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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Tirsdag 02.11.2021 kl 10.15 – 15.20 

                Møtested:   Teamsmøte 

 
Tilstede:  Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Hans-Johan Dahl, Nina 

Nedrejord, Terje Olsen, Merethe Saga Lønnum, Ulf J Bergstrøm, 
Ingolf Kvandahl, Mildrid Pedersen,Thomas Engelskjøn, Nina 
Benjaminsen 

 
Forfall:  Paul Dahlø, Merethe Krohn,  Siv Elin Reitan 
 
Fra adm.:  Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen 
  Administrasjonsulent Hilde A. Johannessen (referent) 
 
 

Saksliste 
 
 BU-49/21         Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  Saker til BU-59/21 Eventuelt: 
1. Utfordringer med ipad  
2. Pasientreiser og transport 
3. Taushetserklæring 
4. IVF-fertillisering – kunstig befruktning 
5. Tilstedeværelse for partner på føde/barsel 

 
Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste. 
      

 
 BU-50/21        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 14.-15.09.2021 

Referatet ble gjennomgått. 
 
Vedtak   Referatet ble godkjent. 
 
 
BU-51/21 Handlingsplan 2020-2022 for Brukerutvalget UNN 

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen gikk gjennom 
Handlingsplanen med tanke på eventuell revidering av planen. 
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Det kom flere innspill til både endringer og tillegg, og det var enighet 
om at det bør tas en grundig revidering av planen så snart nytt 
brukerutvalg er oppnevnt til våren.  
Handlingplanen settes på agendaen i desembermøtet.  
 

Vedtak: De enkelte medlemmene i Brukerutvalget kommer med sine innspill til 
Handlingsplanen innen 9.11.2021. Saken tas opp på nytt i 
Brukerutvalgets møte 08.12.2021. 

 

 
BU-52/21 Brukermedvirkning: Prehospitalt sepsisregister og forskningsprosjekt 

Akuttmedisinsk klinikk ved UNN har behov for en brukerrepresentant i 
et forskningsprosjekt og i et opprettet kvalitetsregister ved avdelingen.  

 
Vedtak: Brukerutvalget oppnevner Nina Nedrejord som brukerrepresentant i 

prosjektet. Administrasjonen formidler kontaktinformasjon. 
   

 
 BU-53/21 Informasjon til pasienter om utprøvende legemiddelbehandling 

 Legemiddelfaglig rådgiver ved Fag- og kvalitetsavdelingen, Trude 
Giverhaug orienterte. Ved UNN arbeides det med ny prosedyre for å 
ivareta pasientsikkerheten ved utprøvende behandling også utenfor 
kliniske studier. Informasjon om klinisk utprøving bør oppdateres på 
UNNs nettside.  

 
Vedtak: Brukerutvalget takker Trude Giverhaug for informasjon om utprøvende 

legemiddelbehandlig i og utenfor kliniske studier. Brukerutvalget bidrar 
gjerne i utforming av ny informasjon på UNN sine nettsider. 

 
 

 BU-54/21         Høring: Revisjon av regionale retningslinjer for honorering av  
  brukerrepresentanter 

Helse Nord RHF har arbeidet med utkast til nye regionale retningslinjer 
for å få en nøktern honoreringspraksis. Brukerutvalget har følgende 
innspill: 
Punkt 5 d):  
Godtgjøring gis for hvert møte selv om de avholdes samme dag.  
Det kreves forberedelse for de små enkeltmøtene også. 
Punkt 6 :  
Ved deltakelse på konferanser bør Brukerutvalget kunne oppnevne en 
eller to representanter som kan delta, og at de blir honorert etter 
ordinære satser og utgifter dekket. 
Punkt 8-2. andre ledd.:  
Satsen for sannsynliggjorte utgifter mht omsorgsforpliktelser bør økes 
fra kr 500,- med inntil kr 1000,-. 

