
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/20 Ole Martin Olsen, 78 42 19 97 Hammerfest, 8.3.201364 
 
Saksnummer 33/2016 
 
Saksansvarlig:  Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen 
Møtedato:  17. mars 2016 
 
Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer samt 
varamedlemmer i tråd med innstilling. 
 

Organisasjon Forslag til nye medlemmer Varamedlem 
SAFO 
 

Kjell Magne Johansen, Hammerfest 
Leder 

Erik Lemika, Hammerfest 

FFO  Jørgen Dahl, Vadsø 
Nestleder 

Alf Bjørn, Alta 

FFO Bernt Johan Berg, Alta Therese Wirkola, Alta 
FFO Mental Helse Solbjørn Henningsen, Porsanger  
FFO Mental Helse Åge Driveklepp, Alta  
Kreftforeningen Tove Hardersen, Alta Berit Eliassen, Hammerfest 
RIO Jan Tore Rasvik, Kirkenes Asbjørn Larsen, Tromsø 
Eldrerådet i Finnmark  Sigmund Jessen, Båtsfjord Gunvor Einvik, Honningsvåg 
Samisk representant Issát Ánde Jovnna Eira, 

Lakselv/Ungdom/SANKS 
 

 
 
 
Stein Erik Breivikås 
Konst. Administrerende direktør 
 
Vedlegg: 

- Saksfremlegg 
- Mandat Brukerutvalget 
- Brev sendt til foreninger 
- Forslag til kandidater fra foreninger 
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Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF 
 
Saksbehandler:  Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen  
Møtedato: 17. mars 2016 
 

1. Sammendrag 
Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset har en funksjonstid på to år. Nytt Brukerutvalg skal 
oppnevnes for perioden april 2016 – april 2018. Det er Styret i Finnmarkssykehuset HF som skal 
oppnevne utvalget etter innstilling fra administrerende direktør på bakgrunn av innkomne 
forslag fra brukerorganisasjonene. Styret oppnevner også leder og nestleder. 
 

2. Bakgrunn 
Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF har en funksjonstid på to år. Nytt Brukerutvalg skal 
oppnevnes for perioden april 2016 – april 2018. Brukerorganisasjonene kommer med forslag til 
representanter i Brukerutvalget, med bakgrunn i mandatet for utvalget.  
 

3. Vurdering 
Brukerutvalget oppnevnes av styret for Finnmarkssykehuset HF etter at vi har mottatt forslag 
på kandidater fra FFO Finnmark, SAFO Nord, Eldrerådet i Finnmark Fylkeskommune, RIO-nord 
og Kreftforeningen. 
 
Det er Styret i Finnmarkssykehuset HF som skal oppnevne utvalget etter innstilling fra 
administrerende direktør på bakgrunn av innkomne forslag. Styret oppnevner leder og 
nestleder. Brukerutvalget skal være bredt sammensatt, og representere organisasjoner og 
brukere, samt ta hensyn til alder, kjønn, geografi, etnisitet, bakgrunn, store pasientgrupper og 
satsningsområder. Oppnevningen har en varighet på to år. De ulike organisasjoner er bedt om å 
foreslå flere kandidater for at styret skal ha reell mulighet til å ivareta også et geografisk 
perspektiv ved oppnevning.  
 
I forslaget nedenfor har man så langt mulig forsøkt å imøtekomme organisasjonene sine ønsker. 
Det har likevel vært viktigst å få til en sammensetning som er iht foretakets retningslinjer md 
bred representasjon på alle områder. Dette har ført til at et av de fire forslagene til navn på fast 
representant fra FFO ikke er tatt med i forslaget fra Direktøren. Her har vi valgt å gi forslaget til 
vara fra FFO den faste plassen. Dette er gjort for å unngå manglende representasjon fra Øst-
Finnmark og for å ikke få for mange medlemmer fra en geografisk lokasjon. Da sikrer man også 
noe kontinuiteten som også ble nesten fraværende med de foreslåtte kandidatene. Kjell Magne 
Johansen fra SAFO foreslås som leder i denne perioden. Denne posisjonen har alternert mellom 
SAFO og FFO de siste årene.  Jørgen Dahl er foreslått som nestleder. På den måten sikrer vi også 
kontinuitet ved at de to eneste som gjenvelges får disse rollene. Begge har takket ja til å bekle 
disse rollene. 
 
