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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
2021/3064 Beate Juliussen Hammerfest, 16.03.2022 
 
Saksnummer 24/2022 
 
Saksansvarlig:  Administrasjonssjef, Beate Juliussen  
Møtedato: 24. mars 2022 

Utnevning av medlemmer til Brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022-2024  
 
Ingress: Denne saken handler om oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF for perioden 24. mars 2022-mars 2024. I henhold til mandat for 
Brukerutvalget skal utvalget oppnevnes av styret i Finnmarkssykehuset HF. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer og 

varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 24. mars 
2022 – mars 2024 som følger:  

 

Organisasjon Forslag til nye medlemmer Varamedlem 

SAFO Kjell Magne Johansen, Hammerfest 

- leder 

 

FFO  Gro Johansen, Lakselv – nestleder Synnøve Pettersen, Kokelv 

FFO Alf Bjørn, Alta Bjørnar Leonardsen, Hammerfest 

FFO Mental Helse Torhild Ackermann, Kirkenes Eli Haaland, Lakselv 

FFO Mental Helse Knut Harald Eriksen, Båtsfjord Ken Roger Gjøvik, Hammerfest 

Kreftforeningen Solveig Methi, Vadsø Tove Hardersen, Alta 

RIO Tom-Kristian Tommen Hermo, 

Hammerfest 

Tor Arne Heiskari Johansen, Sør-Varanger 

Eldrerådet i Troms og 

Finnmark  

Astrid Daniloff, Sør-Varanger Arnfinn Sarilla, Alta 

Samisk representant Susanne Elisabeth Siri, Kautokeino Tor Asle Varsi, Tana 

 
2. Styret delegerer til administrerende direktør å oppnevne vararepresentant for 

SAFO.  
 
Vivi Brenden Bech 
Konstituert administrerende direktør 
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Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Mandat Brukerutvalget 
3. Brev sendt til organisasjoner 
4. Forslag til kandidater fra organisasjoner 
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Utnevning av medlemmer til Brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022-2024   
Saksbehandler:  Beate Juliussen   
Møtedato:  24. mars 2022  

1. Formål/Sammendrag 
Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset har en funksjonstid på to år. Nytt Brukerutvalg 
skal oppnevnes for perioden 24. mars 2022-mars 2024. Styret i Finnmarkssykehuset HF 
oppnevner utvalget etter innstilling fra administrerende direktør på bakgrunn av 
innkomne forslag fra brukerorganisasjonene. Styret oppnevner også leder og nestleder. 

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

3. Saksvurdering/analyse 
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.  
 
SAFO har ikke lagt frem forslag til vararepresentant, og er bedt om å komme med 
forslag. Saken legges fram for styret uten at denne plassen er besatt. Styret anmodes om 
å delegere til administrerende direktør oppnevning av denne.  
 
Kjell Magne Johansen fra SAFO foreslås som leder i denne perioden. Gro Johansen 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 

 

FFO  Gro Johansen, Lakselv – nestleder Synnøve Pettersen, Kokelv 

FFO Alf Bjørn, Alta Bjørnar Leonardsen, 

Hammerfest 

FFO Mental Helse Torhild Ackermann, Kirkenes Eli Haaland, Lakselv 

FFO Mental Helse Knut Harald Eriksen, Båtsfjord Ken Roger Gjøvik, 

Hammerfest 

Kreftforeningen Solveig Methi, Vadsø Tove Hardersen, Alta 

RIO Tom-Kristian Tommen Hermo, 

Hammerfest 

Tor Arne Heiskari Johansen, 

Sør-Varanger 

Eldrerådet i Troms og 

Finnmark  

Astrid Daniloff, Sør-Varanger Arnfinn Sarilla, Alta 

Samisk representant Susanne Elisabeth Siri, Kautokeino Tor Asle Varsi, Tana 
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4. Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 
Brukerutvalget har en samisk representant som har et særskilt ansvar for å ivareta 
samisk språk, kultur og tjenestetilbud, men dette er også et fokus for hele 
Brukerutvalget.   

5. Overordnet risikovurdering 
Brukermedvirkning er en viktig del av arbeidet med kjerneverdiene kvalitet, trygghet og 
respekt. Valg av BU representanter bygger opp om disse verdiene. Prosessen med å få på 
plass representantene startet tidlig, slik at organisasjonene hadde god tid til å finne sine 
representanter. Dette har gjort at prosessen med å få på plass nye medlemmer har gått 
bra, og alle plasser er fylt, bortsett fra vararepresentant for SAFO. Foretaket har vært 
nødt til å endre på innstillingen fra FFO for å få en mer balansert fordeling på geografi, 
og har også en god fordeling mellom kjønn og alder.   

6. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Saken har vært drøftet med de tillitsvalgte i informasjons- og drøftingsmøte  
16. mars 2022, og i FAMU samme dag. 
 