 
Vedtak: Administrasjonen formidler innspillene til Helse Nord RHF i eget brev. 
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 BU-55/21         Orientering vedrørende etablering av seineffekt kreft poliklikk 
  ved Kreftavdelingen 

 Overlege Anne Gry Bentzen fra Kreftavdelingen orienterte.  
 Det er satt ned en gruppe som er lagt organisatorisk under 
Kreftavdelingen der oppdraget er å sikre god kompetanse om 
seineffekter på alle nivå i helsetjenesten. UNN har to hovedmål:  
 
 1.  Poliklinisk tilbud for pasienter med komplekse seineffeter etter 

kreftbehandling 
  2 . Kompetanseoppbygging 
   
  Prosjektet har oppstart januar 2022 og har et tidsperspektiv på ca 1 år. 

 Gå gjerne på kreftrehabilitering.no og se Askøy kommunes modell: 
Rehabilitering av kreftoverlevere. 

 
Vedtak:           Brukerutvalget støtter opp om at arbeidet er viktig, og er veldig glad for  

at seineffekt kreft er løftet til et poliklinisk nivå og møter pasientene. 
Det er viktig at Helse Nord RHF møter behovene til denne store 
pasientgruppen og kan legge til rette for en tverrfaglig og koordinert 
behandling. 
 

 
BU-56/21         Orienteringssaker 
BU-56/21-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 

 
 

 Aktivitet/Prosjekt Ansvarlig 2020-2022 Status/ merknader 

1 Styret ved UNN Kirsti Baardsen 
Paul Dahlø vara 

Deltatt på felles møte med alle 
styrene i helseforetaket. Tema: 
Omstille velferdstjenester i 
Norge: -Pengebruken må ned i 
helsenorge -Klimabudsjett 
-Eldrebølgen -Legemidler 

2 Kvalitetsutvalget i UNN Kirsti Baardsen 
Merethe S Lønnum vara 

 

3 Prostatasenteret ved UNN Hans Johan Dahl 
Ulf J Bergstrøm vara 

Utvalget i dvale i koronatiden. 

4 Strategisk Samarbeidsorgan - SSU 
( Tidligere OSO - Overordnet 
Samarbeidsorgan)  

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Endret navn i møte 22.4.2021 
(Partnerskapsmøtet)Paul 
referert I møtet 09.06.221 

5 Sykehusapotekets brukerutvalg Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Helse Midt ønsker samarbeid – 
fellesstrategi om 
utsalg,forsyningssikkerhet. 
Opptatt av å sikre leveranser 
mm av medikamenter samt 
publikumsavdelinger. 
Rapport behandlet i styremøte 
UNN 13.10.2021UNN og ligger 
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på UNN.no -orienteringssaker. 

6 Parkeringsutvalget Merete Krohn 
Mildrid Pedersen vara 

Møte 09.09.21 avlyst pga lite 
saker. Nytt møte 11.11.21. 
Merete vil sjekke opp om 
underskiltene for HC P er 
fjernet og korttidsparkering for 
HC er utvidet til 4 timer.   
  

7 Stormottakersatsingen 
 
 
 
D. Pasientsentrert helsetjenesteteam 
  

Ulf J Bergstrøm 
Merethe S Lønnum 
 
 
Merethe Saga Lønnum 
Ulf J Bergstrøm 
Marit Stemland vara 

Stormottakersatsingen.  
Gro Berntsen. 
Ulf og Merethe samtaler. 
 
ULF: Deltatt i eget møte med de 
som jobber med lokalsykehus i 
Harstad.  5 parallelle løp. 

8 Nye UNN Narvik Styringsgruppe:  
Siv Elin Reitan 
Esben Haldorsen vara 
Prosjektgruppe: 
Anita Fjellfoss, Narvik 
Brukerrepresentanter: 
Esben Haldorsen 
Cathrin Carlyle 
Marit Myklevoll 

Opprettet en liten undergruppe 
av brukerrepresentanter 
Driftsleder i Narvik lager forslag 
til koordinatorstilling. Gir 
tilbakemelding til BU. 
Orienteringsmøte om 
uteområder. 
 

