt tolk og pasient takker nei. Dette handler om 
klagesaker også. Må alltid tenke pasientens beste, og sikre 
kommunikasjon.  
 

    
 Vedtak:  

Informasjon om tolketjenesten på samiske språk tas til orientering. 
 

Sak 50/2022 Medisinsk fagleder orienterer 

 Medisinsk fagleder, Harald G. Sunde innledet i saken.  
 Gjennomgang av utvalgte kvalitetsparameter som presenteres for styret 

14. desember 2022.  
  
  
 Spørsmål, kommentarer og svar: 
          

Vedtak:  
Informasjon fra medisinsk fagleder tas til orientering. 
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Sak 51/2022 Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023 rammer og 
føringer inkludert investeringsbudsjett 2023 

 Økonomileder, Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.  
  
 Spørsmål, kommentarer og svar:  
 Den økonomiske situasjonen skal ikke gå ut over pasientbehandlinga.  
 
 Utdanning av 15 spesialsykepleiere, hvem er det?  

Svar: er ulike profesjoner, inkludert psykiatriske sykepleiere.  
 
 Det er budsjettert med minus 111 mill. Det vil derfor være behov for å 

se på andre tiltak for å ta inn overforbruket. Er i gang med å se på dette. 
Vil komme tilbake til brukerutvalget når foretaket er i gang med dette 
arbeidet.  

 
 Det blir interessant å se hva som skjer med pas tilbudet i arbeidet 

videre.  
 
 Helipad ved Kirkenes sykehus ble ikke nevnt i budsjettet for 2023. Hvor 

lenge tar det før dette kommer på plass?  
Svar: helipad står på investeringsplan er 2024. Prosessen starter i 2023, 
og byggingen starter i 2024.  

     
Vedtak:  
Brukerutvalget kommer med følgende innspill med tanke på budsjett 
2023:  

a) Brukerutvalget er bekymret for pasienttilbudet i det videre 
arbeidet med å ta ned overforbruket i 2023. Dersom noen av 
tiltakene som iverksettes vil påvirke pasienttilbudet må dette 
orienteres om snarest til Brukerutvalget.  

b) Brukerutvalget mener det er uheldig at helikopterlandingsplass i 
Kirkenes ikke er prioritert i budsjettet for 2023, og forventer at 
det kommer inn i budsjettet for 2024. 

 
 
 

 

Sak 52/2022     Årsrapport Brukerutvalget 2022 
Leder av Brukerutvalget, Kjell Magne Johansen innledet i saken.  
 

   
Vedtak:  
Årsrapport 2022 godkjennes slik den ble presentert.  
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Sak 53/2022 Budsjett Brukerutvalget 2023 

Administrasjonsleder, Beate Juliussen innledet i saken.  
 

Vedtak:  
Budsjett 2023 tas til orientering 
 

    
 

Sak 54/2022 Pasient- og brukermedvirkning i bygge- og 
ombyggingssaker 

Administrasjonsleder, Beate Juliussen innledet i saken.  
 
 

Vedtak:  

Retningslinjen for pasient- og brukermedvirkning i bygge- og 
ombyggingssaker anbefales slik den ble presentert. 
 
  

Sak 55/2022 Forberedelse til dialogmøte med styret 

Leder av Brukerutvalget, Kjell Magne Johansen innledet i saken.  
 
 
 

Vedtak:  

Følgende saker tas opp i dialogmøtet med styret i Finnmarkssykehuset  
 
Psykiatriske sykepleiere, vil styret være med på å legge trykk på UiT 
slik at det blir mulighet for flere å ta denne utdanninga, enten ved en 
egen linje i Finnmark eller ved en kvote.  
 
Det skal tas ned innleie. Hvordan er status på utdanning av eget 
personell? Klarer vi å få til få tilbake sykepleiere som har gått over til 
andre næringer? Satser vi nok på utdanning? Hva er målet til styret med 
tanke på utdanning? 
 
Viktig å få utdannet nok folk, sykepleiere og spesialsykepleiere. Viktig at 
vi er i forkant med tanke på utdanning. Mange som er utdannet 
sykepleiere går over i andre yrker. Mange over til vikarbyrå. Hvorfor? 
Hva kan vi gjøre for å få de tilbake.  
 
Det er viktig at det er et godt samarbeid mellom sykehusene og 
kommunene om gode overganger mellom sykehus og kommune. Viktig 
at sykehusene klarer å få til en samkjøring av innkallinger.  
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Funksjonsfordeling, har styret gjort seg opp noen tanker om hva som vil 
komme?  
 
Økonomi – har styret klart å identifisere om det er bestemte steder som 
har de største underskuddene. Klarer vi ikke å rette økonomien vil det 
gå ut over pasientbehandlingen.  
 
Brukerutvalget er spesielt bekymret for den økonomiske situasjonen 
for foretaket og det arbeidet som skal iverksettes med tanke på 
funksjonsfordeling. Dersom dette betyr at flere pasienter må reise for å 
få undersøkelser og behandlinger er brukerutvalget bekymret for om 
dette vil få konsekvenser for pasientene, spesielt med tanke på at 
faktiske kostnader ved en slik reise ikke blir dekt slik reglementet for 
Pasientreiser er i dag. Det er mange av brukerne som har dårlig 
økonomi, og de frykter at flere ikke vil reise på grunn av dette. 
Brukerutvalget er også bekymret for at det vil bli vanskelige og lange 
reiseruter. 

 

Sak 56/2022 Orienteringssaker 

 
1. Muntlig informasjon fra BU leder 

a. Orientering om nye Hammerfest sykehus.  
b. Forskningsrådet – tildeler midler for 2023 i møte 15. 

desember.  
c. Styremøter  

 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

a. Klinisk etikk komite har faste møter hver måned.  
b. Møte i overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og dømte til 

psykisk helsevern 
c. Torhild Ackermann går inn som leder av Mental Helse Troms 

og Finnmark 
d. Mental Helse jobber med oversetting av informasjon til nord 

samisk 
e. Deltatt på konferanse i Tromsø angående rus og psykiatri 

(ikke i regi av Brukerutvalget) 
f. Kvalitetsutvalget – har spesielt fulgt opp pakkeforløp kreft 
g. Har deltatt på brukerkonferanser og seminar i regi av 

Kreftforeninga 
h. Forskningsprosjekt etikk under operasjoner – kommer i gang 

i dette prosjektet i 2023 
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i. Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester. 
Jobber med å utvikle mulighet for digital dialog mellom 
pasient og helseforetak.  

 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Ingen orienteringssaker 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon til orientering.    

 

Sak 57/2022 Referatsaker 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
 

Sak 58/2022 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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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
26. januar 2023 

Beate Juliussen 
26.01.2023 
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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  

Alf Bjørn Medlem Ikke møtt  

Solveig Methi Medlem Til stede  

Knut Harald Eriksen Medlem Til stede  

Susanne Elisabeth Siri Medlem Meldt forfall  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonsleder (referent) 

Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingsleder, deltok på sak 9/2023 

 
Andre: 

Mette Elisabeth Eriksen Pasient- og brukerombud 

Katrine Prydz Stipendiat, Finnmarkssykehuset  
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Sak 01/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan torsdag 26. januar 2023 digitalt kl. 09.00-11.30.   
 

Saksnummer Sakens navn 
01/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 
02/2023 Godkjenning av referat fra BU møte 13. desember 2022 
03/2023 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 12. januar 2023 
04/2023 Pasient- og brukerombudet 
05/2023 Katrine Prydz orienterer om eksempel på forskning med brukermedvirkning  
06/2023 I samarbeid med brukerutvalget og ungdomsrådet kartlegge og forbedre samarbeid med 

frivillige organisasjoner.  
07/2023 Revidering av mandat for Brukerutvalget  
08/2023 Saker det er ønskelig å jobbe med i 2023, innspill fra Brukerutvalget:   
09/2023 Orienteringssaker 

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

10/2023 Referatsaker 
11/2023 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 02/2023 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
13. desember 2022 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 13. desember 2022 
godkjennes.  

