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FFO Troms og Finnmark 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms og Finnmark 

Romssa ja Finnmárkku Doaibmavádjegiid Oktasašsearvi 
 

 
 

                               Protokoll fra styremøte 
 
Dato og klokkeslett: 15.02.2022 KL 16:00. 
 

Sted:   Teams møte. 

 
Til stede: Elin Mary Sabbasen, Marit Myklevoll, Knut Aasgaard, Ann-Kirsti 

Brustad, Alf Bjørn, og Målfrid Mikkola. 
 
Forfall:                     Randi Nilsen og Gunnhild Berglen. 
 
Sekretær:                  Elizaveta Amundsen.  
 
 
Saksliste for oppfølging:  
 
Sak 31/21 Universell utforming ved Tromsø og Alta lufthavner samt nye 
lufthavner, inkludert i Nordland fylke. 
 
Saksopplysninger:  
Sekretær har sendt særutskrift fra styremøreprotokoll 18.01.22 ang. sak 31/21 til FFO Nordland: 
«Det foreslås at FFO Troms og Finnmark i samarbeid med FFO Nordland skriver en felles 
uttalelse til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i begge fylker». Dette forslaget FFO 
Nordland tar opp som sak på sitt styremøte og gir tilbakemelding på det.  
 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. FFO Troms og Finnmark venter på svar fra FFO 
Nordland.   
 
 
Sak 45/22 Utnevning til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
 
Saksopplysninger: På forrige styremøte hadde FFO troms og Finnmark fått 4 forslag på 
kandidater, men burde ha fått minst 6. Sekretær kontaktet to av brukerrepresentanter som satt i 
BU i gående periode og begge stilte til gjenvalg. 

1. Gunnhild Berglen, Svanvik, Finnmark fylkeslag i Autismeforeningen. 
2. Eirin Monsen, HLF Alta, Loppa, Harsvik. 
3. Ole-Marius Minde Johnsen, Mental helse, Tromsø. 
4. Laila Edvardsen, Personskadeforbundet LTN Tromsø og omegn. 
5. Leif Birger Mækinen, Alta LHL 
6. Elen Valborg Voulab, Karasjok, NAAF 

 
Vedtak: Forslag på representanter sendes til Helse Nord RHF omgående. 
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Sak 54/22 Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF, 2022, frist 17.02.22 
 
Saksopplysninger: FFO Troms og Finnmark har ikke fått forslag. Eposten fra NAAF om evt. 

forslag på Maria Kyrrø Kaliainen fra NAAF Sør-Varanger lokallag er ikke 
mottatt (07.02.22).  

 
Vedtak: Sekretær sender purring til NAAF Sør-Varanger, evt. ta kontakt med Maria direkte.   
              Stylereder bistår sekretæren.  
 
 
 
Sak 55/22 Representantskap i spesialisthelsetjenesten og Helsefellesskap. 
 
Saksopplysninger: Fylkessekretær opplyser om saken. 

1. Helsefellesskap Finnmarksykehuset: 
2. Helsefellesskap Troms og Ofoten:  

 
Utklipp fra: Veiledende retningslinjer for Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak:  
  Mandat 
  Oppnevning og konstituering 
  Arbeidsform 
Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak:  
5.1. NOMINASJON 
FFO, SAFO, Kreftforeningen og organisasjoner som representerer brukere fra virksomheter 
innen TSB inviteres til å foreslå kandidater. For å ivareta eldres særlige behov inviteres som 
hovedregel Pensjonistforbundet. 
Dersom innkomne forslag ikke tilfredsstiller kriteriene for sammensetning, kan andre 
organisasjoner forespørres. 
Det må gjøres kjent at organisasjonene må foreslå flere kandidater enn de kan påregne å få inn 
i utvalget. 
5.2. OPPNEVNING 
Styret i helseforetaket oppnevner brukerutvalgets medlemmer, samt leder og nestleder, etter 
innstilling fra administrerende direktør på grunnlag av innsendte forslag fra 
pasientorganisasjonene. 
God dialog mellom helseforetaket og organisasjonene sikres i nominasjons- og 
oppnevningsprosessen. Organisasjonene som foreslår kandidater, skal oppfordres til å sende 
informasjon om relevant formal- og realkompetanse. Bakgrunnssjekk gjennom innsendt 
informasjon og eventuelt intervju danner grunnlaget for utvelgelsen 
 