9 Kvam utvalg Akuttmedisinsk klinikk Nina Nedrejord 
Terje Olsen vara 

Klinikksjef Jon Mathisen 
Siste møte hadde Nina forfall 
pga sykdom. 
Mye avlysning av møter.   

10 Kvam utvalg Diagnostisk klinikk Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng 
Vært møte.  
Prosjekt “Der skoen trykker”: 
-prioritering av vaksinering av 
personell 
-mangel på lokalisering 

11 Kvam utvalg Hjerte- og lungeklinikken Hans- Johan Dahl 
Mildrid Pedersen vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 
Mildrid deltatt på møte. Tatt 
godt imot. Tiltak i forhold til 
smittevern. Brukerrepr. bedt om 
å oppsummere etter møtet.  

12 Kvam utvalg NOR klinikken Merete Krohn 
Merethe S Lønnum vara 

Fung.klinikksjef Karl Ivar 
Lorentzen (Klinikksjef Bjørn 
Yngvar Nordvåg i permisjon)  
Møte den 09.09.21: 
Bransjeprogram IA i sykehus 
«Der skoen trykker» - interesse 
for å delta i prosjektet, legges 
fram for ledergruppe, ansatte 
og KVAM-utvalg. Redusere 
sykefravær er positivt for alle, 
og god kvalitet for pasientene. 
Systematisk arbeid med 
nærvær krever tid, men det 
samme gjør høyt sykefravær.  
Brukerrepresentant mfl. møter 
på klinikksjefs kontor når 
KVAMU dagen gjennomføres 
digitalt den 21.10.21.   
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13 Kvam utvalg Psykiatri- og rusklinikken Nina Benjaminsen 
Merethe S Lønnum vara 

Klinikksjef Eirik Stellander. 
Møte, to saker: 
1.Garderobeforhold. Konklusjon: 
Saken tas opp i klinikkledelsen.  
Rapport utarbeides.  
Klinikken utarbeidet mandat for 
overordnet medvirker. 
2. Ventetid ved avdeling for 
Psykisk helse- og rus – rapport. 
BU sier noe om rapporten i 
desember.  
Rapporten til styrebehandling 
ved UNN 10.11. 2021 som 
orienteringssak til styret. 
Rapport og handlingsplan på 
UNNs nettside/styresaker.  

14 Kvam utvalg Operasjons- og 
intensivklinikken 

Merethe Saga Lønnum 
Nina Nedrejord vara 

Klinikksjef Eva- Hanne Hansen 
Ønsker å kutte faste besøkstider 
Meldesystem 
BU-representanten får 10 min i 
starten av hvert møte. 

15 Kvam utvalg Barne- og ungdomsklinikken Ungdomsrådet 
Nina Nedrejord  

Kst. klinikksjef Marianne 
Nordhov  
Vært på et møte. 

16 Kvam utvalg Kirurgi, - kreft og 
kvinnehelseklinikken 

Terje Olsen 
Ulf Jack Bergstrøm  vara 

Kst. klinikksjef Fredrik Sund. 
Kontaktperson Merete 
Andreassen. 
Ulf: Møte 16.10.2021 
Gjennomgang av de ulike 
avdelingers handlingsplan 
forbedring 2020, samt 
evaluering sommerdriften 2020. 
Noen utfordringer: for urologi, 
endokrin- og plastikkirurgi: 
Størst utfordring arbeidsforhold. 
Sommerdriften: gode planer 
som de holdt seg til, perioder 
med overbelegg i sengeposter  

17 Kvam utvalg Medisinsk klinikk Mildrid Pedersen  
Siv-Elin Reitan vara 

Klinikksjef David Johansen 
Mildrid deltatt på møte. 
Arbeider med kvalitetsnettverk. 
Ny sakstruktur. Statistikk over 
nærvær, ikke fravær. Det settes 
av tid til  kompetansemodulen 
for de ansatte. Neste møte 
29.11.2021 

18 Utvikling av sykepleiernes praksisstudier Nina Nedrejord Ingenting skjer. Adm.sjekker om 
den fortsatt eksisterer. Purres. 

