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Tilrådning:
Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering
Vedlegg:
1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 14. februar 2012
2. Protokoll fra møte i FAMU 18. januar 2012
3. Protokoll fra møte i FAMU 17. februar 2012 (ettersenes)
4. Protokoll Brukerutvalget Helse Finnmark, 16. januar 2012 (ettersendes)
5. Permisjonssøknad fra styreverv – Ally Nyheim.

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.

REFERAT DRØFTINGSMØTE
Tid: Tirsdag 14.02.2011 kl 12.00 – 13.30
Sted: Videokonferanse
Fra foretakstillitsvalgte og fortakshovedverneombud møtte:
Foretakshovedverneombud Gunn Bente Knudsen
Foretakstillitsvalgt Delta Odd Oskarsen
Foretakstillitsvalgt NITO Baard Martinsen
Foretakstillitsvalgt NSF Evy Adamsen
Foretakstillitsvalgt NETF Ingjerd Eriksen
Foretakstillitsvalgt Fagforbundet Ole I Hansen
Foretakstillitsvalgt Utdanningsforbundet Rigmor Taraldsvik
Foretakstillitsvalgt NFF Liv Johanne Nikolaisen
Tillitsvalgt FO Pia Ballari
Fra foretaksledelsen møtte:
Adm dir Hans Petter Fundingsrud
Økonomisjef Lill Gunn Kivijervi
Informasjonssjef Ivar Greiner
Klinikksjef Grete Bru
Klinikksjef Inger Lise Balandin
Klinikksjef Rita Jørgensen
HR sjef Mai-Liss Larsen
Møtet ble ledet av: HR sjef Mai-Liss
Referent: HR sjef Mai-Liss larsen
Saksinnhold: Utkast til styresaker
Avtalegrunnlag: HA§ 30
Styresak 4/2012: Foreløpig årsresultat for Helse Finnmark 2011
Saken ble ikke drøftet fordi foreløpig årsresultat ikke ble sendt til de tillitsvalgte før 13. februar.
Styresak 5/2012: Økonomirapport kvalitet og økonomi pr januar 2012
Saken ble ikke drøftet fordi rapporten ikke foreligger fra økonomiavdelingen før 15. februar.

Styresak 6/2012: Oppdragsdokument til Helse Finnmark HF 2012
Saken ble ikke drøftet fordi oppdragsdokumentet ikke foreligger fra Helse Nord RHF før 17.
februar.
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Styresak 7/2012: Prosedyre/fremgangsmåte og tidsplan for å redusere ventelister og fjerne
tidsbrudd
Adm dir orienterte om saken.
Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjeneste:
Tiltaksplanen for hvordan ventetiden skal reduseres og fristbrudd fjernes innen fagområdet hud,
ortopedi støttes. Alle tiltakene i tiltaksplanen bør inneholde informasjon tidsfrister og hvem som er
ansvarlig for tiltakene.
Svar fra arbeidsgiver:
Tilbakemeldingen fra de tillitsvalgte og vernetjenesten vil bli tatt inn i styresaken.
Styresak 8/2012: Salg av eiendom ved Tana helsesenter
Økonomisjef orienterte om saken.
Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjeneste:
Delta bemerker at eventuell salg av eiendommen må skje til markedspris. Prisen kan ikke være så
lav at det rammes av EØS-avtalens regler.
Svar fra arbeidsgiver:
Tilbakemeldingen vil bli tatt inn i styresaken.
Styresak 9/2012: Salg av eiendom i Talvik
Økonomisjef orienterte om saken.
Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjeneste:
Det ble stilt spørsmål om foretaket sikrer at kjøper betaler alle kostnader ved kjøp av eiendommen.
Svar fra arbeidsgiver:
Tilbakemeldingen fra de tillitsvalgte og vernetjenesten ble sjekket ut etter møtet. Svaret er at kjøper
dekker alle kostnader ved kjøp av bolig/eiendom fra Helse Finnmark HF.
Styresak 10/2012 Evaluering SANKS
Klinikksjef Inger-Lise Ballandin orienterte om saken.
Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjeneste:
I utkast til styresak blir det påpekt at det fortsatt er store mangler når det gjelder oversetting av
dokumenter/tester og utredningsverktøy til samisk. I saken bør det presiseres hvem som har
ansvaret for oversetting.
Svar fra arbeidsgiver:
Tilbakemeldingen fra de tillitsvalgte og vernetjenesten vil bli tatt inn i styresaken.
Styresak 11/2012 Orienteringssaker
Virksomhetsplaner 2012
Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjeneste:
Virksomhetsplanene har en layout som er vanskelig å forholde seg til. Systemet er nytt og det
kreves revisjoner og justeringer for å få systemet godt nok.