 

Sak 03/2023 Referat AU-møte 12. januar 2023 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 12. januar 2023 til 
orientering. 
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Sak 04/2023 Orientering fra Pasient- og brukerombudet 
Pasient- og brukerombud, Mette Elisabeth Eriksen innledet i saken.  
 
Årsmeldingen for 2022 er snart klar, og for første gang kommer det en 
nasjonal årsmelding. Ser at det ikke er store endringer fra tidligere år. 
Vil også si at vi er pasient-, bruker-, og pårørendeombud.   
 
Utfordringer som pasient- og brukerombudet får inn henvendelser på 
er:  
- Pasientreiser 

Det er en utfordring med lang reisevei til sykehus for gamle og syke 
mennesker. Da er det viktig å få til en fornuftig og human 
behandling av de som skal reise. Regelverket er stivbent og ikke 
tilpasset Finnmarkspasientene. Dette må opp på dagsorden.  

- Økonomien til helseforetaket 
Hvordan vil virkeligheten for pasientene bli fremover. Viktig å følge 
med på utviklinga.  

- Rekruttering 
Er bekymret for hvordan en skal få til god rekruttering. Mye negativ 
omtale i media hjelper ikke på rekruttering og stabilisering.  

- Samhandling 
Samhandling mellom helseforetak og kommuner er viktig. Har også 
veiledningsansvar og veiledningsplikt overfor kommunene.  

 
Pasient- og brukerombudet er tilgjengelig og det er vår jobb å løfte opp 
viktige problemstillinger.  

    
Spørsmål, kommentarer og svar:  

 Pårørende 
Bra at dere også er pårørendeombud, det er mange som har behov for 
at pårørende snakker deres sak.  

 
 Pasientreiser 
 Hva kan gjøres sammen overfor Pasientreiser for å få til endring av 

regelverket? Det sliter ut folk, og det er en del som må si nei til 
behandling fordi de har ikke råd til å reise, eller fordi det blir for 
tungvint.  

 
Ledsager og koordinator for å kunne reise  
Mange har behov for ledsager og koordinator for å kunne reise til 
undersøkelser og behandling. Mennesker i sårbare situasjoner som ikke 
har ressurser til å koordinere reiser, timer og ikke minst innsending av 
reiseregning i etterkant av behandlingen. Folk er oppskaket. Det er 
pasienten som må dekke kostnadene for ledsager, og med hotellprisene 
som er i Tromsø for tiden, blir det fort mange tusen kroner pr tur å 
betale. For 2023 dekkes det inntil kr 655 pr døgn. Ett enkelt søk på nett 
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viser at en natt for en person på Pingvinhotellet koster over 2000 
kroner. Da blir det dyrt for pasienten om en må ha overnatting på turen.  
 
Utdanning, rekruttering og stabilisering:  
Ser at det er mange som sliter med matte for å komme inn på 
sykepleierutdanning. Bør være mer fokus på å få gjennomført 
sommerkurs eller lignende i matte, slik at vi klarer å få flere lokale til å 
ta sykepleierutdanning. I dag er det mange sørfra som går 
sykepleierutdanningen i Hammerfest. Det viser seg at disse ikke blir 
værende over tid. Det er også viktig å få til videreutdanning lokalt. 
Mange av de som skal videreutdanne seg er nyetablerte med små barn. 
Da er det vanskelig å reise bort i to år for å ta videreutdanning.  
Se på muligheten for gratis videreutdanning og plikttjeneste i fem år, 
slik de gjør det i forsvaret.  

 
 Omorganisering av Finnmarkssykehuset 
 Er veldig bekymret med tanke på omorganiseringen av 

Finnmarkssykehuset. En vet hva en slik omorganisering gjør med 
arbeidsmiljøet. Her må Brukerutvalget være veldig på vakt.  

 
 Den økonomiske situasjonen 
 Hvordan vil situasjonen bli for pasientene når det skal spares så mye 

penger?   
 
Vedtak:  
1. Informasjon fra pasient- og brukerombudet tas til orientering.     

 

Sak 05/2023 Katrine Prydz orienterer om eksempel på forskning med 
brukermedvirkning 

 LIS lege og forsker, Katrine Prydz innledet i saken.   
 Jobber med forskningsprosjektet «From student to professional – 

mastering the non-techical skills? Assessment tools and effects of multi-
professional»   

 
 Ved utarbeidelsen av skjema for ikke-tekniske ferdigheter har det vært 

stor grad av brukermedvirkning, hvor leder av Brukerutvalget ved Kjell 
Magne Johansen og Brukerutvalget har bidratt. Deltakelsen fra 
Brukerutvalget har gjort resultatet bedre og mer relevant.  

     
 Vedtak:  

1. Informasjon på forskning med brukermedvirkning tas til 
orientering.  
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Sak 06/2023 I samarbeid med brukerutvalget og ungdomsrådet 
kartlegge og forbedre samarbeid med frivillige 
organisasjoner.   

 Administrasjonsleder, Beate Juliussen innledet i saken.  
  

Spørsmål, kommentarer og svar:  
Det er et stort savn å kunne samles på sykehuset. På Kirkenes sykehus 
er det ingen felles stue lengre. Kanskje en kan bruke foajeen i større 
grad på ettermiddag/kveld for å få noe aktivitet der?  
 
Skal en ha mer samarbeid med frivillige organisasjoner er det viktig at 
det finne koordinatorer som kan ha den kontakten. Viktig å avklare med 
sykehusene/klinikkene om det lar seg gjøre å gjennomføre aktiviteter. 
Noen av pasientene må kanskje følges til rommet eller stedet det er 
aktivitet.  
 
Kan frivillige organisasjoner ha sangstund, lesestund o.l.?  
 
Få ut informasjon via QR koder og skjerm om frivillige organisasjoner, 
likepersoner som er aktuelle på den enkelte avdeling.  
 
Brukerutvalgsmedlemmene kan jobbe med egne organisasjoner for å 
gjøre informasjon tilgjengelig.  
 
Få organisasjoner inn i sykehusene for å markere ulike dager, 
eksempelvis kunne Mental Helse hatt stand på sykehusene for å 
markere verdens dagen for psykisk helse.  
 
Det er viktig at sykehusene/klinikkene opprettholder kontakt med 
lokale lag og foreninger.  

    
 Vedtak:  

Brukerutvalget foreslår følgende for å forbedre samarbeidet mellom 
frivillige organisasjoner og Finnmarkssykehuset HF:  
1. Brukerutvalget ser det som positivt å øke samarbeidet mellom 

frivillige organisasjoner og sykehusene/klinikkene. For å få dette til 
må det være en form for koordinering og kontaktperson på det 
enkelte sykehus/klinikk.   

2. Brukerutvalget oppfordrer Finnmarkssykehuset å legge til rette for 
at frivillige organisasjoner kan få ut relevant informasjon på 
sykehusene, gjerne ved bruk av skjermer og QR koder.  

3. Brukerutvalget oppfordrer at Finnmarkssykehuset legger til rette 
for at frivillige organisasjoner kan invitere til aktiviteter i passende 
lokaler på sykehusene/klinikkene.  
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Sak 07/2023 Revidering av mandat for Brukerutvalget 

 Administrasjonsleder, Beate Juliussen innledet i saken.  
  
  
 Spørsmål, kommentarer og svar: 
 Til dette punktet i mandatet legges det til en setning på slutten: 

«Brukerutvalget kan på fritt grunnlag be om saksutredning om forhold 
som brukerutvalget ønsker å ta opp til behandling. Saker som ønskes 
tatt opp til behandling må meldes minimum 14 dager før planlagt 
møte.» 

          
Vedtak:  
Brukerutvalget foreslår at mandatet med de endringer som fremkom 
legges frem for administrerende direktør for endelig beslutning. 
 

Sak 08/2023 Saker det er ønskelig å jobbe med i 2023, innspill fra 
Brukerutvalget 

 Ønsker å se på helheten av det som leveres av spesialisthelsetjenesten 
til pasientene. Hva finnes i dag.  

 
 Pasientreiser og hvordan Brukerutvalget kan påvirke hvordan 

lovverket skal være.  
 
 Følge opp rapporten for utvikling av spesialisthelsetjenester som kan 

leveres i Vadsø.  
 
