Administrasjonen

Styremøte i Helse Finnmark HF
Møtedato:

Dato. 19. oktober 2011

26. oktober 2011

Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen

Sak nr:

61/2011

Navn på sak:

Orienterings- / Referatsaker

Orienteringssaker:
1. Informasjon fra styreleder til styret om situasjonen i Tana, muntlig
2. Oversikt over tilsynssaker i Helse Finnmark

Referatsaker:
3. Protokoll FAMU 19. oktober 2011
4. Protokoll fra drøftingsmøte med organisasjonene 18. oktober 2011
5. Lukking av avvik fra tilsyn i 2011 – Avslutning av sak

Adm. direktørens tilrådning:
Styret i Helse Finnmark HF tar orienterings- og referatsakene til orientering

Vedlegg:
1. Tilsyn Helse Finnmark (oversikt)
2. Protokoll FAMU 19. oktober 2011 (levere på møtet)
3. Protokoll fra drøftingsmøte med organisasjonene 18. oktober 2011
4. Brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.

Tilsyn ‐ Helse Finnmark
Tilsyn

Dato
Avholdt

Foreløpig
rapport
Mottatt

Svar fra
Helse
Finnmark

Endelig
rapport
Mottatt

Korrespondanse mellom
tilsyn og foretaket

Avvik

Helsetilsynet Finnmark ‐
Klinikk Kirkenes og
Hammerfest ‐
Skrøpelig eldre med
hoftebrudd
Helsetilsynet –
Klinikk Kirkenes ‐
Avdeling for biokjemi og
blodbank

25. og 26/8

12. og 13/4

29/4

13/5

24/5

Foretaket 1/6‐11
Oppfølging av tilsynsrapport
Tilsynet 14/6‐11
Kommentarer til brevet fra
foretaket om oppfølging av
tilsynsrapporten
Foretaket 290811:
Oppfølging av tilsynsrapport

7. og 8/6

30/6

10/8

22/8

18/2 – Helsetilsynet:
Varsel om tilsyn
Tilsynet 9/6:
Anmodning om opplysning og
uttalsese – poliklinisk tilbud

Avvik 1: Blodgivere utelukkes
fra å gi blod ved smittsom
sykdom
Avvik 2: Ikke nødvendig
samhandling mellom
blodbank og kliniske
avdelinger
Avvik 3: sørger ikke for at alt
utstyr som benyttes til
tapping og testing i
blodbanken er kontrollert og
egnet til de tiltenkte
formålene
Avvik 1: styringsaktiviteter er
ikke tilstrekklig til å sikre av
tverrfaglig spesialistert
utredning, behandling og
utskrivning utføres forsvarlig

Finnmarksklinikken

Foretaket 5/8 :
Svar på anmodning om
opplysninger og uttalelse –
poliklinisk tilbud
Foretaket 10/8:
Svar på foreløpig rapport

Avvik
lukket

Avvik 2: utrednings‐, og
behandlingsarbeidet
kokumenteres ikke i journal.
Merknad 1:
forbedringspotensiale ‐ å
sikre en sammenhengende
behandlingskjede mellom
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Tilsyn ‐ Helse Finnmark

Tilsyn med behandling av
personer over 80 år med
hjerneslag

21.2. –
31.8.2011

15.7.2011

31.8.2011

Tilsynet 220211:
Varsel om tilsyn
Foretaket 180311:
Oversendelse av dokumenter
Tilsynet 110411:
Program
Tilsynet 150711
Oversendelse av foreløpig
rapport
Tilsynet 310811
Oversendelse av rapport – tilsyn
med slagbehandling – klinikk
Kirkenes.

ulike deler av spesialist‐
helsetjenesten og det
kommunale tjeneste‐
apparater før, under og etter
behandling.
Merknad 1: Helse Finnmark
HF har et forbedrings‐
potensial for melding av avvik
og bruk av avviksmeldinger
som informasjonskilde ved
klinikk Kirkenes.
Merknad 2: Slagenheten er
bemannet med tverfaglig,
spesialopplært personale med
relevant fagbakgrunn.
Nasjonale retningslinjer
anbefaler at en fast lege er
engasjert i slagenhetens
kliniske drift. Denne
anbefalingen følges ikke i
slagenheten.
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MØTEREFERAT DRØFTINGSMØTE
Tid: Tirsdag 18.10.11
Sted: videokonferanse
Møteleder: Mai-Liss Larsen, HR sjef.
Referent: Line Haug, juridisk rådgiver
Til stede:
Fra foretaksledelsen møtte:
Lill Gunn Kivijervi, økonomi sjef
Ivar greiner, Informasjonssjef
Mai Liss Larsen, HR sjef
Ole Martin Olsen, Foretakscontroller
Inger Lise Balandin, Klinikksjef for klinikk psykisk helsevern og rus
Hans Petter Fundingsrud, Administrerende direktør
Grete Karin Bru, Klinikksjef for prehospitale tjenester
Vigdis Kvalnes, Assisterende klinikksjef for klinikk Hammerfest
Rita Jørgensen, konstituert klinikksjef for Klinikk Kirkenes
Øyvin Grongstad, Drift- og eiendomssjef
Fra foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud møtte:
Odd Oskarsen, FTV Delta
Morten Nicolaisen, FTV NFF
Gunn Bente Knudsen, FVO
Evy Adamsen, FTV NSF
Rigmor Taraldsvik Utdanningsforbundet
Kommentar til innkalling og saksliste: Saker til drøftingsmøte blir sendt til de
foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud for tett opp til drøftingsmøte. Dette gjør det
vanskelig å sikre medvirkning frå øvrige tillitsvalgte og vernetjeneste i foretaket.

