
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2017/2096 Leif Arne Asphaug-Hansen Hammerfest, 10.04.2018 
 
Saksnummer 25/2018 
 
Saksansvarlig:  Konstituert kvalitets - og utviklingssjef Leif Arne Asphaug-Hansen 
Møtedato:  18. og 19. april 2018 
 
Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF for perioden april 2018 – april 2020 
 
Ingress: Denne saken handler om oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF for perioden april 2018 – april 2020. I henhold til mandat for 
Brukerutvalget skal utvalget oppnevnes av styret i Finnmarkssykehuset HF.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:  

 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer og 

varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden april 2018 – 
april 2020 som følger:  
 

Organisasjon Forslag til nye medlemmer Varamedlem 

SAFO Kjell Magne Johansen, Hammerfest - leder Erik Lemika, Hammerfest 
FFO  Bernt Johan Berg, Alta - nestleder  
FFO Bjørnar Leonardsen, Hammerfest Bjarne Hammervoll, Hammerfest 
FFO Mental Helse Solbjørg Henningsen, Porsanger  
FFO Mental Helse Per Olav Kjørsvik, Sør-Varanger  
Kreftforeningen Tove Hardersen, Alta  Sissel Wollmann, Sør-Varanger 
RIO Tom Kristian Hermo, Hammerfest Torvald Tretteskog, Porsanger  
Eldrerådet i Finnmark  Tor-Magne Olsen, Hammerfest  
Samisk representant Else Marie Isaksen, Karasjok Issat Ande Jovnna Eira, Karasjok 

 
2.    Styret delegerer til administrerende direktør å oppnevne de resterende 

varamedlemmene. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
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:  Konstituert kvalitets - og utviklingssjef Leif Arne Asphaug-Hansen  
Møtedato: 18. og 19. april 2018 
 

1. Sammendrag 
Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset har en funksjonstid på to år. Nytt Brukerutvalg skal 
oppnevnes for perioden april 2018 – april 2020. Styret i Finnmarkssykehuset HF 
oppnevner utvalget etter innstilling fra administrerende direktør på bakgrunn av 
innkomne forslag fra brukerorganisasjonene. Styret oppnevner også leder og nestleder. 
Organisasjonene har ikke fremmet forslag på et tilstrekkelig antall medlemmer for å få 
besatt alle varaplasser. Styret anmodes om å delegere oppnevning av resterende 
vararepresentanter til administrerende direktør. 
 

2. Bakgrunn 
Brukerorganisasjonene FFO Finnmark, SAFO Nord, Eldrerådet i Finnmark Fylkeskommune, 
RIO-nord og Kreftforeningen foreslår representanter til Brukerutvalget i tråd med 
retningslinjene for utvalget.  
 

3. Vurdering 
Brukerutvalget skal være bredt sammensatt, representere organisasjoner og brukere, samt 
ta hensyn til alder, kjønn, geografi, etnisitet, bakgrunn, store pasientgrupper og 
satsningsområder. De ulike organisasjonene er bedt om å foreslå flere kandidater slik at 
styret skal ha reell mulighet til å sette sammen utvalget i tråd med de nevnte faktorer.  
 
Å ivareta hensynet til alder, kjønn og geografi ved sammensetning har vært utfordrende da 
organisasjonene i for liten grad har fremmet forslag på kandidater ut over det antall den 
respektive organisasjon har i utvalget. Fra FFO manglet en representant fra Mental Helse. 
Saksbehandler har telefonisk kontaktet lokallag i Mental Helse for å få forslag til 
kandidater. Nestleder Per Olav Kjørsvik i Mental Helses lokallag i Sør-Varanger er motivert 
og kan bidra i Finnmarkssykehusets brukerutvalg fra mai 2018.  
 
Denne gangen er konsekvensen at det i forslaget er mange representanter fra Hammerfest, 
mens det på tilsvarende måte i inneværende periode har vært mange representanter fra 
Alta. I forslaget slik det foreligger har vi forsøkt å imøtekomme organisasjonene sine 
ønsker.  
 
Saken legges fram for styret uten at alle varaplassene er besatt. Styret anmodes om å 
delegere til administrerende direktør oppnevning av resterende vararepresentanter. 
Foretaket vil ha dialog med brukerorganisasjoner for å kunne få flere representanter til 
Brukerutvalget. Det vil vektlegges å få flere representanter fra Øst-Finnmark.  
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Kjell Magne Johansen fra SAFO foreslås som leder i denne perioden. Denne posisjonen har 
alternert mellom SAFO og FFO de siste årene.  Bernt Berg fra FFO foreslås som nestleder. 
Begge er forespurt og har sagt seg villige.  
 

Organisasjon Forslag til nye medlemmer Varamedlem 
SAFO Kjell Magne Johansen, Hammerfest - Leder Erik Lemika, Hammerfest 
FFO  Bernt Johan Berg, Alta - Nestleder  
FFO Bjørnar Leonardsen, Hammerfest Bjarne Hammervoll, Hammerfest 
FFO Mental Helse Solbjørg Henningsen, Porsanger  
FFO Mental Helse Per Olav Kjørsvik, Sør-Varanger  
Kreftforeningen Tove Hardersen, Alta  Sissel Wollmann, Sør-Varanger 
RIO Tom Kristian Hermo, Hammerfest Torvald Tretteskog, Porsanger  
Eldrerådet i Finnmark  Tor-Magne Olsen, Hammerfest  
Samisk representant Else Marie Isaksen, Karasjok Issat Ande Jovnna Eira, Karasjok 

 

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 blant annet være en god fordeling mellom kjønn, alder og geografi. Man har ikke 
lykkes helt med dette denne gang, noe som kan oppfattes negativt internt og eksternt. 
 