 Mental Helse/psykisk helsevern og rus – ha det som eget tema når vi 

møtes i Alta, og invitere flere til å innlede om saken. Hvordan kan 
pasienter følges opp når de har vært i et behandlingsforløp. 
Informasjon til pasienter og pårørende. Oppfølging av kommune 
psykologer.  

 
 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Møte kreftkoordinatorene, 

hvordan er samspillet/samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunene. Overgangen fra sykehus til kommune.    

     
Vedtak:  
Koordinator for Brukerutvalget jobber for å implementere ønskede 
saker inn i sakslista for 2023.  
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Sak 09/2023 Orienteringssaker 

 
1. Muntlig informasjon fra BU leder 

a. Orientering fra møter i prosjektstyret NHS. 
b. Leder har gått inn som brukerrepresentant i arbeidsgruppen  

for trygg akuttmedisin.   
c. Styremøter 

 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

a. Klinisk etikk komite (KEK) 
Tommen orienterte om KEK og den økonomiske situasjonen. 
Leder av KEK har trukket seg etter at budsjettet er strammet 
inn. Har nå kun 4 medlemmer. Må ha et budsjett for å kunne 
jobbe. Har ikke midler til å delta på samlinger som vi må ha 
for å kunne være med i KEK. Er veldig bekymret. Leder kan 
ikke jobbe med så stramme budsjett. Tommen sender en 
henvendelse til FFS v/ Vivi Brenden Bech. Brukerutvalget er 
bekymret for at KEK ikke får gjennomført sine oppgaver når 
den økonomiske situasjonen er slik den er, og ser med 
beklagelse at leder trekker seg på grunn av manglende 
budsjett.  

b. Astrid Daniloff orienterte om møter i kvalitetsutvalget.  
c. Solveig Methi orienterte om møter i strategisk 

samarbeidsutvalg.  
 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Intensivavdelingen ved Kirkenes sykehus 

Kvalitets- og utviklingsleder, Vivi Brenden Bech orienterte 
om intensivnivå Kirkenes sykehus. Det skal gjennomføres en 
risiko- og sårbarhetsanalyse. Det vil ikke bli gjort noen 
endring av nivå før dette er gjennomført og saken har vært til 
behandling i styret mars 2023.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Folk i Øst-Finnmark er forbannet, utrygge og redde. Flere 
truer med å flytte. Skjønner at det er budsjetter en må 
forholde seg til, men vi må si fra. Det er viktig å få dette på 
plass øyeblikkelig.  
Er det slik at en tenker å gå ned på intensivnivå fordi en har 
fått anestesilege på helikopter og fly?  
Svar: Forskutterer ikke ROS analysen som skal gjøres. FIN 
har hatt trykk på denne saken og har bedt om å få midler til 
dette.  
  
 



 Side 9 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 96 70 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

b. Finnmarkssykehuset 2.0 – mandat 
Kvalitets- og utviklingsleder, Vivi Brenden Bech orienterte 
om mandatet for ny organisering av Finnmarkssykehuset, til 
en tverrgående faglig ledelse. I dag er FIN organisert i fire 
klinikker, med stedlig ledelse. Det skal gjøres en utredning 
for tverrgående faglig ledelse, lik ledelsen som andre 
helseforetak i Helse Nord og stort sett resten av Norge har. Se 
kronikk fra administrerende direktør som legges ved 
referatet for mer utfyllende informasjon.  Det skal være en 
brukerrepresentant med i prosjektgruppa.  
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Hvordan blir det for pasientene med den nye 
organiseringen? Blir det eksempelvis lungeleger kun på ett 
sykehus? Blir det mer reiser for pasientene?  
Svar: Endring av organiseringen skal ikke påvirke 
pasienttilbudet. Vårt mål er at pasienten skal få behandling 
så nært som mulig, og på rett nivå. Hvor pasienten skal 
behandles skal ikke vurderes i dette prosjektet, det kommer 
inn under funksjonsfordeling 
 
Solveig Methi ble valgt som brukerrepresentant til 
prosjektgruppa FIN 2.0 
 

c. Personalportalen 
Ber om at den enkelte som trenger hjelp og bistand tar 
kontakt med koordinator for opplæring.  

 
Vedtak: 
1. Brukerutvalgsmedlem Tommen Hermo sender en henvendelse til 

FFS v/ Vivi Brenden Bech angående Klinisk Etikk Komite (KEK). 
Brukerutvalget er bekymret for at KEK ikke får gjennomført sine 
oppgaver når den økonomiske situasjonen er slik den er, og ser 
med beklagelse at leder trekker seg på grunn av manglende 
budsjett. 

2. Brukerutvalgsmedlem Solveig Methi ble valgt som 
brukerrepresentant til prosjektgruppa Finnmarkssykehuset 2.0 

3. Brukerutvalget tar informasjon til orientering.    
 

Sak 10/2023 Referatsaker 

      
Vedtak:  
Brukerutvalget tar referatene fra RBU til orientering.  
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Sak 11/2023 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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Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 

Årsrapport 
2022 
Desember 2022 
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Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF 
Brukers reelle medvirkning og innflytelse er et grunnleggende prinsipp, jf. 
helseforetakslovens § 35 annet ledd og vedtektenes § 14. Eier stiller krav om at 
brukerinnflytelse skal legges til grunn i planlegging og gjennomføring av tjenestetilbudene 
på overordnet og individuelt nivå.  
 
Stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset HF § 8 sier følgende: Styret skal påse at 
pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt blant annet gjennom et fast 
samarbeid med deres organisasjoner. Erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og 
synspunkter fra pårørende og pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet med 
planleggingen av driften av virksomheten. Utvalget arbeider uavhengig av helseforetakets 
daglige drift, og er selvstendig i forhold til brukernes interesser. 
 
Finnmarkssykehuset HF har også vedtatt en strategi- og handlingsplan for 
brukermedvirkning i 2013 som gir tydelig retning for tilrettelegging av aktivitet i 
brukerutvalget. 
 
Brukerutvalgets sammensetning i perioden 
Brukerutvalget består av representanter for ulike lag og foreninger. Dagens brukerutvalg 
ble valgt i april 2022 og sitter til april 2024. Kjell Magne Johansen fra SAFO er leder av 
brukerutvalget. Brukerutvalget har også et Arbeidsutvalg bestående av 3 personer fra 
brukerutvalget. 
 
Brukerutvalget for Finnmarkssykehuset HF består av 9 medlemmer: 

- 1 representant fra Finnmark fylkeskommunes eldreråd. 
- 1 representant med spesielt ansvar for å ivareta brukerperspektivet vedrørende 

helsetilbudet til den samiske befolkningen. Finnmark fylkeskommunes eldreråd, 
FFO, SAFO, RIO OG Kreftforeningen blir alle bedt om å fremme forslag til medlem 
med slik spesielt ansvar.  

- 4 representanter fra FFO hvorav to medlemmer tilknyttet underorganisasjonen 
Mental Helse.  

- 1 representant fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner.  
- 1 representant fra RIO  
- 1 representant fra Kreftforeningen.  
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Det oppnevnes personlige vararepresentanter for samtlige medlemmer av utvalget. 
 

Organisasjon Medlem Varamedlem 

SAFO (leder) Kjell Magne Johansen   
FFO (nest leder) Gro Johansen Synnøve Pettersen 

FFO Alf Bjørn Bjørnar Leonardsen 

FFO Mental Helse Torhild Ackermann Eli Haaland 

FFO Mental Helse Knut Harald Eriksen Ken Roger Gjøvik 

Kreftforeningen Solveig Methi Tove Hardersen 

RIO Tom Kristian Hermo Tor Arne Heiskari Johansen 

Eldrerådet Astrid Daniloff Arnfinn Sarilla 

Samisk Representant Susanne Elisabeth Siri  
 
Direktørens stabsenhet ved administrasjonssjefen administrerer brukerutvalget og 
organiserer saksbehandling til utvalget. Hun deltar også i møtene og skriver referat fra 
disse.  
 