Spesielt gledelig er det at vi denne gangen har fått en ungdom med. Denne er også fra SANKS sitt 
brukerutvalg slik at vi nå får koblet disse to tettere sammen. Vi styrker også representasjonen 
fra psykisk helsevern med denne representanten. Det mangler beklageligvis flere 
vararepresentanter fra organisasjonene. Av 9 representanter er 7 representanter nye slik at 
kontinuiteten er lav. Det er manglende representasjon fra kysten. Det er også få kvinner og få 
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ungdommer. Saken har vært drøftet med sittende Brukerutvalg i deres møte 8. mars. De har gitt 
utrykk for at retningslinjene så langt som mulig skal følges. 
 
 

Organisasjon Forslag til nye 
medlemmer 

Varamedlem Dagens medlemmer 

SAFO 
 

Kjell Magne Johansen, 
Hammerfest 
Leder 

Erik Lemika, 
Hammerfest 

Kjell Magne Johansen, 
Hammerfest 
(Nestleder) 

FFO  Jørgen Dahl, 
Vadsø 
Nestleder 

Alf Bjørn, 
Alta 

Jørgen Dahl, 
Vadsø 

FFO 
 

Bernt Johan Berg, 
Alta 

Therese Wirkola, 
Alta 

Unni Salamonsen, 
Alta (leder) 

FFO  
Mental Helse 

Solbjørn Henningsen, 
Porsanger 

 Marit Laursen, 
Havøysund 

FFO 
Mental Helse 

Åge Driveklepp, 
Alta 

 Anny Haugmann, 
Varangerbotn 

Kreftforeningen Tove Hardersen, 
Alta 

Berit Eliassen,  
Hammerfest 

Ikke oppnevnt ny 
etter dødsfall 

RIO Jan Tore Rasvik, 
Kirkenes 

Asbjørn Larsen, 
Tromsø 

Asbjørn Larsen, 
Tromsø 

Eldrerådet i 
Finnmark  

Sigmund Jessen, 
Båtsfjord 

Gunvor Einvik, 
Honningsvåg 

Anfrid Slettvoll, 
Sør-Tverrfjord 

Samisk 
representant 

Issát Ánde Jovnna Eira, 
Lakselv/Ungdom/SANKS 

 Samuel Anders 
Guttorm, 
Berlevåg 

 
 

4. Risikovurdering 
Brukermedvirkning er en viktig del av arbeidet med kjerneverdiene kvalitet, trygghet og 
respekt. Sak vedrørende valg av BU representanter bygger opp om disse verdiene. Prosessen 
denne gang har vist seg å være krevende. I henhold til foretakets retningslinjer så skal det vær 
en god fordeling mellom kjønn, alder, og geografi blant annet. Man har ikke lykkes helt med 
dette denne gangen. Dette kan oppfattes negativt internt og eksternt. 
 

5. Medbestemmelse: 
Brukerorganisasjonene har kommet med forslag til representanter fra sine organisasjoner til 
Brukerutvalget. 
 
 
Vedlegg: 

- Mandat Brukerutvalget 
- Brev sendt til foreninger 
- Forslag til kandidater fra foreninger 
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Senter for fag, forskning og samhandling

Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 78 42 10 00 Org nr: MVA 983 974 880 NO
Finnmarkssykehuset Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no

Til:
FFO Finnmark
SAFO Nord
Eldrerådet i Finnmark Fylkeskommune
RIO-Nord
Kreftforeningen Nord-Norge

Deres ref: Vår ref: Dato:
«REF» 2014/219-1 23.01.2014

Valg av medlemmer til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF

Det skal velges nye medlemmer til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF (tidligere Helse Finnmark HF). Styret 
ved Finnmarkssykehuset HF oppnevner utvalget etter innstilling fra administrerende direktør på bakgrunn av innkomne 
forslag. Styret oppnevner leder og nestleder. I den forbindelse ber vi brukerorganisasjonene komme med forslag til 
representanter. 

