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MØTEINNKALLING 1-2022:  
 
Strategisk samarbeidsutvalg (SU)  
Møtested: VK / Teams-møte   
Dato: 28.03.22  
Tidspunkt: 09:00-11:00 
 

I henhold til gjeldende vedtekter, § 4-2, melder det faste medlemmet forfall snarest mulig til 
sekretariatet i SU som sørger for at varamedlem innkalles. 
 (via e-post til siw.blix@finnmarkssykehuset.no)  
 

Representanter Vararepresentanter 

Vivi Brenden Bech (Finnmarkssykehuset) 
vivi.brenden.bech@finnmarkssykehuset.no 

Line Grongstad (Finnmarkssykehuset) 
Line.grongstad@finnmarkssykehuset.no 
 

 Jørgen Nilsen (Finnmarkssykehuset) 
jorgen.nilsen@finnmarkssykehuset.no   

Bjørn Wembstad (Finnmarkssykehuset) 
Bjorn.wembstad@finnmarkssykehuset.no 
 

Rita Jørgensen (Finnmarkssykehuset) 
rita.jorgensen@finnmarkssykehuset.no 

Lise Beate Dalsaunet (Finnmarkssykehuset) 
lise.beate.dalsaunet@finnmarkssykehuset.no 

Lena Nilelsen (Finnmarkssykehuset) 
Lena.Nielsen@finnmarkssykehuset.no 

Klinikksjef prehospitale tjenester ( 
Finnmarkssykehuset) 
 

Amund Peder Teigmo (Finnmarkssykehuset) 
amund.peder.teigmo@finnmarkssykehuset.no 

Britt Øvregård (Finnmarkssykehuset) 
Britt.ovregård@finnmarkssykehuset.no 
 

Stina Løkke (Hammerfest kommune) 
stina.lokke@hammerfest.kommune.no 

Arnstein Larsen (Måsøy kommune) 
Arnstein.larsen@masoy.kommune.no 
 

John Helland  (Alta kommune) 
John.helland@alta.kommune.no 

Helge Bjøru (Nordkapp kommune) 
Helge.bjoru@nordkapp.kommune.no 
 

Marit Nordstrand (Vadsø kommune) 
Marit.nordstrand@vadso.kommune.no 
 

Britt Larsen Mehmi (Vadsø kommune) 
britt.larsenmehmi@vadso.kommune.no 
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Unni Mari Lindstrøm (Gamvik kommune) 
Unni.mari.lindstrom@gamvik.kommune.no 
 
 

Uavklart 

Elisabeth Larsen (Karasjok kommune)  
Elisabeth.larsen@karasjok.kommune.no  

Kent Ailo Hætta (Kautokeino kommune) 

 
Med møte- og talerett: 

Kjell Magne Johansen, leder brukerutvalget FIN 

kjellmagnejohansen@hotmail.com  

                      Nestleder brukerutvalget FIN 

 

Mette Eriksen, Pasient- og brukerombud 

Mette.Elisabeth.Eriksen@pasientogbrukerombudet.

no 

 

 

  ????????                           Fastlegerepresentant  

Kristina Eriksson Nytun (ansattrepresentant) 
kicki.eriksson.nytun@finnmarkssykehuset.no 

Ole I. Hansen (ansattrepresentant) 
ole.i.hansen@finnmarkssykehuset.no 

Trond Mikkola (ansattrepresentant) 
tmk@svk.no 

Aron Haraldsen (ansattrepresentant) 
aron.haraldsen@vadso.kommune.no 

Marit Gansmo (ass.fylkeslege) 
fmfimaga@fylkesmannen.no 

Geir Åge Bendiksen (seniorrådgiver helse- og 
sosial) 
fmfigab@fylkesmannen.no  

Marion Høgmo (KS) 
Marion.hogmo@ks.no 

 