 
Dette betyr at FFO Troms og Finnmark bør få egen invitasjon til å foreslå BR til 
Helsefellesskapene, uavhengig av invitasjoner til å foreslå BR i de ulike helseforetakene. 
«Likevel, ser vi at flere helsefellesskaper gjør det annerledes, sier Vigdis Endal, seniorrådgiver 
i FFO». Hun hadde kontaktet Arnfinn Aarnes, seniorrådgiver, og de skulle snakke litt sammen 
om de kunne gjøre noe FFO sentralt ifra.  
 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Sekretær fortsetter å jobbe med den sammen med FFO 
Sentralt.  
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Sak 59/22 Valg av styremedlemmer på årsmøte 2022. 
 
Saksopplysninger: 
 
Oversikt over dagens styre: 
Leder:                           Elin Mary Sabbasen        4 år (2018)           På valg 
Nestleder:                     Marit Myklevoll                   5 år (2017)           På valg 
Økonomiansvarlig:   Gunnhild Berglen                   2 år (2020)              Ikke på valg 
Styremedlem:               Knut Aasgaard                   2år (2020)                                 På valg 
Styremedlem:               Synne Sandtrøen                       (sa opp sitt verv)                             - 
Styremedlem:               Målfrid Mikkola                   2 år (2020)                      På valg 
Styremedlem:               Alf Bjørn        10 år (2012)            
Varamedlem 1:    Ann-Kirsti Brustad         1 år (2021)                               På valg 
Varamedlem 2:   Randi Nilsen          1 år (2021)                               På valg 
 
Oversikt over valgkomiteen: 
Leder:                            Nina Danielsen                            1år (2021)                               På valg 
Medlem:     May-Britt Voll                     2 år (2020)                              På valg 
Medlem:     Olav Sara Nikkinen          2 år (2020)                       På valg 
Vara:      Gro Johansen                     2 år (2020)                              På valg 
 
Andre saksopplysninger: På styremøte i desember foreslo Alf Bjørn 4 varamedlemmer i 
styresammensetning. Dette var grunnet gyldig fravær to av styremedlemmer i samme 
tidsperiode.  
 
Vedtak: Forslaget på 4 varamedlemmer i styresammensetning tas som sak på Årsmøte 2022. 
Det skal sendes et notat til valgkomite slik at de har 2 ekstra navn klare.  
 
 
Sak 62/22 Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: Innkalling godkjent.  
 
 
Sak 63/22 Godkjenning av sakslista 
 
Vedtak: I sakslisten kommer sakene: 
 
 Sak 76/22 Universell utformet hytte i Lakselvdalen i Balsfjord kommune.  Samarbeid med 
 Den Norske Turistforening avd. Troms (Troms Turlag). 
 
 Sak 77/22 Foredrag i VGS i Tromsø om det å være funksjonshemmede og hjelpemidler.    
 
 
Sak 64/22 Godkjenning av styremøteprotokoll 18.01.2022 
 
Vedtak: Protokoll godkjent med ett merknad: Saksopplysninger bør oppgis både i 

innkallingen og i protokollen.  
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Sak 65/22 Gjennomgang av postlista.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
19.01.2022 Vigdis Endal ba om innspill fra hvert enkelt fylkesstyre på hvilke temaer de har 
behov for påfyll på. Svarene som var mottatt fra styre var sendt til FFO Sentralt. 
 
20.01.2022 Ingeborg Katarina Vea, Kommunikasjonsansvarlig ba om å dele en lenke: 
Hvordan bistå reisende med assistansebehov? : https://mailchi.mp/ffo.no/assistanse-til-
funksjonshemmede-i-kollektivtrafikken-14107332 
 
23.01.2022 Gratis temamøte om valgkomitearbeid fra Funkis studieforbundet 7.02.2022. 

Sekretær deltok i dette møtet. 
 