Det fremkom spørsmål og kommentarer i informasjons- og drøftingsmøtet. Saken har 
ikke blitt endret som følge av disse.  

7. Direktørens vurdering  
Organisasjonene har foreslått tilstrekkelig antall kandidater til at foretaket kan 
oppnevne nytt Brukerutvalg for perioden 24. mars 2022-mars 2024, untatt 
vararepresentant for SAFO. Det foreslås derfor at styret delegerer til administrerende 
direktør å oppnevne vararepresentant for SAFO. Med foreslått oppnevning vurderes 
sammensetningen i Brukerutvalget som tilfredsstillende i forhold til fordeling mellom 
alder, kjønn og geografi. Oppnevningen ivaretar også hensynet til kontinuitet i utvalget.    

Vedlegg 
1. Mandat Brukerutvalget 
2. Brev sendt til organisasjoner 
3. Forslag til kandidater fra organisasjoner 
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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.  
 

Skrevet ut: 23.01.2014 12:24:46 Gyldig fra: 04.06.2012
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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.” 

 

Skrevet ut: 23.01.2014 12:24:46 Gyldig fra: 04.06.2012
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 Foretakssekretariatet 

 
 

 
 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED»    
 
 
 
 
 
Deres ref:                          Vår ref:                           Saksbehandler:                                 Dato: 
«REF» 2020/1061-38  Beate Juliussen                                                    04.10.2021                             

 
Valg av medlemmer til Brukerutvalget og Ungdomsrådet ved 
Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022-2024 
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 78 42 10 00 Org nr: MVA 983 974 880 NO 
Finnmarkssykehuset HF Finnmarkssykehuset 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9601 Hammerfest 9601 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no

Det skal velges nye medlemmer til Brukerutvalget og Ungdomsrådet ved Finnmarkssykehuset 
HF. Styret ved Finnmarkssykehuset HF oppnevner Brukerutvalget etter innstilling fra 
administrerende direktør på bakgrunn av innkomne forslag. Styret oppnevner leder og 
nestleder. Administrerende direktør oppnevner Ungdomsrådet på bakgrunn av innkomne 
forslag. 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 HF for 
Brukerutvalget, mens det for Ungdomsrådet gjøres gjennom valg ved konstituering.  
 
Brukerutvalget og Ungdomsrådet 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 en skal ha 
reell mulighet til å ivareta disse perspektivene ved oppnevning.  
 
Valgperioden er april 2022 – april 2024.  
 
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. 
 
Ungdomsrådet skal bestå av ni medlemmer og fire varamedlemmer. Disse kan nomineres av 
brukerorganisasjonene i tillegg til at det er en allmenn utlysning for å rekruttere aktuelle 
kandidater.  
 
Vi ber om tilbakemelding med forslag til medlemmer 31. januar 2022. Ved eventuelle 
spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
Vennlig hilsen 
Finnmarkssykehuset HF 
 
 
Beate Juliussen  
Administrasjonssjef  
        
        
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og kan være uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 

1 Mandat Brukerutvalget 
2 Mandat til ungdomsrådet 
3 Ungdomsråd Finnmarkssykehuset 2019-2022 
4 Brukerutvalget 2020-2022 

 
 
 
 



Fra: Kirsti Elise Fosshaug <Kirsti.Fosshaug@nhf.no>  
Sendt: tirsdag 8. februar 2022 15:07 
Til: Juliussen Beate <Beate.Juliussen@finnmarkssykehuset.no> 
Kopi: Kjell Magne Johansen <kjellmagnejohansen@hotmail.com>; 'Frid Tellefsen Svineng' 
<fotsvineng@hotmail.no> 
Emne: SAFO Nord foreslår Kjell Magne Johansen som kandidat til deres utvalg 
 

Hei Beate. 
Vi har hatt en runde på dette, og vi foreslår Kjell Magne Johansen for kommende periode. 
Erik Lemika har meldt inn at han ikke stiller som vara kommende periode. Jeg sette 
fylkesleder Frid T. Svineng (Norsk Forbund for Utviklingshemmede Finnmark) i kopi, i tilfelle 
hun har noen forslag på flere kandidater.  
 
Med vennlig hilsen Kirsti Fosshaug. koordinator SAFO Nord. 
 

 ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne 
vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt.  



 
Kontor: Løkkeveien 19         Telefon: 904 75 099 Bank: 4750 93 96295 
Post nr./sted: 9510 Alta            E-post: post.tromsogfinnmark@ffo.no  Org.nr: 981 660 803  

FFO Troms og Finnmark 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms og Finnmark 
Romssa ja Finnmárkku Doaibmavádjegiid Oktasašsearvi 
 

 
 
Særutskrift fra styremøteprotokoll 18.01.2022. 
 
