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Referat Skype møte i brukerrådet 14. 
februar 2018 
Sted: Skype 4 business 

Tid: Onsdag 14. februar kl.11.00-11.35 

Referent: Renathe Aspeli Simonsen, sekretær for brukerrådet 

 

Tilstede Meldt forfall 

Brukerråd, Ingrid Jåma Brukerråd, June Johnsen. 

Brukerråd, Piere Bergkvist  

Brukerråd, Tom-Kristian «Tommen» Hermo (RIO)  

Brukerråd, Elen Ravna (ungdomsrepresentant)  

SANKS-leder Gunn Heatta  
 

 

 

Saks nr.: Sak: 

01 / 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: Godkjent uten kommentarer 
 

02 / 2018 Valg av leder og nestleder til brukerrådet  
 
Forslag til leder: Tom-Kristian «Tommen» Hermo 
Forslag til nestleder: Piere Bergkvist. 
 
Leder for brukerrådet kan samle resten av brukerrådet til møter. Pga av 
spredd geografisk bosettelse vil disse møtene foregå på Skype. Det er 
ønskelig at SANKS fasiliterer slik at brukerrådet får nødvendig utstyr til 
formålet. 
 
 
Vedtak ble godkjent med følgende kommentarer: 

 Leder for SANKS sitt brukerråd er Tom-Kristian «Tommen» Hermo 

 Nestleder for SANKS sitt brukerråd er Piere Bergkvist. 
 
SANKS sender hodetelefoner til brukerrådet for å benyttes til Skype. 
Det bestilles et Skype4business abonnement til brukerrådets leder. 
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03 / 2018 Møtegodtgjørelse for brukerrådet  
 
Det er blitt utarbeidet et skriv til brukerrådet med beskrivelse av hvilke type 
møtegodtgjørelse som en har krav på som brukerråd i SANKS. Satsene er 
fastsatt etter Finnmarkssykehuset HF. 
 
Vedtak: Godkjennes uten kommentar 
 

04 / 2018 Eventuelt: 
 

1. Erfaringskonsulent til SANKS 
Det foreligger midler til å ansatte en erfaringskonsulent i 50% 
stilling, som skal ha kontor i Karasjok.  
Det er ønskelig med innspill fra brukerrådet til utlysningsteksten. 
Ved et ansettelsesintervju er det ønskelig at en fra brukerrådet 
deltar.            
Vedtak:  
Brukerrådets leder sender informasjon og synspunkter fra RIO 
vedrørende utlysning og ansettelse av erfaringskonsulent. 
Brukerrådet er positiv til deltakelse på ansettelsesintervju. 

 
2. Enhetene i Lakselv er vedtatt å flytte til Karasjok.  

Døgnenheten psykisk helse og døgnenhet rus skal ha felles turnus på 
ettermiddag/kveld, natt, helger, helligdager og ferie. Det skal 
utarbeides en felles kulturtilpasset miljøterapi for begge enhetene. 
Det er ønskelig å få inn en brukerrepresentant på fagdagene som 
arrangeres i Lakselv. 
Vedtak: 
Brukerrådets leder forespør Torvald Tretteskog fra RIO om å delta 
som brukerrepresentant. SANKS sender oversikt over møtedatoene 
til fagdagene i Lakselv. 

 

 


