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Referat møtet i brukerrådet 3.november 
2017 
Sted: The Edge, Clarion hotell Tromsø 

Tid: Fredag 3. november kl 08.30 -11.45 

Referent: Renathe Aspeli Simonsen, sekretær for brukerrådet 

 

 

Tilstede Meldt forfall 

Brukerråd, Ingrid Jåma Brukerråd, Maria R. Steinsvik 

Brukerråd, Piere Bergkvist Brukerråd, John Arne Anti 

SANKS-leder, Gunn Heatta Enhetsleder VPP, Gordana I. 
Jovanovic 

Rådgiver, Ellen Kalstad Enhetsleder Finnmarksklinikken, 
Ellen Ingrid Eira 

Enhetsleder PUT, May Helen Schanche  

Enhetsleder UPA, Edit Johnsen  

Enhetsleder Familieenheten, Tove Laiti  

Ass. Enhetsleder døgn, Ellen B. Johnsen  
 

 

Saks nr.: Sak: 

07/ 2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  
Godkjent uten kommentarer 
 

08/ 2017 Valg av leder og nestleder til brukerrådet 
 
Vedtak: 
Brukerrådet går inn i en ny periode ved årsskiftet. Valg av leder og 
nestleder blir utsatt til når brukerrådet er fulltallig og i ny periode 
 

09 /2017 Medlemmer til brukerrådet 2018-2020 

 Ønsker dagens medlemmer å være med videre i SANKS sitt 
brukerråd? 

 Forslag til medlemmer til Brukerrådet. Vi trenger forslag til en 
ungdomsrepresentant. 
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Vedtak: 
Ingrid Jåma blir med i neste periode. 
Piere Bergkvist blir med i neste periode. 
John Arne Anti blir ikke med i neste periode. 
Maria R. Steinsvik forespørres om å sitte neste periode. 
 
Sekretær for brukerrådet følger opp forslag til aktuelle kandidater til 
brukerrådet. 
 

10 / 2017 Informasjon om SANKS- Hva har skjedd siden forrige møtet?  
SANKS leder informerte om: 

 Byggeprosessen til samlokaliseringen av døgnenhet for voksne og 
Finnmarksklinikken. 

 Om videre arbeid med Samisk helsepark 

 Helse Nord RHF har utlyst rådgiverstilling med ansvar for samiske 
saker i helseforetaket. 
 

Vedtak: 
Brukerrådet tar informasjon til etterretning 
 

11 / 2017 Informasjon om erfaringskonsulent, hvor er vi i prosessen. 
Prosjektleder Ann-Karin Furskognes informerte om at det er blitt tildelt en 
del midler for ansettelse av erfaringskonsulent i 50% stilling. Det er 
dessverre ikke nok midler, så man må se på ulike løsninger for å kunne få 
gjennomført prosjektet. 
 
Vedtak: 
Brukerrådet tar informasjon til etterretning. 
 

12 / 2017 Brukerfornøydhetsundersøkelse med bruk av Questback – digitale 
spørreskjema.  

 Det ble informert om at SANKS skal utarbeide digitale 
brukerfornøydhetsundersøkelser med hjelp av programmet 
Questback. 

 Spørsmål utarbeides basert på Kunnskapssenterets 
brukerundersøkelser. Undersøkelsen skal inkludere spørsmål om 
kultur og språk. 

 Undersøkelsen skal ha en grunnbase med felles spørsmål. Det skal 
også utarbeides spørsmål som omhandler hver enkelt enhet.  

 Pasientene forespørres om de ønsker å delta i undersøkelsen. Det 
sendes link til deres e-post eller Digipostkasse. Svarene 
anonymiseres og kan ikke spores til personens e-post/Digipostkasse. 
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Vedtak: 
Brukerrådet støtter tiltaket med følgende kommentarer: 

 Det må være mulig å utarbeide undersøkelsen i papirform 

 Når spørsmålene er utarbeidet skal de sendes til brukerrådet for 
innspill. 
 

13/ 2017 Informasjon om kurs i brukermedvirkning 30. og 31. Januar 2018 i Tromsø 
I samarbeid med Bikuben arrangeres det kurs i brukermedvirkning for 
brukerrådet og ledelsen i SANKS. 
Informasjon om lokaler og detaljert program vil komme senere. 
 
Vedtak: 
Brukerrådet er fornøyd med tilbud om kurs.  
 

14/ 2017 Eventuelt 
1. Seminarer, kurs m.m i samiske områder i samarbeid med SANKS. 

Brukerrådet ønsker å bli involvert i planlegginger til arrangement 
som omhandler samer. Spesielt i samiske områder er det viktig å 
bidra til bedre informasjon om innhold i arrangement. 
Vedtak:  
Brukerrådet skal informeres og inviteres med i planlegginger av 
større arrangement. 
 

2. Tillitt til behandlere i små samfunn. 
Brukerrådet ønsker at SANKS skal kontinuerlig arbeide med å skape 
tillitt blant lokalbefolkningen i samiske områder vi arbeider i. 
Vedtak: 
SANKS vil fortsette å arbeide for å skape tillitt til egne ansattes 
arbeid og rolle i deres arbeidsområder. 
 

3. Rutiner for pasienter fra Jämtland/Härjedalens län i Sverige. 
Brukerrådet ønsker mer informasjon om hvilke rutiner som gjelder 
for samiske pasienter fra Jämtland/Härjedalens län.  
Vedtak: 
Brukerrådet får tilsendt informasjon om rutiner for denne 
pasientgruppen. 
 

4. Pasienter fra Jämtland/Härjedalens län i Sverige som ønsker 
behandling i SANKS 
Brukerrådet spør om det fremdeles er kun en person som kan 
henvise pasienter fra Jämtland/Härjedalens län til Sverige. 
Svar fra SANKS-leder:  
Alle med henvisningsmyndighet kan sende henvisning til SANKS 
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Brukerrådet spør om pasienter fra Jämtland/Härjedalen kan på 
behandling via Skype for business (S4B) 
Svar fra SANKS-leder:  
Pasienter som ønsker behandling på S4B vil kunne få tilbud om det. 
Det er også mulig for en terapeut og koble opp terapeut i SANKS til 
en 3 partssamtale på S4B. 
Terapeuter kan også motta veiledning pr S4B. 
 

 

 

 