Merk at dere bare skal komme med forslag til medlemmer, ikke foreslå posisjoner som leder/nestleder eller 
medlem/vara. Dette bestemmes av styret i Finnmarkssykehuset. 

Brukerutvalget skal være bredt sammensatt, og representere organisasjoner og brukere, samt ta hensyn til alder, kjønn, 
geografi, etnisitet, bakgrunn, store pasientgrupper og satsningsområder. Vi ber dere foreslå flere kandidater for at styret 
skal ha en reell mulighet til å ivareta disse perspektivene ved oppnevning. 

Valgperioden er mai 2014 – mai 2016. Brukerutvalget består av ni medlemmer, sammensatt på følgende måte:
 1 representanter fra Finnmark fylkeskommunes eldreråd.
 1 representant med spesielt ansvar for å ivareta brukerperspektivet vedrørende helsetilbudet til den samiske 

befolkningen. Finnmark fylkeskommunes eldreråd, FFO, SAFO, RIO OG Kreftforeningen blir alle bedt om å 
fremme forslag til medlem med slik spesielt ansvar.

 4 representanter fra FFO hvorav to medlemmer tilknyttet underorganisasjonen Mental Helse.
 1 representant fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner.
 1 representant fra RIO
 1 representant fra Kreftforeningen.
Det oppnevnes personlige vararepresentanter for samtlige medlemmer av utvalget.

Det vises til vedlagte mandat for Brukerutvalget for nærmere informasjon.

Vi ber om tilbakemelding med forslag til medlemmer senest 23. februar. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med 
undertegnede. 

Vedlegg:
1. Mandat for Brukerutvalg i Finnmarkssykehuset HF
2. Medlemmer Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Vennlig hilsen
Finnmarkssykehuset

Andreas Ertesvåg
Kvalitetsrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur.



 

 
 
 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Sykehusveien 35 
9600 HAMMERFEST 

 

 

 

 

ÁŠŠEMEANNUDEADDJI /SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO 

Inga Margrethe Eira Bjørn, +47 78 48 42 21  16/1049 - 2 09.03.2016 

Inga.Margrethe.Eira.Bjorn@samediggi.no  Almmut go válddát oktavuođa /Oppgis ved henvendelse 

 

    

Forslag til samiske kandidater til brukerutvalg ved 
Finnmarkssykehuset HF 

Vi viser til mail av 24.2.2016 hvor Sametinget blir anmodet om å foreslå samiske representanter til 
brukerutvalg ved Finnmarkssykehuset HF. Vi beklager at vi ikke har sendt inn forslag før.  

  
Sametinget har som mål at samiske pasienters behov for og rett til å bli møtt med samisk språk og 
kulturforståelse i helsetjenesten skal ivaretas uavhengig av foretakstilknytning. På den 
bakgrunn har Sametinget foreslått samiske representanter til styrene i regionale og lokale 
helseforetak som skal ivareta tjenestetilbudet til størstedelen av de samiske tjenestemottakerne. 
 

Sametinget ser det som svært positivt at Finnmarkssykehuset HF ønsker å utnevne en samisk 

brukerrepresentant med spesiell kunnskap om helsetilbudet til den samiske befolkning. Men 
som nasjonalt folkevalgt organ finner Sametinget det ikke riktig å utnevne samiske 
representanter til brukerutvalg. Sametinget har derimot to underliggende råd og utvalg, Sametingets 
eldreråd og Sametingets ungdomspolitiske utvalg, som bl.a. kan foreslå samiske representanter til ulike 
organer. Denne henvendelsen fra Finnmarkssykehuset HF kommer så sent at det ikke ble tid til grundige 
prosesser med de to rådene i Sametinget, og det er beklagelig. Sametinget vil derfor med dette sende inn 
forslag på tre kandidater til brukerutvalg. De tre er alle medlemmer og varamedlemmer i Sametingets 
eldreråd.  
 

Vedlagt kommer forslag til medlemmer, og de er alle medlemmer eller varamedlemmer i 
Sametingets eldreråd. Hvis det er behov kan vi ettersende flere opplysninger om de forslåtte kandidatene.  