5. Medbestemmelse 
Brukerorganisasjonene har kommet med forslag til representanter fra sine organisasjoner 
til Brukerutvalget. Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 5. mars 
2018. 
 

6. Direktørens vurdering 
Optimal ivaretakelse av hensyn til alder, kjønn og geografi ved sammensetning har vært 
utfordrende fordi foretaket ikke har mottatt tilstrekkelig forslag på kandidater fra 
organisasjonene. Foreslåtte sammensetning vurderes likevel som tilfredsstillende selv om 
det hadde vært ønskelig med flere representanter fra Øst-Finnmark. Oppnevningen 
ivaretar imidlertid hensynet til kontinuitet i utvalget.  
 
Vedlegg: 

- Mandat Brukerutvalget 
- Brev sendt til foreninger 
- Forslag til kandidater fra foreninger 
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Mandat for Brukerutvalg i Finnmarkssykehuset HF 

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

 
 
FFO Finnmark 
SAFO Nord 
Eldrerådet i Finnmark Fylkeskommune 
RIO-Nord 
Kreftforeningen Nord-Norge 
 
 
Deres ref: Vår ref: Dato: 
 ?????? Hammerfest 01.12.2017 
 
 
 
Valg av medlemmer til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF 
 
Det skal velges nye medlemmer til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset 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 
satsingsområder. Vi ber dere foreslå flere kandidater for at styret skal ha en reell mulighet til 
å ivareta disse perspektivene ved oppnevning.  
 
Denne gangen ber vi organisasjonene spesielt om å bidra med god geografisk spredning av 
kandidater og ikke minst foreslå kandidater som kan ivareta brukerperspektivet for den 
samiske befolkningen. Viser for øvrig til sammensetning av BU beskrevet nedenfor. 
 
Valgperioden er fra april 2018 – April 2020. 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. 
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Det vises til vedlagte mandat for Brukerutvalget for nærmere informasjon. I tillegg legges det 
ved en oversikt over dagens medlemmer av brukerutvalget. 
 
Vi ber om tilbakemelding med forslag til medlemmer senest mandag 5. februar 2018. Ved 
eventuelle spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
Vennlig hilsen 
Finnmarkssykehuset 
 
 
Ole Martin Olsen 
Administrasjonssjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
 
Vedlegg 
1 Mandat - Brukerutvalget 
2 Medlemmer Brukerutvalg Finnmarkssykehuset 
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Særutskrift fra styremøte i FFO Finnmark 

 

          

Dato og klokkeslett: Torsdag 22.02. 2018, kl. 18.00 – 20:00 

 

Sted:   Løkkeveien 19  

 

Innkalt: Bernt Tande, Alf Bjørn, Bodil Slettli, Gunn Tove Kivijervi, Herman 

Jenssen, Ingrid Nilsen 

   

Møteleder:  Bernt Tande 

Referent: Katarina Silonossova 

  

      

S-sak 16/2018  Valg av kandidater til Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF  

Vedtak: Styret i FFO Finnmark foreslår følgende kandidater:  

1. Bjørnar Leonardsen. Diabetesforbund 
2. Bjarne Hammervoll. HLF Finnmark 
3. Solbjørg Henningsen. Mental Helse. 
4. Bernt Berg. Revmatikerforbund. 
5. Issat Ande Jovnna Eira.  

 
Særutskrift sendes Finnmarkssykehuset HF Finnmark. 

 

Rett utskrift bekreftes.     Alta, 23.02.18 

Katarina Silonossova 

          

 

 



                                                                                             25.01.2018 

Postadresse; RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 
   Postboks 6609, St. Olavs plass, 129 Oslo   E-post post@rio.no  

 

Forslag til representanter for brukerrådet Finnmarkssykehuset  
 

Rio har følgende forslag til brukerrepresentanter for brukerråd, setter opp en liste på tre for å 
imøtekomme Finnmarkssykehuset i forhold til å dekke hele opptaksområdet til sykehuset. 

 RIO setter representantene opp i prioritert rekkefølge, og ber om at det kan bli tatt hensyn til vår 
prioritering. 

1) Tom-Kristian Tommen Hermo Hammerfest født .1966  
 e-post tommen1111@outlook.com  Tlf 412 34 595 
Breilia 63 
9603 Hammerfest 

2) Torvald Tretteskog (kan pga arbeid kun være vara) Lakselv født 1954 
tht@lakselv.name tlf 974 12 555 
Postboks 157 Karasjokveien 
 9711 Lakselv 

 

3) Jan Tore Rasvik født 1968 
       E-post jan.tore.rasvik@rio.no vara?)  tlf400 45 952 kirkenes født 
       Leirduevegen 55 
        9910 Kirkenes 

 

 

       Med vennlig hilsen  

 

          Asbjørn Larsen 
    Brukerrepresentant RIO  
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	Saken legges fram for styret uten at alle varaplassene er besatt. Styret anmodes om å delegere til administrerende direktør oppnevning av resterende vararepresentanter. Foretaket vil ha dialog med brukerorganisasjoner for å kunne få flere representanter til Brukerutvalget. Det vil vektlegges å få flere representanter fra Øst-Finnmark. 
	Kjell Magne Johansen fra SAFO foreslås som leder i denne perioden. Denne posisjonen har alternert mellom SAFO og FFO de siste årene.  Bernt Berg fra FFO foreslås som nestleder. Begge er forespurt og har sagt seg villige. 
	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 blant annet være en god fordeling mellom kjønn, alder og geografi. Man har ikke lykkes helt med dette denne gang, noe som kan oppfattes negativt internt og eksternt.
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