31.01.2022 Ingeborg Katarina Vea har sendt resultater på spørreundersøkelsen: 
Da er oppsummeringen av FFOs siste Covid-19 undersøkelse klar: 
https://mailchi.mp/ffo.no/resultatet-p-ffos-3-covid-underskelse-14138144 
 
31.01.2022 UNN: Nye arealer for psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

i Tromsø: Høring angående valg av virksomhetsalternativ.  

01.02.2022 Fylkessekretær i NRF Troms, sendt forslag på en representant til Brukerutvalg 
ved UNN og til Brukerutvalg ved ViGØR. 

07.02.2022 Årsmøteprotokoll HLF Sør-Varanger med nytt styreoversikt.  

09.02.2022 Beate Juliussen, Administrasjonssjef av Finnmarkssykehuset etterspør en vara 
representant fra Alta.  

11.02.2022 Protokoll fra styremøte i Psoriasis- og eksemforbundet Troms. 

11.02.2022 Vigdis Endal sender skjemaer til kommune-FFO om rapportering og 
driftstilskudd. 

12.02.2022 Protokoll fra styremøte FFO Målselv. Dato og tidspunkt for årsmøte i FFO 
Målselv er tirsdag 3. mai kl. 18:00 på Bardufosstun.  

13.02.2022 Innkalling til kurs «Å delta på årsmøte» og årsmøte i HLF Troms og Finnmark 
avholdes i Tromsø på Quality Hotel Saga 11-13 mars 2022. 

14.02.2022 Vigdis Endal: Til fylkes-FFO – om kurs for nyvalgte styremedlemmer i fylkene 
våren 2022.  Onsdag 18.mai   17.30 – 20.00 for nyvalgte i fylkesstyrene i Møre og Romsdal, 
Nordland, Troms og Finnmark, Oslo og Vestland. Dersom nytt styremedlem tidligere har vært 
styremedlem, men ikke i 2021, er kurset for denne personen også. 
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Vedtak:                  

 FFO Troms og Finnmark skriver Høringssvar angående valg av virksomhetsalternativ 
for psykisk helsevern og støtter Åsgård Bygget. 

 FFO Troms og Finnmark sender forslag på en BR til VIGØR fra NRF. 
 Alf Bjørn foreslås som vararepresentant til BU ved UNN. 
 Fylkessekretær skal delta i kurs og årsmøte til HLF Troms og Finnmark. 

 
 
Sak 66/22 Økonomi. 
 
 
Vedtak: Styret tar til orientering at FFO Troms og Finnmark har per i dags dato 134.801,-kr 
til disposisjon.  
 
 
 
Sak 67/22 Samekonferansen TFFK 02.03.2022 
 
 
Vedtak: Styreleder Elin Mary deltar på konferansen. 
 
 
 
 
Sak 68/22 UNN brukerbank. 
 
Saksopplysninger: FFO Troms og Finnmark mottok en epost fra Merethe Saga Lønnum, 
rådgiver i avdeling for kontinuerlig forbedring ved UNN med et ønske om å spre ut informasjon 
til våre medlemsorganisasjoner. UNN driver med et prosjekt om å lage egen brukerbank av 
pasienter/pårørende, som ikke trenger å være medlemmer av medlemsorganisasjoner samt får 
honorering for sitt arbeid. Videresending ble ikke gjort grunnen FFO Troms og Finnmark, i 
samarbeid med FFO sentralt ønsker å jobbe med denne saken.  
Vigdis Endal skriver: 
«Organisasjonene som organiserer funksjonshemmede og kronisk syke har vært imot denne 
praksisen. Vi har tidligere protestert imot dette andre steder der spesialisthelsetjenesten lager 
brukerbanker, men det synes å være noe spesialisthelsetjenesten nå mener er ok.  
FFO jobber for å fremme representativ brukermedvirkning. Det betyr at de skal kunne 
representere flere enn seg selv og egen erfaring. Organisasjonene skaper fellesskap som velger 
hvem som representerer funksjonshemmede og kronisk syke. Hvis spesialisthelsetjenesten selv 
velger hvem som skal tale pasientenes sak uten at organisasjonene er innblandet, blir det et 
annet system».  
Arnfinn Aarnes, seniorrådgiver FFO skriver: 
«Hei. Takk for tips, det er jo viktig å gi en tilbakemelding til UNN på dette. 
Jeg holder på å skrive en e-post om denne saken til UNN. Sender den først til dere for 
kommentarer». 
  