 
Forslag fra Sametinget: 

Navn Tlf  E - post Adresse  

Berit Nikkinen Varsi 95085815  Ivvár Ivvár geavli 23, 9520 
Kautokeino 

Kristine Julie Eira 97957533 Julieeira88@hotmail.com Boks 170, 9521 Kautokeino  

Berit Anna Gaup 45600839 banngaup@live.no  Lahtari 31, 9517 Alta 

 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Lisbeth Vesterheim Skoglund Inga Margrethe Eira Bjørn 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
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FFO Finnmark 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark 
Finnmárkku Doaibmavádjegiid Oktasašsearvi 
 

 
 
 
Finnmarkssykehuset 
 
Sykehusveien 35,  
9600 Hammerfest       Alta 03.03.2016 
 
 
 
 
 
Forslag på brukerrepresentanter til Finnmarkssykehuset. 

. 
 

1.   Alf Bjørn HLF Finnmark alfibjor@online.no.  
Mobil 99047824 
Åsbakken 17, 9540 Talvik 
Vara: Jørgen Dahl aldon@online.no 
Mobil: 90106609  
Aldrik Seppelæs gate 15, 9800 Vadsø 
Mobil 901066609 

2.    Solbjørg Henningsen Mental Helse    
   solbjorg.henningsen@porsanger.kommune.no   
   Mobil 97588258 

Eineveien 1 9700 Lakselv 
3.   Åge Driveklepp mental Helse  

Mobil 90181635 
Tollevikbergan 4 9511 Alta 

4.   Bernt Johan Berg Revmatikerforbundet bj@kraftlaget.no   
Mobil 900011766 
Eibyveien 24 9518 Alta 
Vara: Therese Wirkola therese.wirkola@live.no    
Myrullveien 48c 9517 Alta.  
 
 

 
 
 
………………………………. 
Johanne Sundmann 
Fylkessekretær 

 
 
 

 
Kontor:    Løkkeveien 19         Telefon: 90475099 Bank: SpareBank 1 Nord-Norge:  
   4944.08.03295 
Postnr/sted: 9510 Alta            E-post: post@ffofinnmark.no Organisasjonsnr: 982 773 342   

mailto:post@ffofinnmark.no
http://images.google.no/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://ndla.no/sites/default/files/images/ffologo.jpg&usg=AFQjCNEc7llF8pdW--kLRMOmVkEIl1N23Q
mailto:alfibjor@online.no
http://www.1881.no/person/alta/talvik/alf-ingulv-bjoern_952465S1/kart/
mailto:aldon@online.no
http://www.1881.no/person/vadsoe/vadsoe/joergen-dahl_921339S1/kart/
mailto:solbjorg.henningsen@porsanger.kommune.no
mailto:therese.wirkola@live.no
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Heia 
  
Kreftforeningen vil nominer følgende kandidater til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF 
  
Fast plass: Tove Hardersen. 
Kontaktinformasjon tovehar@gmail.com telefon 41626840. Tove bor i Alta og har pårørendeerfaring. 
  
Vara: Ønsker re oppnevning av Berit Eliassen, Hammerfest. 
  
Fint hvis dere bekrefter at våre innspill er mottatt. 
Ønsker dere begge en fin ettermiddag 
  
 

mailto:tovehar@gmail.com


Fra: Andreassen, Alesia[Alesia.Andreassen@ffk.no]
Dato: 02.02.2016 10:26:14
Til: Postmottak Finnmarkssykehuset
Kopi: Sigmund Jessen ; Gunvor Einvik 
Tittel: 201301995-23 - Valg av medlemmer til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF

Viser til deres forespørsel av 08.01.16 om forslag på medlemmer i Brukerutvalget ved 
Finnmarkssykehuset HF for ny valgperiode.  
Fylkeseldrerådet i Finnmark har to kandidater:
Medlem - Sigmund Jessen, sigmj@online.no, tlf. 908 20 254
Vara – Gunvor Einvik, gunvor.einvik@gmail.com, tlf. 926 99996
Med vennlig hilsen 