Linda Okstad (UiT Norges arktiske universitet) 
linda.a.okstad@uit.no 

Trine Lise Edvardsen 
Trine.l.edvardsen@uit.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Unni.mari.lindstrom@gamvik.kommune.no
mailto:Elisabeth.larsen@karasjok.kommune.no
mailto:kjellmagnejohansen@hotmail.com
mailto:Mette.Elisabeth.Eriksen@pasientogbrukerombudet.no
mailto:Mette.Elisabeth.Eriksen@pasientogbrukerombudet.no
mailto:kicki.eriksson.nytun@finnmarkssykehuset.no
mailto:ole.i.hansen@finnmarkssykehuset.no
mailto:%7Ctmk@svk.no
mailto:aron.haraldsen@vadso.kommune.no
mailto:fmfimaga@fylkesmannen.no
mailto:fmfigab@fylkesmannen.no
mailto:Marion.hogmo@ks.n
mailto:linda.a.okstad@uit.no
mailto:Trine.l.edvardsen@uit.no


 
 

3 

 
SAK 01/2022  
Tittel:   Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Saksansvarlig:  Siw Blix 
Møtedato:   28. mars 2022 
 
 
Forslag til vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste til SU møte 28. mars 2022 godkjennes.  
 

Saksnr.   Sak 

01/2022:  Godkjenning av innkalling og saksliste  
  v/leder Vivi Brenden Bech 
02/2022:  Godkjenning av protokoll fra Partnerskapsmøte 24.02.22 
 v/leder Vivi Brenden Bech 
 Vedlegg 1. 
 
Orienteringssaker: 
03/2022:  Revidering av strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF 2023-2038 
                      v/ Mette Kjær? 

 
04/2022: Invitasjon til innspill Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 2024- 

2027. First 11. mars 2022 fra kommunene i Helsefellesskapet 
Finnmark 
v/ Siw Blix 
 

  
05/2022:  Interkommunal nestleder i strategisk samhandlingsutvalg 
          v/ Vivi Brenden Bech 
 
Vedtakssaker:  
  
06/2022:  Utarbeide en handlingsplan (2022-2023), med milepæler for hvordan 

helseforetakene i helsefellesskapene vil bidra til å planlegge og utvikle 
tjenester til pasienter med behov for tjenester fra begge nivå (de fire 
prioriterte grupper).  Frist 1. september 2022. 

          v/ Siw Blix 
   
 
07/2022: Helsefellesskapets sekretariatsfunksjon – finansiering 

v/ Stina Løkke  
 
08/2022: Referatsaker 

A: Referat Fastlegerådet 17.01.22 
 B: Referat LFSO-Øst 21.01.22 
 C: Referat LFSO-Vest 28.02.22 
 D: Fastlegerådet 14.03.2022 
 
09/2022:  Eventuelt   
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SAK 02/2022: Godkjenning av protokoll fra Partnerskapsmøtet 24.02.2022  
 v/leder Vivi Brenden Bech 
Møtedato: 28. mars 2022 
 
Protokoll fra Partnerskapsmøtet i Helsefellesskapet Finnmark 24. februar 2022 ble 

sendt ut kort tid etter møtet. Det er ikke mottatt innsigelser på protokollen. Protokoll 

publiseres på hjemmesiden til Finnmarkssykehuset. 

https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnet-

samarbeidsorgan#motereferater 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
SU godkjenner protokoll fra møtet 24. februar 2022. 
 
Vedlegg 1: Protokoll fra partnerskapsmøtet 24. februar 2022. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnet-samarbeidsorgan#motereferater
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnet-samarbeidsorgan#motereferater
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Orienteringssaker: 
 
SAK 03/2022 
Tittel: Revidering av strategisk utviklingsplan 

v/ Siw Blix 
Møtedato 28. mars 2022 
 
 
I oppdragsdokumentet 2022 fra Helse Nord om samhandling med primærhelsetjenesten skal 
Finnmarkssykehuset sikre at pasienter med behov for tjenester fra begge nivå får et 
sammenhengende tilbud. 
 
Bakgrunn:  

Finnmarkssykehusets strategiske utviklingsplan som ble vedtatt i styresak 30-2015 skal nå 

oppdateres, og denne saken legges frem for OSO som orientering om arbeidet.  

 

Oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF for 2021, krav nr. 50 lyder: 
«Helse Nord RHF skal oppdatere regional utviklingsplan (2023–2038) innen desember 2022. 
Helseforetakene skal oppdatere egne utviklingsplaner innen 1.5.2022 basert på nærmere 
bestilling fra Helse Nord RHF. Veileder for arbeidet med utviklingsplaner (2020) skal ligge til 
grunn for arbeidet.» 
 

En utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å møte 

fremtidig behov for helsetjenester. Gjennom arbeidet med strategisk utviklingsplan i 2013 til 

2015 ble Finnmarkssykehusets strategiske satsningsområder besluttet etter grundige analyser 

av hvordan vi skulle gå fra en «nåsituasjon» til en «ønsket situasjon» i fremtiden. Fem 

strategiske satsningsområder ble utledet: Pasientfokus, samhandling, Oppgavedeling, 

rekruttering/stabilisering og prioriterte helsetjenester.  Det er utarbeidet handlingsplaner 

for oppføling av strategisk utviklingsplan og status har vært gjennomgått årlig.   

 

Det er etablert en overordnet arbeidsgruppe som er ansvarlig for å revidere utviklingsplanen. 

Mandat for arbeidsgruppen samt føringer fra Nasjonal veileder er retningsgivende for 

revideringen.  Strategiske områder er Beredskap og akuttfunksjoner, teknologi, e-helse og 

infrastruktur, klinisk samhandling, stabilisering, rekruttering og kompetanse, gode 

overganger samt kontinuerlig forbedring. Det er dannet en regional nettverksgruppe som er 

sammensatt av helseforetak i Helse Nord. Gruppen er et forum for gjensidig samarbeid, 

informasjons- og erfaringsutveksling underveis i prosessen.   

 

Som grunnlag for arbeidet med nye strategiske utviklingsplan har FIN følgende overordnete 

føringer: 

• Nasjonal helse- og sykehusplan 2020- 2023 

•  Helse Nords regionale utviklingsplan 2035  

•  Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024  
 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/95eec808f0434acf942fca449ca35386/no/pdfs/stm201920200007000dddpdfs.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/Regional%20utviklingsplan%202035%20Helse%20Nord.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Strategi/Strategi%20for%20Helse%20Nord%20RHF%202021%E2%80%932024.pdf
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Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) gir sentrale føringer for arbeidet med utviklingsplanene. 

Det er utviklet en interregional veileder for arbeidet med utviklingsplaner som angir at følgende 

områder særlig skal vurderes: 

• Utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• Kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern 
• Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, sammen med kommunene 
• Organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene 
• Flytting av spesialisthelsetjenester hjem til pasientene ved hjelp av teknologi 
• Sikre tilstrekkelig kompetanse, livslang læring og heltidskultur. Sykepleiere og 

helsefagarbeidere skal ha prioritet i dette planarbeidet 
• Beskrive hvordan det skal sikres tilstrekkelig kompetanse i samisk språk og 

samisk kulturforståelse. 
 

I tillegg er det tilkommet at erfaringer fra koronapandemien bør beskrives kort, med tiltak for å 

styrke beredskap for å håndtere større hendelser. Helseforetaket skal i arbeidet med 
oppdatering av utviklingsplanen særlig vurdere egne målområder i gjeldene plan, om målene er 

innfridd, hva som gjenstår og hva som bør videreføres. 

 

Veileder for utviklingsplaner beskriver intensjonen og fremgangsmåten med 

utviklingsplanene. I tillegg forklarer den planprosessen og kvalitetssikring, herunder dialog og 

rammer for planarbeidet, forholdet til andre planer og risiko- og mulighetsanalyser. 

Helseforetakenes utviklingsplaner skal basere seg på oppsettet i veilederen. 

Finnmarkssykehuset har opprettet en egen internettside ang. revideringen av strategisk 

utviklingsplan hvor det er anledning å komme med innspill: 

Det er mulig for befolkningen, kommuner, fastleger og andre instanser å komme med innspill til 

revideringen. Innspill sendes skriftlig på mail til leder av arbeidsgruppen Mette Kjær og merkes 

med "innspill revidering av strategisk utviklingsplan".  