19 Prosjekt arealplan UNN Harstad Ulf Jack Bergstrøm vara 
Arvid Eliseussen-sluttet 
iflg Ulf og Ulf blir da fast 
medlem  

Ikke skjedd noe siden 7.3.2020. 
Kontakt med Eliseussen, som 
heller ikke har deltatt på noe. Ulf 
deltar i kommunens møter mht 
helsehuset. 

20 Pasient-app saken HN FRESK Martin Andrè Moe 
fortsetter  

Martin finner ut om den er 
avsluttet eller ikke. 

21 Ungdomsrådet Kirsti Baardsen 
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22 Frivillighetsrepresentant i 
Frivillighetsgruppen 

Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 
Ulf J Bergstrøm vara 

Innkalling til møte 2.12.2021  

23 Helse I Arbeid Mildrid Pedersen 
Terje Olsen vara 

Ikke skjedd noe i 
arbeidsgruppen. Mildrid sjekker. 

24 Samhandlingsforum for somatikk i  
UNN Tromsø 
UNN Harstad 
UNN Narvik 
(endres til Faglig Samarbeidsutvalg?) 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Usikkert om disse blir videreført, 
men det er fortsatt møter.  

25 Etablering av robotassistert PCI Nina Nedrejord 
 

Har vært et møte. Stoppet pga 
korona. 

26 Klinisk etisk komite Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Ingen aktivitet for tiden. 

27 Ref.gruppe for behandlingshjelpemidler Martin Moe Diabeteshjelpemidler. Aktiv. 

28 Strategisk plan for utvikling av kliniske 
fagområder i NOR og K3K 

Kirsti Baardsen 
  Paul Dahlø vara 
  Terje Olsen  

Fordeling av de tre UNN-
lokaliseringer -hvor skal 
behandling plasseres. 
NOR er ganske ferdig med å 
utrede sitt, K3K er ikke ferdig. 
Skal presenteres samlet.  
Kirsti i arbeidsutvalget 
Terje i styringsgruppe NOR 
Paul i styringsgruppe K3K 
Manglende styring i 
styringsgruppene.  

29 Styringsgruppe for Nybygg psykisk helse- 
og rusbehandling i Tromsø - konseptfase 

Merethe Saga 
Lønnum 

Tor-Arne Hanssen.  
Over i ny fase – konseptfase. 
Vært heftig aktivitet. 
Heldagssamlinger – håper på 
fysisk møte.  

30 FSU Akuttmedisinsk 
(KSU - Fagråd for Akuttmedisinsk 
tjeneste) 

Hans-Johan Dahl 
Ulf J Bergstrøm vara 

Vil sannsynligvis bli videreført 
som en SSU. 

31 KSU 1/2020 – Helhetlig gjennomgang av 
tjenesteavtale 2 

Merete Krohn Tema I SSU om avtalene skal 
revideres. Har ikke hørt noe. 

35 Stormottakersatsingen 
Samme som 7 SLÅ DISSE SAMMEN 

Ulf J Bergstrøm 
Merethe S Lønnum 

Slått sammen med nr 7. 

32 Revisjon av UNNS overordnede strategi Merethe S Lønnum Vedtatt i styret i juni. 

33 Pingvin TV – kulturavdelingen Merethe S Lønnum Tatt kontakt med ulike 
organisasjoner på eget initiativ, 
ikke deltatt på et eneste møte.  

34 Ressursgruppa for 
spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen 

Nina Nedrejord Orienterte om handlingsplanen 
for helsetjenester til den 
samiske befolkningen. 
Ha fokus på samiske pasienter. 
Handlingsplanen sendt BU. 