Vedtak: Sekretær jobber videre med saken. Oppfølging fortsetter på neste styremøte.  
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Sak 69/22 Funkis tilskuddsmidler til kurs og opplæring. 
 
Saksopplysninger: Åsta Tale Strand, seniorrådgiver FFO: «For FFO kan det være aktuelt å 
ha kurs på mange av de interessepolitiske områder vi jobber med. For organisasjonene er det 
nyttig at FFO lager kurs som er av felles interesse for mange organisasjoner; eks. rettigheter 
knyttet til skole og utdanning, kunnskap om universelle utforminger, NAV og ordninger som er 
viktig for våre grupper. Her handler det om å finne ut hva behovet er».  
 
Vedtak: Styret foreslår «Kurs i brukermedvirkning»; «Hva er Helsefellesskap og hvilken rolle 
vil frivilligheten ha i dette?»; «Brukerutvalg i helseforetakene. Generell dialog om arbeidet». 
 
 
Sak 70/22 Brukermedvirkning ViGØR Rehabiliteringssykehus. (Tidligere    
                 Kurbad) 
 
Saksopplysninger: Sekretær har vært i kontakt med VIGØR og har fått svar fra FoU-leder, 
Anu Piira: «ViGØR Rehabiliteringssykehus har et brukerutvalg som holder 2 møter per år. 
Nåværende brukerutvalget vårt startet i januar 2020 og består av 4 representanter fra MS 
forbundet, CP foreningen, Parkinsonforbundet og kreftforeningen. ViGØR sin direktør og FoU 
leder fungerer som sekretariat for utvalget. Valg av leder og nestleder har ikke blitt gjort på 
møtene da vi har ikke vært fulltallige p.g.a Covid-19 pandemien og annet fravær. Hittil har 
ViGØR sørget for møteinnkallelser og laget sakslister til møter basert på innspill fra 
brukerrepresentanter. 
Brukerutvalgets normale funksjonstid er 2 år og vi skal ta opp valg av nye kandidater ved neste 
brukerutvalgsmøte. 
Vi har ønsket å få med representanter fra Revmatikerforbundet/Fibromyalgiforbundet og 
Slagforbundet. Fibromyalgiforbundet og Revmatikerforbundet har gitt tilbakemelding på at de 
ikke har kapasitet, og Slagforbundet har ikke besvart vår forespørsel. ViGØR jobber fortsatt 
med å få representanter fra disse forbundene. 
Vi har også en brukerrepresentant fra Personskadeforbundet LTN   i styre». 
 

 Det er kommet forslag på Sissel Nordahl Hansen, Brukerutvalg ved ViGØR fra Norsk 
Revmatiker Forbundet Troms. 

 
 
Vedtak: Forslaget fra NRF Troms sendes til VIGØR. 
 
 
Sak 71/22 Brukermedvirkning Helsepartner Rehabilitering AS avdelinger i Alta           
                 og Skibotn. 
 
Saksopplysninger: Sekretær har skrevet en epost til Direktør for Helsepartner Rehabilitering, 

Renate Jakobsson. Eposten ble ubesvart. 
            08.02.22 ble e-posten videresendt på nytt med kopi til sentralbord til avd. Alta og 

Skibotn. 
 
Vedtak: Sekretær fortsetter å oppnå kontakt med Renate. 
 
 



 
Protokoll fra styremøte 15.02.2022          side 7 

 
 

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  

Sak 72/22 BU i NAV Troms og Finnmark og NAV BIL. 
 
Saksopplysninger: Sekretær ønsket å få oversikt over neste BU i NAV Troms og Finnmark 
og i NAV Bil. I den forbindelsen ble informasjonen etterspurt.  
 