 
 
Forslag til vedtak: 
SU tar informasjonen om revidering av strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF 
2023 – 2038 til orientering. Innspill kan gis via internettsiden på hjemmesiden til 
Finnmarkssykehuset HF.  
https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/strategisk-utviklingsplan/revidering-av-strategisk-
utviklingsplan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:%20mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no
https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/strategisk-utviklingsplan/revidering-av-strategisk-utviklingsplan
https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/strategisk-utviklingsplan/revidering-av-strategisk-utviklingsplan
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SAK 04/2022  
Tittel: Invitasjon til innspill Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 2024- 

2027. Frist 11. mars 2022 fra kommunene i Helsefellesskapet 
Finnmark 

 

Saksansvarlig: Siw Blix 

Møtedato: 28. mars 2022 
 

Saken var oppe på partnerskapsmøtet hvor ingen av kommunene kom med innspill til Nasjonal 

helse- og sykehusplan 2024 – 2027. Man besluttet å gi kommunene frist til 11. mars 2022 for å 

komme med innspill til SU som ville sammenfatte disse og oversende til helsedirektoratet.  

Det er ikke kommet noen innspill så partnerne må sende eventuelle innspill inn selv innen 

fristen 1. april 2022. 

 

.   

Forslag til vedtak: 

SU tar saken til orientering.  

.   
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Vedtakssaker: 
 
 
05/2022:  Interkommunal nestleder i strategisk samhandlingsutvalg 
Saksbehandler: Vivi Brenden Bech 
Møtedato: 28. mars 2022 

 
I partnerskapsmøtet 24. februar 2022 i saken om oppnevning til Strategisk 
samarbeidsutvalg, valg av leder og nestleder ble følgende vedtatt: 
 

Vedtak: 
Partnerskapsmøtet vedtar at helseforetaket ivaretar leder kommende to år for 

strategisk samarbeidsutvalg (SU). 
Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF velges som leder for kommende to 

år. 
Partnerskapsmøtet vedtar at kommunene ivaretar nestleder for kommende to år for 

strategisk samhandlingsutvalg (SU). 
Representantene fra kommunene melder inn navn på nestleder innen 11. mars 2022 

 
 
Det er ikke meldt inn navn på kommunal nestleder innen fristen. Av den grunn bes de 
kommunale representantene i SU komme med et navn til nestleder i møtet.  
 
 
Forslag til vedtak:  
 
................... velges som ny nestleder av SU for perioden fra februar 2022 og de kommende 
to år til februar 2024. 
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SAK 06/2022  
Tittel: Utarbeide en handlingsplan (2022-2023), med milepæler for hvordan 

helseforetakene i helsefellesskapene vil bidra til å planlegge og utvikle tjenester 
til pasienter med behov for tjenester fra begge nivå (de fire prioriterte grupper). 
Frist 1. september 2022. 

 
Saksansvarlig: Siw Blix 
Møtedato: 28. mars 2022 

 
 
Saksfremlegg: 
I oppdragsdokumentet for 2022 har Finnmarkssykehuset fått i oppdrag å utarbeide en 
handlingsplan (2022-2023), med milepæler for hvordan helseforetakene i helsefellesskapene vil 
bidra til å planlegge og utvikle tjenester til pasienter med behov for tjenester fra begge nivå for 
de fire prioriterte grupper: skrøpelige eldre, pasienter med flere kroniske lidelser, barn og unge 
og pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rus. Frist 1. september 2022. 
I nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 2020 – 2023 vektlegges følgende i en beskrivelse av 
hvordan kommuner og helseforetak skal planlegge sammen; 

• Organisering av plan- og beslutningsprosesser 
• Etablering av felles virkelighetsforståelse  
• Vurdere nytte og kostnader på tvers og over tid 
• Etablering av felles prosjekt 
• Avtale hvordan gjennomføring skal skje  

 
Finnmarkssykehuset foreslår at SU setter ned et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) med 3 
representanter fra kommunene og 3 representanter fra helseforetak for å bygge videre på det 
som er bra. Fra helseforetaket tenkes 2 representanter nært PSHT og FACT, samt en 
representant fra somatikk innenfor barn og unge. SU ber KS oppnevne 3 representanter fra 
kommunene.  Foretaket stiller med sekretærresurss.  
 
Mandat:  

- Ved hjelp av tilgjengelige data og dokumenterte erfaringer, gjøre opp status for 
hvordan spesialisthelsetilbudet til de fire prioriterte pasientgruppene i dag blir 
ivaretatt i eget helseforetak.  