S-sak 47/22            Utnevning Brukerutvalg på Finnmarkssykehuset: 
 
 
Vedtak:        

1. Gro Johansen (foreslått som nestleder). NAAF region Nord med personlig vara 
Synnøve Pettersen, Kokelv, Finnmark fylkeslag i Autismeforeningen. 

2. Bjørnar Leonardsen, LHL Troms og Finnmark, Hammerfest. 
3. Torhild Ackermann, Mental helse, Kirkenes (fast representant) med personlig 

vara: Eli Haaland, Mental helse, Lakselv. 
4. Ken Roger Gjøvik, Mental helse, Hammerfest (fast representant) med 

personlig vara Knut Harald Eriksen, Mental helse, Båtsfjord. 
 
 
Styret FFO Troms og Finnmark 

http://images.google.no/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://ndla.no/sites/default/files/images/ffologo.jpg&usg=AFQjCNEc7llF8pdW--kLRMOmVkEIl1N23Q


Fra: FFO Troms og Finnmark <post.tromsogfinnmark@ffo.no>  
Sendt: tirsdag 15. februar 2022 18:20 
Til: Juliussen Beate <Beate.Juliussen@finnmarkssykehuset.no> 
Emne: SV: Representanter Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 
 

Hei, igjen 
 
Styret i FFO Troms og Finnmark vedtok i dag på styremøte å sende forslag på Alf Bjørn, fra HLF som 
vararepresentant til Bjørnar Leonardsen. 
Alf Bjørn er fra Talvik – Alta og jeg regner med dere er godt kjent med ham. 
 
Ta kontakt ved ytterligere informasjon. 
 
Med vennlig hilsen 
Elizaveta Amundsen 
Fylkessekretær  FFO Troms og Finnmark 
Mobil: +47 904 75 099 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
 

 
 www.ffo.no 
 

 ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne 
vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt.  

http://ffo.no/Fylkeslag/FFO-Nord-Trondelag/


Fra: Wenche Pedersen Kjølås (Wenche.Kjolas@kreftforeningen.no)
Sendt: 26.01.2022 15:56:47
Til: Juliussen Beate
Kopi: Postmottak Finnmarkssykehuset (postmottak@finnmarkssykehuset.no); Brage Larsen 
Sollund

Emne: Finnmarkssykehuset HF Kandidater til brukerutvalget 2022 - 2024
Vedlegg: Solveig Methi Skjema for CV opplysninger januar 2022.docx
Hei Beate
 
Kreftforeningen ved distriktskontoret i Tromsø takker for invitasjonen til å foreslå kandidater til 
brukerutvalget og til ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF 
for perioden 2022 – 2024.
Kreftforeningen vil foreslå følgende kandidat:
 

Navn Sted Pasientforening Erfaring CV Mailadr Tlf
Solveig 
Methi

Vadsø Brystkreftforeningen Ny Vedlagt solveig.methi@gmail.com 91165498

 
Til orientering nevnes at Sissel Wollmann som har vært mangeårig vara til brukerutvalget i Finnmark ikke 
stiller til gjenvalg.
Dessverre ønsker heller ikke Eirik Karlstrøm å stille til gjenvalg i ungdomsrådet, og vi har beklageligvis 
ikke kunnet komme opp med en ny kandidat denne gangen.
 
Lykke til med utnevnelsene!
 
Beste hilsen 
Kreftforeningen, distriktskontoret i Tromsø
Wenche Kjølås
Rådgiver
 

KREFTFORENINGEN
Distriktskontoret i Tromsø
Postboks 2087, 9266 Tromsø
Grønnegt. 86-88, 9008 Tromsø
Mobilnr: 907 93 828 Sentralbord: 21 49 49 21
www.kreftforeningen.no
Fakturaer sendes på e-post til 951812528@semine.no
Sammen skaper vi håp
Bli medlem i Kreftforeningen du også!
 

 
 
 

e-post: beate.juliussen@finnmarkssykehuset.no 
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Heia Beate 
Takk for tilbakemeldingen og etterlysningen av vararepresentant.  
Tove ønsket egentlig ikke å stille til gjenvalg, og denne gangen har det generelt vært litt vanskelig å 
finne gode kandidater til valget.  
Men tok kontakt med henne i dag på nytt, og i og med at vi har fått en ny og «fersk» kandidat som 
virkelig ønsker å gjøre en jobb som brukerrepresentant, sier Tove seg likevel villig til å stille som vara. 
Det er vi kjempeglade for. 
 
Da ønsker jeg dere lykke til med utnevnelsene! 
 