35 Observatør til overordnet medvirknings-
gruppe OU prosjekt: Nye arealer psykisk 
helse og rus 

Merethe Saga 
Lønnum 

 

36 Prehospitalt sepsisregister og 
forskningsprosjekt 

Ulf J Bergstrøm Fått status vedr. prosjektet 

30 FAU Akuttmedisin Vara se sak 33  

37 Kloke valg  Arrangement på UNN. Kirsti og 
Merethe deltar. Kampanje fra 
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legeforeningen: Pasienten skal 
aktivt medvirke i egne valg. 
Ulf deltar på arrangementet i 
Harstad. 

 
 

Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet 
følger opp der det er aktuelt. De enkelte representantene følger opp 
sine prosjekt.  

 
 BU-57/21        Referatsaker 

Følgende vedlegg fremlegges: 
 

1. Referat fra møte i Sykehusapotek Nord, 31.05.2021 
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet, 09.09. og 27.09.2021 
3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 14.09. og 14.10.2021 
4. Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset 24.09. og 22.10.2021 
5. Referat fra møter i BU Nordlandssykehuset, 27.09.2021 

6. Referat fra fellesmøte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, 

28.09.2021 

7. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, 19.10.2021 

8. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, 04.10. og 
25.10.2021 
 

 Vedtak              Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 BU-58/21 Direktørens time 

Konst. viseadministrerende direktør Einar Bugge svarte ut følgende: 
 

- Lærings- og mestringssenteret: Hvordan drives dette? 
To hovedoppgaver: Ressurssenter for gruppebasert pasient og 
pårørendeopplæring. Den enkelte fagavdeling er ansvarlig for det 
faglige innholdet. Brukermedvirkning er likestilt med fagpersoner. 
Gir helsepersonell, fagpersoner og brukerrepresentanter undervisning i 
helsepedagogikk. 
Aktiviteten ved LMS var lavere under pandemien, nå gjennomføres det 
noe digital undervisning samt noe fysisk undervisning.  
Innspill fra Brukerutvalget: 
 
- LMS burde vært mer aktiv i opplysning om kursene 
- Hvorfor er LMS-tilbudet i Tromsø dårligere enn feks på 

Nordlandssykehuset? 
- LMS bør være mer proaktiv, og identifisere området for behov for 

kurs, eks gå ut til brukerorganisasjonene og spørre hva de trenger 
 
-Oppdatering på konsekvenser og ringvirkninger av Covid-19 ved 
UNN 
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Enkelte tiltak opprettholdt etter åpningen, bl a ekstra renhold. Pr 
01.11.2021 var det 25 innlagte totalt ved UNN med Covid-19. 
Kapasiteten er marginal, og situasjonen vurderes fra time til time. Det 
er pr 02.11.2021 gul beredskap ved UNN.  
 
-Hvordan er rehabiliteringstilbudet for pasientene ved UNN generelt, 
og nå under pandemien? Hvordan tas etterslepet igjen? 
Generelt har UNN totalt 31 rehabiliteringssenger, 14 av disse er i 
Tromsø. Lokalsykehusene avlaster ved behov.  
Nå  er driften ved UNN Breivika redusert til 8 senger. Ekstra Covidrom 
måtte åpnes i A-fløya.  
Rehabiliteringen ble sterkt rammet ved nedstengingen i 2020 pga  
Covid-19. Størst innvirkning på slagpasienter og regionale pasienter. 
Poliklinkk: En del ventelister innenfor enkelte fagfelt. Fra nyttår blir 
noen vakanser fylt opp,og man kan ta igjen mer av etterslepet, selv om 
etterslepet ikke er så ille pr nå. 

 
-Pårørendestrategien – hvor langt er det kommet? 
Pårørendestrategien er tatt opp med Helse Nord RHF ved fagsjefen. 
Vet ikke status pr nå, men tar det videre og vil komme tilbake til saken. 
Sjekker om de har mottatt sak fra Brukerutvalget, sak 57/2020. 