Sak 1: Tertialrapport 2-2011 Helse Finnmark HR
Økonomisjef orienterte om ”Tertialrapport 2-2011 Helse Finnmark HF”.
Konklusjon:
- Tertialrapporten er et godt dokument som inneholder en rekke interessante emner. Det
er bra en får beskrevet både aktivitet, kvalitet, personell, økonomi, internkontroll og
styring m.m. i ett og samme dokument.
- Tillitsvalgte og vernetjenesten uttrykker bekymring for at foretaket ikke er der vi skal
være i følge måltall når det gjelder ventetid og fristbrudd.
- Tillitsvalgte og vernetjenesten uttrykker bekymring når det gjelder epikrisetid og
strykninger i Klinikk Hammerfest.
- Delta bruker ikke energi på å bekymre seg for at epikrisetiden på 7 dager ikke
overholdes. Det er en årsak til at målet ikke nås, nemlig antall ansatte i skrivetjenesten

og det å opprettholde samme pasientinntak. Når det er færre ansatte til å gjøre arbeidet
men samtidig opprettholde samme nivå på pasientinntaket, er risikoen svært stor for at
målet ikke nås. Dessuten er epikrisetiden et myndighetsfastsatt måltall uten rot i
virkelighetens verden.

Sak 2: Månedsrapport kvalitet og økonomi 9-2011 Helse Finnmark HF
Økonomisjefen orienterte om: ”Månedsrapport kvalitet og økonomi 9-2011 Helse Finnmark
HF”
Konklusjon:
- Tillitsvalgte og vernetjenesten bemerker at det er en positiv utvikling vedrørende det
økonomiske resultatet de to siste månedene. Det er også en positiv utvikling når det
gjelder sykefravær i foretaket.
- Se også konklusjon under sak 1
Sak 3: Utkast saksframlegg ”Hovedlinjer og budsjettpremisser 2012-2015 i Helse
Finnmark HF ”
Økonomisjef orienterte om utkast til saksframlegg om ”Hovedlinjer og budsjettpremisser
2012-2015 Helse Finnmark HF”.
Konklusjon:
- Tillitsvalgte og vernetjenesten er opptatt av at det blir en enhet for slag og geriatri i
Hammerfest.
- Forskning er en av fire lovfestede oppgaver i spesialisthelsetjenesten. Midlene til
forskning bør ikke reduseres i 2012. Foretaket bør budsjettere med samme sum til
forskning i 2012 som i 2011. Foretaket bør også bruke forskningsmidler til å legge
forholdene til rette for forskning slik at foretaket får en høyere forskningsaktivitet enn
det vi har i dag.
- Tillitsvalgte og vernetjenesten opplever at det er stort sprik mellom midler til
investering og behovet som foretaket har for investeringer. Anser det som viktig å få
vurdert hva vi er nødt til å gjøre av investeringer. I denne vurderingen bør
pasientsikkerhet og personalsikkerhet stå i fokus.
Sak 4: Kvalitetsstrategi i Helse Finnmark – oppfølging av vedtatte overordnete
Kvalitetsstrategi fra Helse Nord RHF
Det er gjort en del endringer i saksframlegget etter at saken ble sendt til tillitsvalgte og
vernetjenesten for drøfting. Adm dir redegjorde for saken og for endringen i dokumentet.
Konklusjon:
- Tillitsvalgte pekte på viktigheten av å se forskning, kvalitet og kompetanse mer i
sammenheng. Skal vi øke kvaliteten på forskningen, må vi også øke kompetansen på
dette området i foretaket.
- Delta bemerket at punktet om ”Roller og ansvar, alle ledere” med fordel kan tas ut, da
dokumentet er et overordnet dokument om kvalitetsstrategi. Innholdet i punket er for
styret uvedkommende, da det må være direktørens ansvar å sørge for at lederne har de
nødvendige forutsetninger og egenskaper for å utføre lederansvaret, samt at
opplistningen under punktet med fordel kan henføres inn under eventuelt arbeidsavtale
eller i stillingsbeskrivelse.

Kirkenes, 18.10.11
Line Haug, Referent