- I handlingsplanen skal inngå tverrfaglige, pasientsentrerte team på tvers av 
tjenestenivå, digital avstandsoppfølging, økt ambulering og styrking av 
spesialisthelsetjenester som kan ytes i pasientens hjem. 

- Bruk av individuell plan skal vektlegges i handlingsplanen  
- Rollen til og bruk av koordinerende enhet skal tydeliggjøres  
- I den interne oppfølgingen sikre god ledelsesmessig oversikt og oppfølging over 

framdrift i arbeidet med å forbedre tilbudet til de fire prioriterte pasientgruppene" 
 

Forslag til vedtak: 

1. SU oppretter et KSU som skal utarbeide en handlingsplan (2022-2023), med 

milepæler for hvordan helseforetakene i helsefellesskapene vil bidra til å planlegge 

og utvikle tjenester til pasienter med behov for tjenester fra begge nivå (de fire 

prioriterte grupper).  

2.  Administrerende direktør Finnmarkssykehuset HF oppnevner3 representanter fra 

foretaket.  

3. KS bes oppnevne 3 representanter fra kommunene  
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4. Frist for oppnevning er 3 uker etter møtet, dvs. 19. april 2022. 

5. KSUet legger frem et utkast til handlingsplan på SU møtet 20. juni 2022.  
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SAK 07/2022  
Tittel: Helsefellesskapets sekretariatsfunksjon – finansiering 
Saksansvarlig: Stina Løkke  
Møtedato: 28. mars 2022 

 

 
Vedtak: 

Partnerskapsmøtet vedtar å opprette en 100 % stilling som interkommunal 

samhandlingsleder for kommunene i Helsefellesskapet Finnmark. 

Partnerskapsmøtet delegere til SU å bli enig om vertskommune/er, samt 

fastsette en nøktern øvre ramme for utgiftene til kommunene. 

Enstemmig 

 

Bakgrunn:  

Under partnerskapsmøtet 24.2.22 så ble det fremmet forslag om Porsanger som 

vertskapskommune for interkommunal samhandlingsleder.  Porsanger kommune 

ønsket ikke å ta beslutning om dette i møtet.  I etterkant har det ikke kommet en 

avklaring på forslaget.  

I de øvrige Helsefellesskapene så er det valgt ulike løsninger for organisering av 

sekretariat. I Helsefellesskapet i Troms og Ofoten er det vedtatt å opprette «til sammen 

100% stilling som kommunal samhandlingsleder», men de har så langt ikke kommet til 

enighet om den praktiske gjennomføringen.  

 

Vurdering: 

Helsefellesskapet i Finnmark er etablert og for at dette skal fungere optimalt er 

etablering av et interkommunalt samhandlingssekretariat en forutsetning. Dette for å 

kunne ivareta de kommunale interessene. Det ble besluttet i partnerskapsmøtet at det 

skal opprettes en 100 % stilling som samhandlingsleder for å ivareta denne funksjonen. 

En av kommunene må ha arbeidsgiveransvaret til denne stillingen. Da ingen av 

kommunen har fremmet egen kommune som aktuell kandidat så er det nødvendig med 

gjennomføring av en litt større prosess for å få dette på plass.  

 

Forslag til vedtak: 

Samarbeidsutvalget for Helsefellesskap Finnmark nedsetter en arbeidsgruppe 

bestående av 3 representanter som på vegne av kommunene gis mandat til å starte en 

prosess med kommunene i Finnmark for å komme fram til en vertskommune for den 
interkommunale samhandlingsleder.  Forslaget fremmes i samarbeidsutvalget. 
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SAK 08/2022  
Tittel: Referatsaker 
Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech 
Møtedato: 28. mars 2022 
 
 

 

  
A: Referat Fastlegerådet 17.01.22 

 B: Referat LFSO-Øst 21.01.22 
 C: Referat LFSO-Vest 28.02.22 
                           D: Fastlegerådet 14.03.2022 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
SU tar fremlagte referater til orientering 
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SAK 09/2022  
Tittel: Eventuelt   
Saksansvarlig: Siw Blix 
Møtedato: 28. mars 2022 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


