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FORELØPIG PROTOKOLL  

(Legges fram for godkjenning i neste SU-møte):  
 
Strategisk samarbeidsorgan (SU)  
Møtested: Teams 
Dato:  Mandag 28.mars 2022 
Tidspunkt: kl. 09:00-11:00 
 
 
Tilstede: 

Representanter Til stede  Forfall 
Vivi Brenden Bech (Finnmarkssykehuset) x  
Jørgen Nilsen (Finnmarkssykehuset) HFT  x 
 Rita Jørgensen (Finnmarkssykehuset) KKN x  
Rita Jørgensen (Finnmarkssykehuset)SK  x 
Lena Nielsen (Finnmarkssykehuset)KA  x 
 Stina Løkke (Hammerfest kommune) x  
 John Helland (Alta kommune) x  
Elisabeth Larsen (Karasjok kommune) x  
 Siri Bertehussen (Gamvik kommune) vara for Unni Mari 
Lindstrøm 

X  

 Marit Nordstrand (Vadsø kommune) x  
 Marit Nordstrand (Vadsø kommune)  x  
Med møte og talerett   
Kjell Magne Johansen, (leder brukerutvalget FIN) x  

Mette Eriksen, (Pasient- og brukerombud Finnmark) x  

Xx                     (Fastlegerepresentant)   

Kristina Eriksson Nytun (ansattrepresentant)  x 
Trond Mikkola (ansattrepresentant) X  
Linda Okstad (UiT representant)   
 Marit Gansmo (Statsforvalteren Troms og Finnmark)  x 
 Marion Høgmo (KS) X  
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Sekretariat   
Siw Blix (Finnmarkssykehuset)  X  
Harald Sunde sak nr. 3 x  

 
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.  
 
Vedtak:  
Møteinnkalling og saksliste til SU godkjennes.  
 
SAKER: 
 
02/2022: Godkjenning av protokoll fra Partnerskapsmøte 24.02.22 
 v/leder Vivi Brenden Bech 
 
Forslag til vedtak: 
SU godkjenner protokoll fra møtet 24. februar 2022. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra partnerskapsmøtet 24.04.22 tas til orientering.  
 
 
Orienteringssaker: 
03/2022:  Revidering av strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF 2023-2038 
                      v/ Harald Sunde  

 
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 

 
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 

Frist for tilbakemelding 21. april 2022. 
 
 

https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/strategisk-utviklingsplan/revidering-av-strategisk-utviklingsplan
https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/strategisk-utviklingsplan/revidering-av-strategisk-utviklingsplan
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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04/2022: Invitasjon til innspill Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 2024- 

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

Forslag til vedtak: 

SU tar saken til orientering.  

 
Vedtak: 
SU tar saken til orientering. 

 

 

Vedtakssaker:  
05/2022:  Interkommunal nestleder i strategisk samhandlingsutvalg 
          v/ Vivi Brenden Bech  
 
Forslag til vedtak:  
 
.........  velges som ny nestleder av SU for perioden fra februar 2022 og de kommende to år 
til februar 2024. 
 
Vedtak:  

Stina Løkke Hammerfest kommune velges som ny nestleder av SU for perioden fra 
februar 2022 og de kommende to år til februar 2024. 
 

 
  
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 
 

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 oppnevner 3 

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. 

 

Vedtak:  

1. SU oppretter et KSU som skal utarbeide et utkast til 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). KSUet legger frem utkastet på neste møte 20. juni 2022. 

2.  Administrerende direktør Finnmarkssykehuset HF oppnevner 3 

representanter fra foretaket.  

3. KS bes oppnevne 3 representanter fra kommunene  

4. Frist for oppnevning er 3 uker etter møtet, dvs. 19. april 2022. 

 

 
 
07/2022: Helsefellesskapets sekretariatsfunksjon – finansiering 
v/ Stina Løkke 
 
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. 

 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalget for Helsefellesskapet nedsetter en arbeidsgruppe bestående av 3 
representanter som på vegne av kommunene gis mandat til å starte prosess for å 
komme frem til en vertskommune for den interkommunale samhandlingsleder.  De 
kommunale representantene i SU har ansvaret for å finne 3 representanter fra 
kommunene samt beslutte endelig organisering.   
 
 
  08/2022: Referatsaker 
 
Forslag til vedtak: 
SU tar fremlagte referater til orientering 
 
Vedtak: 
SU tar referatsakene til orientering.   
 

 
09/2022:  Eventuelt 
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Strategisk samarbeidsutvalg ønsker at det neste møte i utvalget omgjøres til et fysisk 
møte i Karasjok. Dette blir den 20 juni fra klokken 10-14.30. Finnmarkssykehuset 
bestiller møterom med dagpakke. Tema for møte blir:  

- Erfaring fra andre helsefelleskap 
- Handlingsplan, hva er viktig fremover  
- LFSO, innspill til hvordan de bør jobbe fremover 

 
Andre tema meldes til samhandlingssjef Siw Blix 
 
 
 

 
 