Plan- og Kulturavdelingen 
Fylkeshuset - 9815 Vadsø

78 96 31 46 

Alesia Andreassen
Rådgiver 

www.ffk.no

Fra: Olsen Astrid Balto [mailto:Astrid.Balto.Olsen@finnmarkssykehuset.no] 
Sendt: 6. januar 2016 10:05
Til: randi.borresen@kreftforeningen.no; 'ole hansen'; post@rio.no; Postmottak - FFK; post@ffofinnmark.no
Kopi: Olsen Ole Martin
Emne: Valg av medlemmer til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF

Hei

Finnmarkssykehuset	HF	skal	oppnevnte	nye	medlemmer	til	Brukerutvalget	i	
Finnmarkssykehuset.
Forslag	til	medlemmer	må	være	Finnmarkssykehuset	i	hende	senest	mandag	22.	februar	
2016.

Med	vennlig	hilsen	/	Dearvvuođaiguin

Astrid	Balto	Olsen
Adm.	sekretær	/	Hálddahusčálli
Finnmarkssykehuset		/	Finnmárkku	buohccivuissu
Tlf:	78	42	11	10

Ha en strålende dag / SMIL til verden
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Fra: Asbjørn Larsen[asbjorn.larsen@rio.no] Dato: 24.01.2016 23:10:39 Til: Olsen Astrid Balto 
Tittel: SV: Valg av medlemmer til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF 
Hei Astrid

RIO ønsker med dette å melde inn Jan Tore Rasvik med bosteds adresse  Kirkenes  som representant, med 
undertegnede som vara  for Rus til Brukerrådet Finnmarkssykehuset HF.

Vi velger dette for å få en representant fra Finnmark som repr til Brukerrådet, og  Undertegnede som har 
10 år med erfaring som brukermedvirker i psykisk helse rus vil kunne gi han den støtten og oppfølgingen 
som skal til for at Jan Tore skal kunne står best mulig rustet til å gjøre en god jobb.

Ps
Holder dette eller bør jeg også sende dette på post??

Asbjørn Larsen
45268495
asbjorn.larsen@rio.no

Vær grønn ikke skriv ut denne e-posten om du ikke må

Fra: Olsen Astrid Balto [mailto:Astrid.Balto.Olsen@finnmarkssykehuset.no] 
Sendt: torsdag 7. januar 2016 08.03
Til: 'Asbjørn Larsen' <asbjorn.larsen@rio.no>
Emne: Valg av medlemmer til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF

Valg av medlemmer til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF: Valg av medlemmer til 
Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF.DOC

Mandat - Brukerutvalget: Mandat - Brukerutvalget.PDF
Medlemmer Brukerutvalg Finnmarkssykehuset: Medlemmer Brukerutvalg 
Finnmarkssykehuset.PDF
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Fra: Kirsti Elise Fosshaug [mailto:Kirsti.Fosshaug@nhf.no]  
Sendt: 29. februar 2016 14:04 
Til: Olsen Astrid Balto <Astrid.Balto.Olsen@finnmarkssykehuset.no> 
Emne: SV: Utvidet frist - Valg av medlemmer til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF 
 
SAFO foreslår sittende representant: 
 
Kjell Magne Johansen,  
Storfjellveien 126,  
9600 Hammerfest  
tlf. 470 13 663  
kjell-magne@fikas.no  
 
Vi ønsker også å spørre vararepresentant Erik Lemika også, men han er på ferie i USA og er vanskelig 
å få tak før neste uke. Er det greit om du får svar på vararepresentant da?  
 
Med vennlig hilsen Kirsti Elise Fosshaug, SAFO Nord koordinator. 
 
 
 
Fra: Olsen Astrid Balto [mailto:Astrid.Balto.Olsen@finnmarkssykehuset.no]  
Sendt: 29. februar 2016 08:32 
Til: Kirsti Elise Fosshaug <Kirsti.Fosshaug@nhf.no>; randi.borresen@kreftforeningen.no; Finnmark 
Fylkeskommune <postmottak@ffk.no>; post@ffofinnmark.no; Asbjørn Larsen 
<asbjorn.larsen@rio.no> 
Kopi: Olsen Ole Martin <Ole.Martin.Olsen@finnmarkssykehuset.no> 
Emne: Utvidet frist - Valg av medlemmer til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF 
 
Hei 
 
Viser til frist for å melde inn kandidater fra organisasjonene til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset. 
 