Saker til behandling i brukerutvalget 2022 
Etter to år med pandemi og digitale møter i Brukerutvalget, startet 2022 med fysisk møte i 
Alta. Det neste møtet ble også gjennomført som fysisk møte, i Kirkenes. De to neste møtene 
ble avhold digitalt grunnet den økonomiske situasjonen i foretaket. Det har vært 
gjennomført 4 møter i 2022. Brukerutvalgets arbeidsutvalg har hatt 4 møter. I tillegg ble 
det gjennomført et årlig dialogmøte mellom brukerutvalget og styret i Finnmarkssykehuset 
HF, også dette ble gjennomført digitalt. Brukerutvalget har hatt nærmere 60 saker til 
behandling. I tillegg er det behandlet saker i AU på de 4 møtene som er gjennomført dette 
året. 
 
Saker til behandling i BU og BU AU: 

- Oppdragsdokumentet 2022 
- Årlig melding 2021 
- Orientering fra Pasient- og brukerombudet 2021 
- Pasientreiser 
- Orientering om rus/psykiatritilbudet i 
- Finnmarkssykehuset 
- ForBedring  
- Tertialrapport 1 Oppdragsdokumentet 2021 
- Nye Hammerfest sykehus  
- Langtidsbudsjett for Finnmarkssykehuset 
- Kunst i nye Hammerfest sykehus 
- Honorering brukerutvalg og ungdomsråd, innspill til Helse Nord 
- Direktørens time 
- Samvalg 
- Tertialrapport 2/2021 – Oppdragsdokumentet 2021 
- Den økonomiske situasjonen i Finnmarkssykehuset HF 
- Innspill til Oppdragsdokumentet 2023 
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- Møteplan 2023 
- Budsjett Finnmarkssykehuset 2023  
- Orienteringssaker 
- Henvendelser til brukerutvalget 
- Referatsaker 

 
Deltakelse i styrer, råd og utvalg 
De ulike representantene i brukerutvalget og brukerrepresentanter er delaktig i mange 
utviklingsprosesser i foretaket og bidrar i beslutningsprosesser gjennom deltakelse i en 
rekke styrer, råd og utvalg. 
 
Styrer, råd og utvalg Brukerutvalgsmedlem 2020-2022 

Styret i Finnmarkssykehuset, observatør Kjell Magne Johansen 

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Torhild Ackermann, Solveig Methi, vara 

Prosjektstyre nye Hammerfest sykehus  Kjell Magne Johansen 

Forskningsstyret i Finnmarkssykehuset Kjell Magne Johansen 

Samisk Språkutvalg Susanne Elisabeth Siri 

Klinisk etikk komite (KEK) Tom-Kristian Tommen Hermo   

Overordnet samarbeidsorgan (OSO), nå Helsefellesskapet Solveig Methi 

Lokalt samarbeidsutvalg Vest-Finnmark Alf Bjørn, Susanne Siri, vara   

Lokalt samarbeidsutvalg Øst-Finnmark Lokalt LHL medlem  

Kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset Astrid Daniloff, Torhild Ackermann, vara  

Stormottakersatsningen i Finnmarkssykehuset HF Gro Johansen  

Brukerutvalgets Arbeidsutvalg Kjell Magne Johansen, Gro Johansen 
og Tom-Kristian Tommen Hermo 

Forskningsprosjekt i medisinsk etikk Gro Johansen 

Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester Bjørnar Leonardsen 

Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og dømte til 
psykisk helsevern 

Solveig Methi og Torhild Ackermann 

 
 
 
 
 
Hammerfest 13. desember 2022 
 
 
Kjell Magne Johansen 
Leder Brukerutvalget 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Onsdag 23.11.2022 kl 09.00-14.06 

                Møtested:   Digitalt møte - teams 

 
Tilstede:  Medlemmer: Terje Olsen (leder), Ulf J Bergstrøm, Ingolf 

Kvandahl, Nina Benjaminsen (fra kl 10.00), Lisbeth Dyrstad, 
Thomas Engelskjøn, Margrethe Larsen, Sidsel Haldorsen, Arthur 
Pedersen, Kirsti Baardsen, Ole-Marius Minde Johnsen  

 
Forfall:  Esben Haldorsen, Nina Nedrejord, Gudmund R Johansen 
 
Fra adm.:  Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen 
  Administrasjonskonsulent Hilde A. Johannessen (referent) 
 

Saksliste 
 
 BU-47/22         Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  
 

Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste. 
      
 

 BU-48/22        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 28.09.2022 
Referatet er gjennomgått. 

 
Vedtak   Referatet ble godkjent. 

 
 

BU-49/22 Rehabiliteringstilbudet i nord 
Jostein Bentzen, avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, orienterte 
om rehabiliteringstilbudet i UNN og svarte ut spørsmål fra 
Brukerutvalget. 

 
Vedtak: Brukerutvalget viser til orienteringen fra avdelingsleder Jostein 

Bentzen om rehabiliteringstilbudet i nord, og ønsker å uttrykke 
følgende: 
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BU-50/22 Stormottakersatsingen                        

Prosjektleder for Stormottakersatsingen, Per Hasvold, ga en 
orientering om prosjektet. 
Satsingen omhandler helsetjenester til personer med sammensatte 
behov basert på prinsippene personsentrert , helthetlig og proaktiv. 

 
Brukerutvalget hadde flere innspill til saken.  

 
Vedtak Brukerutvalget takker for orienteringen om stormottakersatsingen, og 

ber om at det ved en senere anledning blir orientert om hvordan tiltaket 
fungerer. Brukerutvalget ber om å bli tidlig involvert i prosesser og 
koordinering. 

 
 
BU 51/22 Valg av brukerrepresentant FSU Samhandlingsavvik  
 Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har vedtatt å opprette et midlertidig 

faglig samarbeidsutvalg (FSU) for samhandlingsavvik. De har behov for 
en brukerrepresentant i dette utvalget. 

 
Vedtak Brukerutvalget oppnevner Sidsel Haldorsen som brukerrepresentant og 

Kirsti Baardsen som vara i prosjektet. Administrasjonen formidler 
kontaktinformasjon. 

 
 
 BU-52/22 Brukermedvirkning innen klinisk forskning  

Nikolai Raabye Haugen er erfaringskonsulenter innen klinisk 
helseforskning ved UNN Tromsø, og orienterte om dette arbeidet. 
 
Forskningsprosjektet må gi en tydelig bestilling på hva slags erfaring og 
kompetanse det trenger, samt lage gode avtaler, for eksempel om hvor 
lenge prosjektet varer, transport og honorar.  
Forskningsprosjektet formidler resultatet til brukerrepresentanten. 
 

1. Det gjøres et meget godt faglig arbeid innen rehabiliteringen i 
UNN-området.

2. Brukerutvalget er likevel bekymret for at kapasiteten til 
rehabiliteringsavdelingens «regionale pasienter» ikke er stor nok i 
Nord-Norge og derfor legger beslag på tilbud som pasientene fra 
UNN Tromsø sitt lokalsykehus-område skal ha.

3. Brukerutvalget slutter seg til de bekymringer som er kommet til 
uttrykk fra rehabiliteringsmiljøet i nord og pasientorganisasjonene 
når det gjelder rehabiliteringstilbudet. Brukerutvalget ber om at 
det Regionale brukerutvalget tar opp spørsmålet om 
rehabiliteringstilbudet i Helse Nord-området både med tanke på 
kapasitet, fordeling av tilbudet, rekruttering og kompetanse.
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Vedtak: Brukerutvalget takker for informasjonen og understreker betydningen  
av brukermedvirkning i forskning, at brukerrepresentanten involveres 
tidlig i prosjekt og at det sikres reell deltakelse. Brukerutvalget bidrar 
gjerne til rekruttering av brukerrepresentanter. 

  
 

BU-53/22 Direktørens time 
Viseadministrerende direktør Marit Lind informerte og svarte ut 
innspill fra Brukerutvalget:  
 
1) Generell informasjon om status ved UNN 
2) Informasjon om den økonomiske situasjonen ved UNN og hvilke 

konsekvenser dette har for tilbudet til pasientene og 
pasientbehandlingen.  
Tar tiltakene for lang tid å iverksette? Har tiltakene hatt effekt? 
 