 Eva-Lill J. Margit, seniorrådgiver i Nav Troms og Finnmark: «Medlemmer av 
Brukerutvalget for NAV Troms og Finnmark velges for 4 år i gangen. Dette betyr at det 
skal velges nye representanter med virkning fra år 2023. Det er den enkelte 
brukerorganisasjon som selv velger sine medlemmer».  

 Juliette Fagerheim fra NAV BIL: «Vi har ikke laget noen fast møteplan, men 2-4 møter 
pr år. Neste møte blir i mars 2022. Jeg skal gi beskjed når BR skal velges for neste 
periode». 

 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering.  
 
 
Sak 73/22 Utbetaling av Troms og Finnmark fylkeskommunes driftstilskudd  
                 2022. 
 
Saksopplysninger:  

FFO Troms og Finnmark har fått endelig vedtak på søknad: 
«Troms og Finnmark fylkeskommune har i sitt budsjett for 2022 satt av 
kr. 204 200.- til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Troms 
og Finnmark. 
Institusjoner og organisasjoner som mottar støtte skal sende inn 
budsjettsøknad for påfølgende år innen oppgitt frist. Regnskap og 
rapport for 2021 og budsjettsøknad med beskrivelse av institusjonens 
planer for 2023 bes oversendt postmottak@tffk.no innen 01. mai 2022». 

 
Vedtak: Regnskap og rapport for 2021 og budsjettsøknad med beskrivelse av FFO Troms og 
Finnmark sine planer for 2023 sendes til postmottak@tffk.no innen 01. mai 2022. 
 
 
 
 
Sak 74/22 Årsmøte 2022. Valg av møteleder, protokollunderskrivere og  
                 tellekorps. 
 
Saksopplysninger: Hanne Witsø meldte seg til å være en av tellekorps. 
 
 
Vedtak: Elin Mary tar kontakt med Pål Heffer om han ønsker å være årsmøteleder.  
              Tellekorps og protokollunderskrivere velges på årsmøte. 
 
 
Sak 75/22 Neste styremøte. 
 
Vedtak: Tirsdag, 15. mars 2022, kl:16:00 i Teams. 
 



 
Protokoll fra styremøte 15.02.2022          side 8 

 
 

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  

 
Sak 76/22 Universell utformet hytte i Lakselvdalen i Balsfjord kommune. 

Samarbeid med Den Norske Turistforening avd. Troms (Troms Turlag) 
 
Saksopplysninger: 

Den Norske Turistforening avd. Troms (Troms Turlag) ønsker å bygge ei universell 
utformet hytte i Lakselvdalen i Balsfjord kommune. De ønsker å få et samarbeid med 
representanter for funksjonshemmede, slik at de hjelper DNT med å kvalitetssikre 
planene, og dernest å bistå i å promotere bruk av hytta når den tid kommer. Eposten var 
videresendt til Cato Lie, rådgiver i FFO innen universell utforming samt med et forslag 
om et digitalt møte med DNT. 

 
Vedtak: Styret ser veldig positivt på at DNT ønsker å samarbeide med FFO Troms og  
              Finnmark. Fylkessekretær fortresser å jobbe med saken.  

 
Sak 77/22 Foredrag i VGS i Tromsø om det å være funksjonshemmede og  
                 hjelpemidler. 
 
Saksopplysninger: 

Trude Molund, lærer på Vg1 helse og oppvekst på Ishavsbyen vgs i Tromsø informerer: 
«Vi skal ha om hjelpemidler og velferdsteknologi. Da lurer jeg på om det er noen av 
deres medlemmer som kunne tenke seg å holde foredrag om det å være 
funksjonshemmede og hjelpemidler. Driver dere med et slik arbeid eller vet dere om 
noen som kunne tenke seg dette som jeg kan kontakte?». 

 
Vedtak: Styret ønsker flere opplysninger om saken. Det foreslås å kontakte 
medlemsorganisasjoner i Tromsø samt spørre om noen kunne tenke seg å holde foredrag for 
VGS i Tromsø. 
 
 
 
Møte avsluttet: kl.18.05.  