Vi har besluttet å utvide fristen med å komme med kandidater til fredag førstkommende den 4. 
mars. 
 
Årsaken til utvidet frist er at vi ikke har vært tydelig nok i forhold til våre forventninger til kandidater 
fra den enkelte. 
 
I brevet forsøkte vi å tydeliggjøre noen krav til kandidatene som vi nå presiserer ytterligere: 
 

- Alle kandidater må ha forslag til vararepresentant 
- Det må vektlegges kontinuitet (alle bør ikke skiftes ut samtidig) 
- Spredning på kjønn, alder og bosted er også vesentlig 
- Alle må vurdere om de har kandidat til ledervervet og nestledervervet 
- Forslag til samisk representant 

 
Med de forslag som nå er kommet inn så ser det ut som at hele utvalget blir nytt, det er ingen 
ungdomskandidater og den geografiske fordelingen er ikke god nok. 
 
Håper dere kan se på det med nye øyne og melde til meg innen førstkommende fredag kl. 12.00. 

mailto:Kirsti.Fosshaug@nhf.no
mailto:Astrid.Balto.Olsen@finnmarkssykehuset.no
mailto:kjell-magne@fikas.no
mailto:Astrid.Balto.Olsen@finnmarkssykehuset.no
mailto:Kirsti.Fosshaug@nhf.no
mailto:randi.borresen@kreftforeningen.no
mailto:postmottak@ffk.no
mailto:post@ffofinnmark.no
mailto:asbjorn.larsen@rio.no
mailto:Ole.Martin.Olsen@finnmarkssykehuset.no


 
 
Med vennlig hilsen / Dearvvuođaiguin 
  
Astrid Balto Olsen 
Adm. sekretær / Hálddahusčálli 
Finnmarkssykehuset  / Finnmárkku buohccivuissu 
Tlf: 78 42 11 10 
  

 
  
Ha en strålende dag / SMIL til verden 

 

 



 

Mandat for Brukerutvalg i Finnmarkssykehuset HF 

Dokumentansvarlig: Andreas Ertesvåg Dokumentnummer: FB0590 
Godkjent av: Andreas Ertesvåg Versjon: 2 
Gyldig for: Finnmarkssykehuset 

 
 
 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 1 av3 
 
 
 

1. Bakgrunn 
Med henhold til lov om helseforetak (§ 34 og 35) er regionale Helseforetak pålagt å sørge for 
at representanter for pasienter og andre brukere blir hørt i forbindelse med utarbeidelse av 
årlig melding om virksomheten til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Regionalt helseforetak skal videre ”sørge for at virksomheter som yter 
spesialisthelsetjenester og andre tjenester som hører naturlig sammen med dette, etablerer 

systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter.” 
Brukerutvalg for foretakene er opprettet med bakgrunn i styringsdokument til RHF for 2002.  

 
Brukers reelle medvirkning og innflytelse er et grunnleggende prinsipp, jf 

helseforetakslovens § 35 annet ledd og vedtektenes § 14. Eier stiller krav om at 
brukerinnflytelse skal legges til grunn i planlegging og gjennomføring av tjenestetilbudene på 

overordnet og individuelt nivå. 
For å ivareta kravet skal Helse Nord RHF opprette regionalt brukerutvalg og aktivt innhente 

tilbakemeldinger fra brukerne, for eksempel gjennom brukerundersøkelser. 
 

Brukerutvalget skal være et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetak og  
brukerorganisasjonene ved å være et: 

 Etablert samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene. 

 Rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for 
tjenesteutforming og gjennomføring. 

 Forum for systematisk tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med tjenestene. 
 
Foruten regionale brukerutvalg kan det være aktuelt å vurdere etablering av brukerutvalg på 
flere nivåer i helseforetaksgrupper. Serviceerklæringer bør være et aktuelt verktøy for å sikre 
forventningsavklaring og brukertilfredshet. 
 