- Utfordrende å få ansatt nødvendig fagkompetanse, noe som fører 
til at UNN er avhengig av innleie fra vikarbyrå 

- Befolkningen i Nord-Norge blir eldre og relativt sett færre  
- Selv om noen fagområder har økt utdanningstilbudet, har 

etterspørselen vært større, slik at det fortsatt er mangel på 
kvalifisert fagpersonell på flere fagområder 

- Det blir flere utdanningsplasser for medisinstudenter, men det gis 
ikke mer økonomisk bevilgning til UNN for å gjennomføre dette 

- Vi må gjøre ting annerledes: Fokusere på å bygge en bærekraftig 
helsetjeneste i nord  

 
3) Oppgaveglidning og samarbeid internt – BU ønsker en dypere 

orientering om hva dette betyr for pasienttilbudet, og hva slags 
virkning det vil ha 

 
Ved blant annet kartlegging av oppgavene til sykepleierne på 
avdelingene, vil det kunne avdekkes om assistenter/ 
helsefagarbeidere kan gjøre noen av disse oppgavene. Assistenter 
læres opp til å klargjøre mellom inngrep slik at operasjons-
sykepleiere ikke trenger å gjøre dette. Summen blir at vi får den 
bemanningen vi trenger med faglig god kvalitet. 
Tiltak under planlegging: 

- Funksjonsdeling innad i UNN 
- Vaktordning mm for leger 
- Få ned bemanningsbruken 

 
4) Regjeringen skal stramme inn på private helsetilbud: Blir dette 

gjennomført, – og hva vil det si for kapasiteten i helsetilbudet i 
UNN? 
Vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som 
bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge-for-ansvar på lang 



4 

 

 

sikt. 
  

Vedtak: Brukerutvalget  takker for orienteringen fra administrerende direktør.  
 Brukerutvalget er fornøyd med at det innenfor oppgavedeling er fokus 

på kvalitet og pasientsikkerhet. Brukerutvalget er fornøyd med det 
arbeidet som gjøres med tanke på nye metoder, ny organisering og 
omstilling. Brukerutvalget er opptatt av at UNN HF fortsatt skal være et 
sykehus med god kvalitet og tilgjengelighet innenfor 
lokalsykehusfunksjonen, universitetssykehusfunkjonen, forskning og 
utvikling. Og at det legges til rette for nye investeringer i bygg og 
medisin-teknisk utstyr. 

  
 

BU-54/22 Likepersoner på UNN 
Brukerrepresentant Lisbeth Dyrstad orienterte om arbeidet som 
likeperson og utfordringen med å formidle dette tilbudet. 
For å kunne bli en likeperson, må ha et eller to kurs for å bli sertifisert.  
Det er de ulike pasientorganisasjonene som samordner dette. 

 
Pasienter og pårørende som får triste nyheter har ofte behov for å 
snakke med noen. Det å få besøk av en likeperson (som har vært 
igjennom noe av det samme) betyr veldig mye for pasienten.  
Likepersonen kan gi en bedre livskvalitet for pasienten og pårørende. 
 
Brukerutvalget hadde flere forslag til tiltak som kan gjøres for å nå 
frem til pasientene vedrørende dette arbeidet.  
 

Vedtak: Brukerutvalget  takker Lisbeth Dyrstad for orienteringen. 
Brukerutvalget understreker betydningen som likepersonsordningen 
har for mange pasienter, også under opphold på sykehus. 
Brukerutvalget ber om at det legges bedre til rette for at pasiener kan 
få kontakt med likepersoner gjennom materiell i avdelingene, digital 
kommunikasjon eller formidling via personale. 

 
  
BU-55/22 Presentasjon av ny samhandlingssjef 

Samhandlingssjef Glenn-Helge Hattmann presenterte seg og sitt 
arbeid. Arbeidet går blant annet ut på å gå i dialog med de 24 
kommunene i fylket sammen med UNN. Samhandling er et viktig ledd i 
å utvikle felles helsefellesskap. 

 
Vedtak: Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 

 
 BU-56/22         Orienteringssaker  

BU-56/22-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 
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 Aktivitet/Prosjekt Ansvarlig  
2022-2024 

Status/ merknader 

1 Styret ved UNN Terje Olsen 
Esben Haldorsen vara 

Ordinære styresaker til behandling. 
Styreseminar og styremøte 29-
30.11.2022. Tema: Økonomi og tiltak. 
Funsjonsfordeling. Jobben med 
forberedelse til Åsgårdprosjektet 
forsetter selv om prosjektet er utsatt. 

2 Kvalitetsutvalget i UNN Ingolf Kvandahl 
Lisbeth Dyrstad vara 

To møter. 
Tema: Fagrevisjon – samordning 

3 Prostatasenteret ved UNN Ulf J Bergstrøm 
Gudmund R Johansen vara  

Tore Knutsen. 
Møte 19.10.2022. 
Underlagt K3K, urologisk avdeling. 
Tas 300 vevsprøver innenfor feltet pr 
år. Pakkeforløp prostata ligger under 
måltallet på 70% - utviklingen jevnt 
negativ. 

4 Strategisk Samarbeidsorgan - 
SSU 
( Tidligere OSO - Overordnet 
Samarbeidsorgan)  

Terje Olsen 
Esben Haldorsen vara 

Sekretariatsleder oppnevnes. 
Samarbeidsarena mellom UNN og 
kommunene. 
Tema: Rekruttering og stabilisering av 
helsepersonell.  
Felles planlegging av kommunene og 
spesialisthelsetjenesten. Hører mer 
om dette i neste møte. 

5 Sykehusapotekets 
brukerutvalg 

Terje Olsen 
Lisbeth Dyrstad vara 

Problematikk på leveranse på 
verdensbasis. 
Kvalitet og sikkerhet er viktig. 

6 Parkeringsutvalget Thomas Engelskjøn 
Nina Benjaminsen vara 

Neste møte 6.desember. 

7 Stormottakersatsingen 
 
(Referansegruppe for 
stormottakerprosjektet 
D: Pasientsentrerte 
helsetjenester, team og 
metodikk)  

Ulf J Bergstrøm 
Nina Benjaminsen 
Sidsel Haldorsen vara 
 
 
 
 

Per Erlend Hasvold  
Ny  vara oppnevnt, Sidsel Haldorsen. 
BU-repr. deltar på tirsdagsmøter – på 
del 3 og 4. 
Arbeides aktivt med et digitalt 
evalueringsskjema. Pasienter med 
komplekse sykdommer. Dialog med 
leger og pasienter for å se om man 
kan trekke ut resultat som kan gjøre 
ting enklere.  

8 Nye UNN Narvik Styringsgruppe:  
Siv Elin Reitan 
Esben Haldorsen vara 
Prosjektgruppe: 
Anita Fjellfoss, Narvik 
Brukerrepresentanter: 
Esben Haldorsen 
Cathrin Carlyle 
Marit Myklevoll 

BU fått orietering 23.02.2022. 
Saken går sin gang. Har vært en 
virtuell omvisning av huset. 

9 Kvam utvalg Akuttmedisinsk 
klinikk 

Nina Nedrejord 
Thomas Engelskjøn vara 

Klinikksjef Jon Mathisen 
Møtet utsatt til 1.12.2022.  

10 Kvam utvalg Diagnostisk klinikk Margrethe Larsen 
Nina Benjaminsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng/ Bente Aune. 
Vært møte 13.10.2022. 
Margrethe orienterte. 

11 Kvam utvalg Hjerte- og 
lungeklinikken 

Ingolf Kvandahl 
Gudmund R Johansen vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 
Ikke vært i møte der. 
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12 Kvam utvalg NOR klinikken Lisbeth Dyrstad 
Sidsel Haldorsen vara 

Klinikksjef Bjørn Yngvar Nordvåg  
(Toril D Nilsen)  
Skal innføre “Brukerrepresentantens 
5 minutter” som fast post på hvert 
møte. Jobbe med å sette opp et 
org.kart over klinikken og oversikt 
over forkortelser samt ledere, en 
hjelp til BU-repr. Neste møte 
09.06.2022 kl 14-15. 

13 Kvam utvalg Psykiatri- og 
rusklinikken 

Nina Nedrejord 
Nina Benjaminsen vara 

Klinikksjef Eirik Stellander. 
Nina B orienterte. Vært ekstra-
ordinært møte. Om økonomi og 
rekruttering og stabilisering. 
Bekymring om den økonomiske 
situasjonen påvirker kvaliteten til 
pasientene. Arbeides med 
klinikkstruktur.  