 
-Utviklingsplan UNN 2022-2038 
I den nye nasjonale sykehusplanen er det et krav at den strategiske 
utviklingsplanen skal revideres. Det er lagt føringer om at UNN særlig 
skal omtale 4 prioriterte grupper. Disse er: 
- Barne og unge 
- Voksne med alvorlig psykiske lidelser og rus  
- Eldre 
- Pasienter med flere kroniske sykdommer 

 
Det vil være en overordnet arbeidsgruppe og fem delarbeidsgrupper. 
Til alle disse gruppene er det behov for brukerrepresentanter. Den 
18.11.2021 avholdes første arbeidsmøte, og Brukerutvalget bes gi svar 
innen denne dato på hvem som kan delta. Planen ferdig i april 2022. 

 

Vedtak: Brukerutvalget takker for orientering fra direktøren, men ønsker at 
Nasjonal pårørendestrategi og handlingsplan løftes opp i ledergruppa 
og viser til sak 57/20 fra BU. Vi er positive til hvordan barn og unge 
som pårørende har en enhetlig og god ivaretakelse på UNN. Vi påpeker 
at det er fruktbart i videre planarbeid og byggutvikling og at også 
pårørendestrategien legges til grunn i det videre arbeidet. 

  
 BU-59/21         Eventuelt 

1. Utfordringer med Ipad  
 Brukerutvalget har ikke arbeidsredskap som fungerer etter intensjonen. 
Nettbrettene kan ikke installere programvaren Boxer som ble endret av 
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sikkerhetsmessige hensyn. Brukerutvalget kan ikke ha et system der de 
skal representere Brukerutvalget, men ikke ha tilgang til sin egen UNN-
epostadresse. 

 
 Vedtak:  Til neste møte i Brukerutvalget må det avklares om nettbrett er et 

redskap som skal brukes videre, alternativt skaffe et annet verktøy. 
Opplæring av iPad settes opp i desembermøtet. 

 
2. Pasientreiser og transport 
 Flere brukerrepresentanter har mottatt henvendelser vedrørende dårlig 
oppfølging og ivaretakelse fra Pasientreiser, både pr telefon og ved 
bussreiser.  

 
 Vedtak:   Brukerutvalget sender innspill om saken til administrasjonen. 

Pasientreiser ved Bernt Nerberg inviteres til møte i Brukerutvalget 
08.12.2021. 

 
3. Taushetserklæring 
UNN er underlagt offentlegshetslova. 
Man bør kunne snakke om ting i BU som et fora, og ha en åpenhet 
innad. En gylden regel: Det som kommer i frem i utvalget, holdes innad 
i utvalget. 

 
4. IVF-fertillisering – kunstig befruktning 
Leder i BU orienerte om en henvendelse hun hadde fått i anledning 
kunstig befruktning. At det stilles vilkår om å kunne norsk eller engelsk 
for å få gjennomført behandling etter utredning (som kan skje med tolk), 
oppfatter ikke BU som diskriminerende. Det var enighet i Brukerutvalget 
om at dette ikke var en sak for Brukerutvalget. 
 
5. Tilstedeværelse for partner på føde/barsel 
 Det kan synes å være en gammeldags holdning på føde barsel i forhold 
til partners tilstedeværelse under fødsel. Notat sendes til BAU. 

 
 Vedtak: Notat om saken sendes BAU for videre behandling. 
 
 

               Kirsti Baardsen (sign.) Hilde A Johannessen(sign.) 

               leder sekretær 
 
 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 08.12.2021. 
 
Kopi til: 

- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 
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- Sissel Eidhammer, Nordlandssykehuset 

- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 

- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 

- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 

- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 

- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 

- Klinisk etikkomite UNN v/Bård Forsdahl 

- Lærings- og mestringssenteret, UNN v/ Marita Pedersen 

- Kreftforeningen v/ Wenche P Kjølås 

- Ungdomsrådet UNN v/ Elisabeth Warvik 
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