Brukerutvalget er opprettet med bakgrunn i stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset HF § 
8 som sier følgende: 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt blant 
annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Erfaringer, behovsvurderinger, 
prioriteringer og synspunkter fra pårørende og pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen av driften av virksomheten. 
Utvalget arbeider uavhengig av helseforetakets daglige drift, og er selvstendig i forhold til 
brukernes interesser. Møtestruktur/hyppighet: Det avvikles 4 møter per år, evt. flere ved 
behov. Arbeidsutvalget møtes hyppigere, gjerne i forkant av styremøtene. Foruten fysiske 
møter kan møter i Brukerutvalget eller arbeidsutvalget avvikles som telefon- og/eller 

videokonferanser.  
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2. Formålet med utvalgets arbeid 
Brukerutvalget skal være styrets og direktørens rådsorgan i alle saker som berører 
brukerspørsmål. 

 
3. Oppnevning 

Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner utvalget etter innstilling fra administrerende 
direktør på bakgrunn av innkomne forslag. Styret oppnevner leder og nestleder. 

Brukerutvalget skal være bredt sammensatt, og representere organisasjoner og brukere, 
samt ta hensyn til alder, kjønn, geografi, etnisitet, bakgrunn, store pasientgrupper og 

satsningsområder. Oppnevningen har en varighet på to år. 
 

4. Sammensetning 
Brukerutvalget for Finnmarkssykehuset HF består av 9 medlemmer. 

 1 representanter fra Finnmark fylkeskommunes eldreråd. 
 1 representant med spesielt ansvar for å ivareta brukerperspektivet vedrørende 

helsetilbudet til den samiske befolkningen. Finnmark fylkeskommunes eldreråd, FFO, 
SAFO, RIO OG Kreftforeningen blir alle bedt om å fremme forslag til medlem med slik 

spesielt ansvar. 
 4 representanter fra FFO hvorav to medlemmer tilknyttet underorganisasjonen Mental 

Helse. 
 1 representant fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner. 

 1 representant fra RIO 

 1 representant fra Kreftforeningen. 
Det oppnevnes personlige vararepresentanter for samtlige medlemmer av utvalget. 

 
Adm direktør eller den hun/han bestemmer møter i alle brukerutvalgets møter. 

Pasientombudet kan innkalles til samtlige møter med talerett i alle saker. 
Finnmarkssykehuset ivaretar sekretærfunksjon for utvalget. Kvalitetsrådgiver innkalles til 

samtlige møter i brukerutvalget. 
 

5. Arbeidsutvalg 
Brukerutvalget velger selv arbeidsutvalg. Brukerutvalgets leder og nes tleder skal være 
medlemmer av arbeidsutvalget. 
 
6. Arbeidsoppgaver 
Brukerutvalget skal ivareta brukerperspektivet og medbestemmelse på individnivå, 
tjenestenivå, systemnivå og politisk nivå, med hovedvekt på tjeneste- og systemnivå.  
 
Brukerutvalget skal ikke behandle saker som omhandler enkeltpasienter. 
 
Arbeidsoppgavene er bl.a.: 

Brukerutvalget kan avgi uttalelse vedr. tilbud, behov for og planer om tilbud tilbrukerne. 

 Avgi uttalelser om planer, årsmeldinger og budsjettforslag. 

 Avgi uttalelser på styresaker. 
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 Brukerutvalget har et spesielt ansvar for å gi råd om ordninger som sikrer systematisk 
tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene samt å gi råd om forbedring av 
foretakets behandlingstilbud og tjenester som har tilknytning til dette. 

 Holde seg orientert om resultatet av kvalitetsarbeidet i foretaket. 
Brukerutvalget kan på fritt grunnlag be om saksutredning om forhold som brukerutvalget 
ønsker å ta opp til behandling. 
 
7. Godtgjøring:  
Utvalgsmedlemmene mottar godtgjørelse/honorar etter fastsatte satser, i tillegg til at reise 
og opphold dekkes av Finnmarkssykehuset HF. Satsene reguleres i tråd med regionalt 
Brukerutvalgs satser. Det gis også kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. 
Det vises til egne retningslinjer i Docmap: RL1482 ”Brukerutvalgsmedlemmer: 
Møtegodtgjørelse, tapt arbeidsinntekt ved møter m.v.” 
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