14 Kvam utvalg Operasjons- og 
intensivklinikken 

Margrethe Larsen 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen 
Vært to møter. Slitne ansatte.  
Om BU har tema de ønsker lagt frem, 
anmodes det om at saker meldes inn 
på forhånd. 

15 Kvam utvalg Barne- og 
ungdomsklinikken 

Ungdomsrådet 
Nina Nedrejord vara 

Kst. klinikksjef Marianne Nordhov   

16 Kvam utvalg Kirurgi, - kreft og 
kvinnehelseklinikken 

Ulf J Bergstrøm 
Terje Olsen vara 

Kst. klinikksjef Fredrik Sund. 
Kontaktperson Merete Andreassen. 
Valgt klinikkverneombud. Sykefravær 
K3K, stor variasjon mellom klinikkene. 
Kirurgisk avd. Harstad, 1,1 % 
sykefravær. En årsak er godt 
samarbeid.  

17 Kvam utvalg Medisinsk klinikk Margrethe Larsen 
Thomas Engelskjøn vara 

Klinikksjef David Johansen 
Vært møte 19.09.2022  
Hva tenker BU-medlemmene om 
videokonsultasjoner i fremtiden. 
Saken settes opp i BU-møte.  

18 Frivillighetsrepresentant i 
Frivillighetsgruppen 

Kirsti Baardsen 
Lisbeth Dyrstad vara 

Har ikke vært noen møter. 
Ansatt en ny frivillighetskoordinator 
Susanne Ryan. Administrasjonen 
undersøker.  

19 Helse I Arbeid Mildrid Pedersen 
Terje Olsen vara 

Samarbeide mellom helse og NAV for å få 
folk tilbake i arbeid.   

20 Etablering av robotassistert PCI Thomas Engelskjøn Kristian Bartnes. 
Ikke skjedd noe.  

21 Klinisk etisk komite  Kirsti Baardsen 
Terje Olsen vara 

Jevnlig møte.  
Både juridiske og etiske avklaringer. 

22 Ref.gruppe for 
behandlingshjelpemidler 

Martin Moe  Neste møte 30/5. (Denne gruppa er 
viktig og de bør presentere seg for 
BU) 
-Hjemmebehandling i en pandemi og 
postpandemi 
-systemer som bør og må snakke 
sammen 
-personvern (hva er viktigst, 
behandling eller personvern)  

23 Strategisk plan for utvikling av Terje Olsen Arbeidet har stoppet opp foreløpig.  
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kliniske fagområder i NOR og 
K3K 

(styringsgruppe K3K og 
NOR) 
Kirsti Baardsen 
(prosjektgruppe NOR) 
Gudmund R Johansen 
(prosjektgruppe K3K) 
 
 

  

24 Styringsgruppe for Nybygg 
psykisk helse- og 
rusbehandling i Tromsø – 
konseptfase – observatør til 
overordnet 
medvirkningsgruppe  
Samme som nr 35. 
Nr 35: 
Observatør til overordnet 
medvirknings-gruppe OU 
prosjekt: Nye arealer psykisk 
helse og rus 

Nina Benjaminsen 
Margrethe Larsen 
 

Tor-Arne Hanssen.  
Deltatt i møte. Mye snakk om ROS-
analyse på hva det koster å pusse opp 
enkelte avdelinger for å ha en 
fungerende Åsgård.   

25 FSU Akuttmedisin 
Faglig samarbeidsutvalg for 
akuttmedisinsk samhandling 
(FSU Akuttmedisin) er en del 
av Helsefellesskapet Troms og 
Ofoten. 
  

Ulf J Bergstrøm 
Terje Olsen vara 
 

Møte 13.10.2022. 
Hva som skal være i ambulanser er et 
av mange saker som tas opp. 
Trombolyse, EKG, hva kan gjøres 
prehospitalt? 

26 FSU Rekruttering og 
stabilisering  
 

Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Gøril Bertheussen. 
Rekruttering og stabilisering av 
helsepersonell. Stort utvalg som 
arbeider med dette over tid. 
 

27 FSU Fastlegerådet 
 

Lisbeth Dyrstad  
Ingolf Kvandahl vara 
(byttet plass etter avtale med 
hverandre 07.06.22) 

Oppstart 19.01.2022 
Deltatt i et møte. 
Opptatt av prøvetaking og at det ikke 
skal tas for mange blodprøver. 
Transport av pasienter. 
Økonomi. 

28 Prehospitalt sepsisregister og 
forskningsprosjekt 

Nina Nedrejord 
Ulf J Bergstrøm vara 

Ikke hørt noe. 

29 Forskningsutvalg NOR Lisbeth Dyrstad 
 
 

Deltatt i møte. 
Har BU innspill vedrørende klinisk 
forskning. 
Sidsel kom med innspill som Lisbeth 
tar med seg tilbake.  

30 Referansegruppe til  
Prosjekt Brukerbanken 

Nina Nedrejord 
Kirsti Baardsen vara 

Terje snakket med Merethe Saga 
Lønnum. Ved første anledning kalles 
hun inn til BU. 

31 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: Underarbeidsgruppe 
 
Bemanning/kompetanse 

Mildrid Pedersen 
Sidsel Haldorsen 

Gøril Bertheussen. 
Ikke blitt innkalt. 

32 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: Underarbeidsgruppe 
 
Akuttmottak 

Thomas Engelskjøn Kontaktinformasjon sendt Einar 
Bugge 10.11.2021. 
Ikke skjedd noe i saken. 
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33 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: Underarbeidsgruppe 
 
Utvikling av tilbud til voksne 
med alvorlig psykisk sykdom 
og rusproblemer 

Nina Benjaminsen Kontaktinformasjon sendt Einar 
Bugge 10.11.2021 (og Heidi Vik 
09.12.21) vært på 2 møter. 

34 Utviklingsplan UNN 2020-
2038: 
Arbeidsgruppe Overordnet 

Merethe Saga Lønnum Prosjektet varer til september 2022. 
Merethe fortsetter til da. 

35 Regionalt prosjekt for digitale 
pasienttjenester - brukerpanel 

Thomas Engeskjøn Markus Rumpsfeld 
Ikke skjedd noe. 

36 SSU: Revisjonsutvalg for 
utarbeidelse av 
samarbeidsavtaler for 
Helsefellesskapet Troms og 
Ofoten 
 
49. Arbeidsgrupper – Revisjon 
av tjenesteavtalene i 
Helsefellesskapet. 

Ulf J Bergstrøm 
Kirsti Baardsen vara 

Gjennomført flere møter. 
Arbeidsgruppen etablert. BU-repr blir 
med ved behov. 
 
Begge BU-repr.med som fulle 
deltakere i revisjonsutvalget. 
Skjer ikke noe før jul. 
6 underutvalg i Overordnet 
revisjonsutvalg. 

37 Utprøvingsprosjekt: 
Hjelpemiddel Dolley 

Merete Krohn Privat firma som jobber med en 
prototype som ev skal prøves ut ved 
tre avdelinger ved UNN Tromsø. Hatt 
telefonsamtale med en av utviklerne, 
og et teams møte med rådgiver ved 
Ehelse, samhandling og 
innovasjonssenter ved UNN 
Ønsker å sitte til prosjektet er ferdig. 

38 Samisk kompetansegruppe – 
arbeidsgruppe 

Nina Nedrejord 
Ingolf Kvandahl vara 

Inger Lise Ebeltoft 
 
 

39 Nye UNN Narvik – skilting Ingolf Kvandahl Samtale om det skulle være nord-
samisk eller lule-samisk skilting. Ikke 
hørt noe mer. 

40 FSU: Psykisk helse og rus Nina Benjaminsen 
Esben Haldorsen vara 

Vært oppstartsmøte. 
I gang med mandatet til dette. 
Satt opp 5 møter i 2023.  Nina gitt 
innspill. 

41 Postdoc – søknad PhD til 
Forskningsutvalget 

Lisbeth Dyrstad Hege Andersen  
I februar 2023 blir det avklart om det 
gis forskningsmidler til prosjektet. 