Beste hilsen  
Kreftforeningen 
Wenche Kjølås 
Rådgiver 
 

 

KREFTFORENINGEN 
Distriktskontoret i Tromsø 
Postboks 2087, 9266 Tromsø 
Grønnegt. 86-88, 9008 Tromsø 
Mobilnr: 907 93 828 Sentralbord: 21 49 49 21 
www.kreftforeningen.no 

Fakturaer sendes på e-post til 951812528@semine.no 
 
Sammen skaper vi håp 
Bli medlem i Kreftforeningen du også! 
 

 

http://www.kreftforeningen.no/
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RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet 
Storgata 39, 0182 Oslo 
post@rio.no 
 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Sykehusveien 35 
 9601 Hammerfest  
Ved styret 

 

Forslag på medlemmer til Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 
for perioden 2022-2024  

RIO ønsker med dette å foreslå Tom-Kristian Tommen Hermo som vår representant til BU 
Finnmarks sykehuset for perioden 2022-24.  

Tom – Kristian er fra Hammerfest, er 55 år og har samiske og kvenske aner.  

 Tom – Kristian er en del av dagens Brukerutvalg, og RIO ønsker han gjenvalgt for nok en 
periode. Dette da RIO ser det som gunstig for TSB feltet å beholde Tom – Kristian som 
representant med tanke på hans lange og brede erfaring som Brukerrepresentant. Tom Kristian 
har representert RIO og pasientene ved psykiskhelse rus Finnmarkssykehuset i BU på en 
særdeles god måte inneværende periode. 
 

Vider ønsker RIO å foreslå Tor Arne Heiskari Johansen som vara til BU Finnmarkssykehuset 2022-
24. Tor Arne er 67 år og kommer fra Sør – Varanger kommune. Tor Arne er pensjonert 
Sykepleier, og har kvensk og samiske aner. Se cv vedlagt. 

Ønsker  

 
 
-------------------- 
Asbjørn Larsen 
Nestleder RIO 
Telefon 452 68 495 
e-post asbjorn.larsen@rio.no  

mailto:post@rio.no
mailto:asbjorn.larsen@rio.no


  
   

 

 

  Administrasjonssjefen 

 
   Postadresse:

Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701, 9815 Vadsø

Kontakt:
E-post: postmottak@tffk.no
Telefon: 77 75 50 00

Nettside:
tffk.no

  
Dato: 14.12.2021 

Dok.nr: 20/14013-21 

Deres ref:    

FINNMARKSSYKEHUSET HF 
Sykehusveien 35 
9601 HAMMERFEST 
 Saksbehandler: Mette Rushfeldt 

     

 
 

Valg av medlemmer til Brukerutvalget ved Finnmarksykehuset HF for 
perioden 2022-2024 

 
Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har i møte 06.12.21 sak 23/21 Valg av 
medlemmer til Brukerutvalg ved Finnmarkssykehuset HF  for perioden 2022-2024 og gjordet 
slikt vedtak:  
 
 Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark foreslår i prioritert rekkefølge medlemmene Astrid 

Daniloff og Arnfinn Sarilla som kandidater til Brukerutvalg i Finnmarkssykehuset HF. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Johanne Sommersæter 
leder fylkeseldrerådet 

 

 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 



Kopiija
Beate Juliussen

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO
21/5477 - 3 22/3469 08.02.2022 

Forslag til samisk representasjon ved Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset 
HF
Evttohusat sámi áirasiidda Finnmárkkubuohcciviesu geavaheddjiid lávdegoddái

Sametingsrådet har behandlet forespørsel om forslag til representant til brukerutvalg og ungdomsråd ved 
Finnmarkssykehuset HF. Sametingsrådet foreslår følgende til brukerrepresentant og vara:
Fast representant: Susanne Elisabeth Siri, Kautokeino
Vara: Tor Asle Varsi, Tana. 

Når det gjelder forslag til representant til Ungdomsrådet ønsker Sametingsrådet at Sametingets 
ungdomspolitiske utvalg involveres i det arbeidet. Ungdomspolitisk utvalg oppnevnes i neste uke, så hvis 
vi kan komme med navn etter den oppnevningen er det veldig bra.

Her er kontakt informasjon om forslag til brukerutvalget:
Fast representant: Susanne Elisabeth Siri, Kautokeino. 
Adresse: 9520 Kautokeino 
e-post: elebette@hotmail.com
Telefon: 95277737

Vararepresentant: Tor Asle Varsi, Tana. 
Adresse: Suveguolban 1B, 9826 Sirma
Telefon: 95847827

Ta gjerne kontakt med oss om noe er uklart. 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Lisbeth Vesterheim Skoglund Inga Margrethe Eira Bjørn
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Finnmarkssykehuset HF Sykehusveien 35 9601 HAMMERFEST

Kopiija / Kopi til:
Beate Juliussen

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00
Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347
9735 Kárášjohka/Karasjok váldde oktavuođa/ta kontakt
Áššemeannudeadji
saksbehandler

Inga Margrethe Eira Bjørn

Tel: +47 78 48 42 21

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974760347
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