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Referat Skype møte i brukerrådet 
18. September 2018 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sted: Skype 4 Business 
Tid: Tirsdag 18. September 2018 kl. 08.30-10.00 
Referent: Renathe Aspeli Simonsen, sekretær for brukerrådet 

 

Tilstede Frafall 

Tom-Kristian Hermo, leder brukerrådet Ingrid Jåma, medlem brukerrådet 

Piere Bergkvist, nestleder brukerrådet  

Elen Ravna, ungdomsrepresentant brukerrådet  

June Gerd A. Johnsen, medlem brukerrådet  

Gunn Heatta, SANKS-leder  

Renathe Aspeli Simonsen, Sekretær for brukerrådet  

 

 

Saks nr.: Sak: 

05 / 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste er godkjent med følgende kommentar: 
Det er ønskelig at referatet fra forrige møtet alltid vedlegges innkallelsen 
og sakslisten. 
 

06 / 2018 Informasjon om erfaringskonsulent V/ Gunn Heatta 
Den 1. oktober blir det ansatt en erfaringskonsulent i 50% stilling. 
Erfaringskonsulenten er tilknyttet FoU-enheten. 

 
Vedtak:  
Brukerrådet tar informasjonen til etterretning. 

 

07 / 2018 Brukerkonferansen Helse Nord RHF i Bodø 11. og 12. oktober 2018 
Det arrangeres en brukerkonferanse for Helse Nord RHF i Bodø 11. og 12. 
oktober. SANKS kan sende inntil to representanter på brukerkonferansen. 
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Vedtak:  
Brukerrådet melder inn deltaker til konferansen, og SANKS melder 
vedkommende på. 

 

08 / 2018 Samarbeidsmøte med samiske brukerrepresentanter 2. november i 
Tromsø 
Det er ønskelig å lage en felles samling med SANKS sitt brukerråd og de 
samiske brukerrepresentantene i Helse Nord RHF. Samlingen vil foregå i 
Tromsø 2. november. Det må utarbeides en agenda for samlingen. 
 
Vedtak:  
Sekretær i brukerrådet skisserer opp forslag til agenda og sender dette til 
høring i hele brukerrådet. 
 

09 / 2018  Eventuelt 
 
1) Hvordan bidra til bedre lavterskel tilbud. V/ Elen Ravna 
Det er ønskelig å lære mer hvordan vi som brukerrepresentanter kan bidra 
til hjelpsøking og informasjon om hjelpemuligheter. 
 
Vedtak:  
Medlem i SANKS brukerråd kan ta kurset «Førstehjelp i selvmordsfare». 
SANKS vil dekke kostnadene til kurset. 
Brukerrådet får tilsendt informasjon om behandlingstilbudene til SANKS som 
pdf-fil. 

 
 

2) Brukerrådet og årets dialogmøte. V/ Renathe A. Simonsen 
Hvert år blir det arrangert et dialogmøte der vi samler brukerrådet, FoU-
styret, den nasjonale referansegruppen og lederteamet. Formålet er å 
kunne dele og utveksle erfaringer og idéer for å videreutvikle SANKS som 
kompetansetjeneste. Dialogmøtet arrangeres i Tromsø 1. november 2018. 

 
FoU-enheten retter en forespørsel til brukerrådet om å holde et innlegg der 
de sier noe om: 

 Erfaring som brukerråd i SANKS 2018 
 Hva har vært positivt og ser dere noen utfordring i å være brukerråd 
 Hvilke ønsker har brukerrådet for SANKS i 2019 
 

Vedtak: 
Brukerrådet tar forespørselen til etterretning og lager ett innlegg. 
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3) Ønske om orientering av utviklingen av Samisk helsepark til neste 
møte.  V/Tom Kristian Hermo  

Det er et ønske om å få orientering om utviklingen av samisk helsepark til 
hvert møte. 
Pasientombudet i Finnmark gir årlige orientering til brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF. Brukerrådet i SANKS ber om det er mulig å få en 
tilsvarende orientering.  
Gunn Heatta orienterte om fremdriften med byggingen av døgnenheten. 
 
Vedtak:  
Gunn Heatta kan ta kontakt med pasientombudet vedrørende ønsket til 
brukerrådet. 

 
 
4) Helse Nord RHF har igangsatt arbeidsgruppe som skal se på nasjonal 

organisering av samiske helsetjenester. V/ Gunn Heatta 
Gunn Heatta orienterte brukerrådet om arbeidet som er igangsatt for å se 
på den nasjonale organiseringen av samiske helsetjenester. Arbeidsgruppen 
hadde sitt første møte 31. august og skal ferdigstille sin rapport i desember 
2019. 
 
Vedtak: 
Brukerrådet tar informasjonen til etterretning. 

 

  

 