42 FSU Samhandlingsavvik Sidsel Haldorsen 
Kirsti Baardsen vara? 

Valgt i BU-møte 23.11.2022 
 

43 Poliklinikkprogrammet ved 
UNN 

Lisbeth Dyrstad Turid Røkenes Kristiansen  
Styringsgruppen 
Møte 25.10.2022 
Fravær av nøkkelpersonale, 
sikre kontinuitet mm 

44 Fondsstyre for Barnefond 
UNN Narvik 

Esben Haldorsen Merete Kristiansen, Narvik sykehus 

 
 

Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet 
følger opp der det er aktuelt. De enkelte representantene følger opp 
sine prosjekt.  
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 BU-56/22         Orienteringssaker  
BU-56/22-2 Overordnet strategi for pårørende 
 Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge har i tidligere 

møter i 2019/2020 behandlet saker som omhandler pårørendestrategi 
(sak 57/20, 5/21-3 og 12/21).  
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF behandlet saken i møte 
10.11.2022.  

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og setter saken opp i 

Brukerutvalget senere. 
  

 
 BU-56/22         Orienteringssaker  

BU-56/22-3 Status Strategisk utvikling av fagområdet i Kirurgi-, kreft- og kvinne-
klinikken (K3K) og Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR) 

 Fag- og kvalitetssjef Einar Bugge har orientert om status i skriv til 
Brukerutvalget.  

  
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

 BU-57/22        Referatsaker 
Følgende vedlegg fremlegges: 

 
1. Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg, 21.06. og 19.09. og 

17.10.2022 

2. Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 19.08.2022  
3. Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, 19.09. og 08.11.2022 

4. Referat fra møte i BU Sykehusapoteket Nord, 22.09.2022 

5. Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 06.10.2022 

6. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, 10.10. og 07.11.2022 
7. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, 01.11.2022 

8. Referat fra møte med Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget 

08.11.2022 

 
 Vedtak    Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. BAU-referatene vil  
   bli sendt til Brukerutvalget så snart de er godkjent. 
 
 
 BU-58/22         Eventuelt 
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             Terje Olsen (sign.) Hilde A Johannessen(sign.) 

             leder sekretær 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 14.12.2022.  
Kopi til: 

- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 

- Sissel Eidhammer, Nordlandssykehuset 

- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 

- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 

- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 

- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 

- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 

- Klinisk etikkomite UNN v/Bård Forsdahl 

- Lærings- og mestringssenteret, UNN v/ Marita Pedersen 

- Kreftforeningen v/ Wenche P Kjølås 

- Ungdomsrådet UNN v/ Elisabeth Warvik 



 

Protokoll 
 
Møte:  Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  06.12.2022 
Møtested: Teams. Mo i Rana. 
 
Innkalt:  
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU x  
Tove Linder Aspen Nestleder Ivareta  x  
Steinar Arnesen Medlem FFO  x  
Jan Sundset Medlem Samisk befolkning  x 
Grete Bang Medlem Eldrerådet x  
Dag Utnes Medlem Kreftforeningen x  
Hugo Sandoval Medlem FFO   x 
Ija Nilsen Medlem RIO  x 
 Observatør Leder av ung.råd   
Rigmor Røberg Vara Kreftforeningen  x 
Hilde Valrygg Vik Vara FFO x  
Liv Jamtli Vara FFO x  
Bjørn Helge Hansen Vara Eldreråd  x 
     
Fra Helgelandssykehuset     
Hanne Frøyshov Adm. dir   x 
Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.   x 
Henrik Skaret Samhandlingsrådgiver  x  
     
     
     
     
     
Nils Petter Sandmo   x  
Silje Paulsen   x  
     
     
     

 
 
 
 



 

Saksliste 
 
Sak 66-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 67-2022 Godkjenning av protokoll 
Sak 68-2022 Kompetanseplan 2023-2024 
Sak 69-2022 Orienteringssaker 
Sak 70-2022 Bekymringsmelding fra ambulansetjenesten 
Sak 71-2022 Referatsaker 
Sak 72-2022 Intern diskusjon       
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
 
Sak 66-2022. Godkjenning av innkalling og saksliste v/Anne Lise Brygfjeld                              
 
Vedtak: 

 Godkjent 

 
 
Sak 67-2022. Godkjenning av protokoll fra 21.10.22 v/Anne Lise Brygfjeld                                

 

- Lederen for brukerutvalget i UNN skulle kontaktes ang. «Dolly», men foreløpig uteblitt. 
Skal forsøkes videre. 

- Universell utforming: fremdeles ikke døråpner v. handicaptoalettet v. Mo i Rana. Tas opp 
i eventueltsaker.  

Vedtak:  
 Godkjent 

 

 

 



 

Sak 68-2022. Kompetanseplan 2023-2024 m. Silje Paulsen                                                                       
Ny kompetanseplan for 2023-2024 skal utarbeides. Allerede kommet en del innspill, men det 
ønskes tilbakemelding og innspill fra brukerutvalget.  
Spesielt i kapittel 4 ønskes det tilbakemeldinger og fristen for tilbakemelding er 20. desember. 
Kompetanseplanen utarbeides annenhvert år og skal styre den faglige utviklingen og 
kompetanseutviklingen i foretaket. Planen utarbeides på bakgrunn av dagens gjeldende helse- 
og sykehusplan (fra neste år: helse- og samhandlingsplan).  
 
I sykehuset har vi systemer for tildeling av kurs og læringsmål. Dette kan gjøres i enkelte 
avdelinger eller til enkelte ansatte.  
 
Oppsettet i planen gjennomgås. Likeså tidligere innspill fra brukerutvalget. Tidligere innspill 
fra brukerutvalget fremlegges for nye medlemmer.  
 
Det etterlyses en redegjørelse for hvordan Helgelandssykehuset har planlagt å ivareta 
oppgavene som beskrevet i den nasjonale satsingen «Strategi for å øke helsekompetansen i 
befolkningen 2019-2023». Helsekompetanse er viktig for befolkningen for å gjøre gode 
livsstilsvalg, bidra mer i egen behandling og å få bedre innsikt i egen helse og kan sees i 
sammenheng med mange av de strategiske satsingsområdene for Helgelandssykehuset. Det 
synes av Brukerutvalget at målrettet arbeid med å øke kompetansen innen helsepedagogikk 
vil gi gevinster i form av kunnskapsoverføring mellom pasienten og behandleren, men også 
på systemnivå har foretaket et ansvar for sine pasienter som må ivaretas. Helgelandssykehuset 
er tjent med å allerede planlegge tiltak som kan ivareta dette, da den neste nasjonale helse- og 
samhandlingsplanen vil pålegge foretakene å ha målrettet arbeid for å realisere strategien.» 
 
Innspill om at sykehuset burde jobbe videre med LMS-kurs. Det er dårlig kapasitet på 
lærings- og mestringssenter, men dette er viktig aktivitet for pasientene. Det etterlyses også 
mer spesifisering på hva som skal satses på innen LMS i perioden.  
Enighet om å be Astri Gullesen og Anne Kathrin Gårdvik fortelle om lærings- og 
mestringssenteret ved neste møte. Brukerutvalget ber om å få en mer spesifikk forklaring og 
plan for senteret.  
 
Innspill fra Brukerutvalget om at det etterlyses fokus på å etablere rammer for å bedrive 
kompetanseheving for de ansatte. Plikten til faglig oppdatering ligger på den enkelte 
yrkesutøveren, men det etterlyses at det settes klare rammer intern i organisasjonen 
(sperres tid for den ansatte slik at det sikres en arena for oppdatering).  
 
Ad punktene om kompetanseheving i kommunikasjon og holdninger etterlyses det klare 
kriterier for hva som er akseptabel kommunikasjon og hva som ikke er det.  
Med de demografiske forandringene vi opplever med en ødende alder på befolkningen er 
det nærliggende å tenke at vi får flere i sykehusene med demenssykdom. Etterlyses mer 
fokus på kommunikasjon med personer med demenssykdom.  
 
Brukerutvalget reiser spørsmål om det utføres medarbeidersamtaler ved 
Helgelandssykehuset. Dette kan ikke svares ut på møtet.  
 



 

Det ønskes skriftlige innspill videre i planen. Sekretariatet bistår i utformingen av innspillet. 
 
Desentralisert sykepleieutdanning: 
Brukerutvalget har vært involvert i utformingen av prosjektet som har gitt gode resultater.  
Det lyses ut til et tredje kull, men Nord-Norge har hatt utfordringer med rekruttering til alle 
sykepleieutdanningene.  
Det er utdelt midler til utdanningsprosjekter mellom Helgelandssykehuset og universiteter / 
høyskoler. Det er planlagt en utlysning av stillinger som er 50% ansatt i sykehuset og i VID 
(høyskole). 
 
Master i digitale helsetjenester er oppstartet og sykehuset har fire ansatte som er engasjert i 
studiet.  
 
Videre fremover ønsker sykehuset å videreutvikle samarbeidet med kommunene. Det er 
ønskelig med tverrfaglig samarbeid og kompetansepakker, evt. Til Helsefellesskapene.  
 
Det vil være ønskelig å få utnevnt en brukerrepresentant til et fremtidig prosjekt som har til 
formål å utføre tiltak mtp. stabilisering og rekruttering til Helgelandsregionen. 
 
 

Sak 69-2022. Orienteringssaker                                                                    
- Ang. nasjonale oppslag om at drosjeturer avvises i sentrale strøk: Svar fra Arve Smedseng 

er vedlagt. Drosjeturer avvises ikke av sjåførene og firmaene på Helgeland. 
- Vektere: Spørsmål om vektere brukes til fastvakter mm. i Helgelandssykehuset. Dette 

gjøres ikke v. HSYK.  
- Farmasøyt i akuttmottak: Gjennomgått spørreundersøkelser om hvordan pasientene ble 

møtt av farmasøytene. De fleste pasientene var mest opptatt av å føle seg ivaretatt og 
videresendt til neste ledd i behandlingskjeden. Pasientene var like positive til 
farmasøyter som andre yrkesgrupper.  

- Gode pasientforløp: Brukerutvalget har gjennomgått utskrivingssamtaler. Etterlyst at 
planen etter utskrivelsen også tas opp i samtalen.  

- Brukerrepresentant har vært på den nasjonale samlingen for kliniske etikk-komiteer. 
Også vært på møte om kommunikasjon etter en ulykke. Skal strammes inn videre.  

- Foreslås purring medvirkning i AA-CC-studien, da det fortsatt ikke har vært noen 
kommunikasjonsutveksling mellom brukerrepresentanten og prosjektlederen.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Sak 70-2022. Bekymringsmelding fra ambulansetjenesten                                      
Det vises til nylige avisoppslag i lokalavisene hvor hovedtillitsvalgte med flere fra 
ambulansetjenesten har reagert på reduksjon i budsjett som kunne medføre færre ressurser 
til utrykning. Nils Petter Sandmo er invitert inn for å forklare hva denne saken omhandler.  
Det er tidligere opplevd fra fagpersonellets side at sparetiltakene medfører reduksjon av 
ressurser over flere planer og flere høringsrunder gjennom revideringer av ambulanseplaner.  
Det ble sterke reaksjoner fra tillitsvalgtapparatet på nylige forslag. Planene ble følgelig 
forkastet og en strukturendring i ambulansen ble per i dag ikke vurdert. 
 
Flere biler ble tenkt flyttet eller redusert og dette utløste at tillitsvalgte gikk til lokalavisen. 
Disse planene eller utkastene ble ikke fremlagt brukerutvalget og i dagens møte diskuteres 
kun det som er beskrevet i innspillet fra de hovedtillitsvalgte i lokalavisen.  
 
Det ønskes innspill fra brukerutvalget på uttalelsen og bekymringsmeldingen.  
 
 
Vedtak: 
 
Brukerutvalget støtter tillitsvalgtsapparatet når de uttaler seg for pasientens beste. I denne 
saken belyses det at brukerutvalget involveres sent i slike prosesser, da det ble lagt frem for 
de tillitsvalgte, tilsynelatende grunnet arbeidsmiljøhensyn, før det ble fremlagt for brukerne.  
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset vedtar å støtte bekymringene rundt den økonomiske 
situasjonens innvirkning på den prehospitale tjenesten. For å bevare gode helsetjenester på 
Helgeland virker det innlysende at sykehuset må lytte til sine fagfolk og vi bekymrer oss over 
slike forslag til budsjetter. Dersom det igjen skal vurderes å redusere tilbud i prehospitale 
tjenester ønsker brukerutvalget å involveres tidlig i en slik prosess, da et slikt arbeid kan 
tenkes å i stor grad ramme pasientene. 
 

 

Sak 71. Referatsaker  
 

- Det skal lages en oversikt over prosjekter som brukerutvalget er medlemmer av. 
Vedlegges referatene i fremtiden.  

- Fra regionalt brukerutvalg, s. 46: Overordnet strategi for pårørende fremkommer det at 
Helse Nord har nedprioritert pårørendearbeid av økonomiske årsaker og at de lokale 
systemene fungerer godt. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset ønsker ikke at dette 
ansvaret skal skyves over til kommunene. Følges opp videre.  

 



 

- Ved forrige møte ble det diskutert økte hotellpriser og reisepriser og uendrede satser for 
reise. Arbeidet tas videre av representanter til brukerutvalget i pasientreiser hvor det er 
nedsatt en arbeidsgruppe bestående av brukerrepresentanter. En uttalelse er ventet å 
komme fra arbeidet.  

- Svar fra Nordtun rehabilitering: det er fortsatt ikke landet et anbud med Helse Nord. Fra 
01.01.2023 er det tilsynelatende ingen plan for fremtidig drift. Brukerutvalget ble ved 
forrige møte informert om utfordringene i Helgelandssykehuset når det gjelder   

 

Sak 72. Intern diskusjon 
 
Brukerutvalget opplever ofte at representantene ikke brukes godt. Det oppleves ofte at råd som gis 
tilsynelatende ikke blir vurdert og at mange av forbedrings- og forskningsarbeidene ikke involverer 
brukeren. Det vises til nylig sak i media hvor en ansatt ved Helgelandssykehuset har vunnet en pris 
for et nyutviklet produkt. Medvirkeren ble kontaktet i -19 over en telefonsamtale og hørte deretter 
ikke videre fra dette prosjektet før hun så saken i lokalavisen. Sannsynligvis har brukerens navn blitt 
brukt i papirarbeid rundt prosjektet uten at den involverte brukeren kan fortelle om hva som har 
foregått i prosjektet. Når en representant stiller seg tilgjengelig i slikt arbeid er det hovedsakelig på 
frivillig basis og medvirkeren føler selvfølgelig et ansvar for å ivareta den rollen de er valgt til å utføre. 
Nå vi utelates fra prosessen på denne måten vil det være opp til den enkelte i hvor stor grad de 
ønsker å ha sitt navn tilknyttet et system, et produkt eller en tjeneste. Dette har brukerutvalget sett 
ved flere anledninger. Vi opplever ofte at brukerrepresentanten brukes som et alibi for finansiering 
eller godkjenning og får ofte lite spillerom til å medvirke.  

Brukerutvalget ønsker at Helgelandssykehuset jobber med bruk av medvirkere på systemnivå og i 
prosjektarbeid og ber om at administrasjonen tar dette til orientering. Vi har også sendt innspill til 
kompetanseplanen med forespørsel om å øke kompetansen i brukermedvirkning på systemnivå. Vi 
ber om at denne forespørselen støttes av ledelsen i organisasjonen. 

 
Vedtak: 
Rapporten av diskusjonen sendes til organisasjonsledelse og fagledelse i Helgelandssykehuset. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 73. Godkjenning av årshjul / innspil for 2023 
 
Vedtatt. Endres sannsynligvis underveis for innspill før styremøter.  
 
 
PROTOKOLL 
 
 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte Feb. 2023 
Protokollen blir lagt fram som referatsak i kommende styremøte 
 
Kopi til:  

 Styret i Helgelandssykehuset 
 Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 
 Sykehusledelsen i Helgelandssykehuset 
 Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og 

Helse Nord. 
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