Protokoll møte i foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU)
18.01.12
Kl. 12.00- 14.45
Til stede:
Arbeidstakerrepresentant:
Evy Adamsen (leder)
Gunn Bente Knudsen
Lill-Karin Kråkøy
Ole I Hansen (gikk 13.30, under sak 09/12)
Arbeidsgiverrepresentant:
Rita Jørgensen
Grete Bru
Vigdis Kvalnes
Andre:
Hege Lundmark, hygienesykepleier
Referent:
Andreas Ertesvåg

Saksliste:
Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og saksliste- saker til eventuelt
Saksdokumentasjon: http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/FAMU%20-%2018%2001%2012.doc

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak: Merknad om at enkelte dokument kom ut sent. Utsetter sak om overtid sak 07/12,
pga. sent utsendt dokument. Innkalling og saksliste godkjennes med merknader.

Sak 02/12 Godkjenning av protokoll frå møte i FAMU 30.11.11
Saksdokumentasjon: http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Protokoll%20m%C3%B8te%20i%20FAMU%2030.11.11.d
oc

Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes.
Vedtak: Protokoll godkjennes.
Sak 03/12 Opplæring av verneombud / medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
Det har kommet melding om at verneombud ikke har fått tilbud om opplæring på grunn av
kostnad.
Forslag til vedtak: FAMU viser til krav i arbeidsmiljøloven §§ 6-5 og 7-4. Opplæring er
lovpålagt.

Vedtak: FAMU viser til krav i arbeidsmiljøloven §§ 6-5 og 7-4. Opplæring er lovpålagt.
Protokoll sendes til klinikksjefene for oppfølging i sine respektive klinikker.
Sak 04/12 – Rapportering av brudd på AML
Fremlegg av indikatorer det er mulig å rapportere på og beslutning i forhold til hvilke to
indikatorer FAMU ønsker rapportering i forhold til.
Forslag til vedtak: FAMU ønsker forelagt brudd i forhold til AML bestemmelser …..
Vedtak: Det er viktig at det som registres i GAT er riktig. Hilde Ingebrigtsen inviteres til
neste møte for å informere om GAT, herunder registrering av data og rapporteringer.
FAMU ønsker forelagt brudd i forhold til AML bestemmelser på følgende indikatorer:
Dag-, uke- og årsregel.

Sak 05/12 - Prosjekt Jobbank
FAMU er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektleder har sagt opp og sluttet i sin stilling.
Prosjektet skal nå inn i en ny fase med implementering. Status og veien videre.
Under møtet kom FAMU med følgende innspill:
Tilretteleggingstilskudd – system for å minne leder om mulighet.
God informasjon om prosjektet ut til ledere og ansatte.
Informasjon til personalavdelingen som skal bistå leder/avdeling.
Viktig at prosjektledelse er tett på og synlig med hensyn til å selge inn prosjektet
Dedikerte ressurser kan deles opp fordelt på to største lokasjoner, for å redusere
reisetid/-kostnad.
Det er viktig med tids- og tempoplan for prosjektet.
Få i gang at avdelingene starter å registrere oppgaver som kan legges ut i Jobbank.
Systemet må legges opp til lettes mulig bruk.
Forslag til vedtak: - FAMU påpeker at prosjektet nå går inn i en kritisk fase hvor det blir
viktig at prosjektet følges tett opp. Det er nødvendig å sette av dedikerte ressurser til
videreføring.
Vedtak: FAMU påpeker at prosjektet nå går inn i en kritisk fase hvor det blir viktig at
prosjektet følges tett opp. Det er nødvendig å sette av dedikerte ressurser til videreføring. Sak
tas til orientering med innspill fra møtet.
Sak 06/12- Sykefraværsrapportering
Saksdokumentasjon: http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Sykefrav%C3%A6ret%20for%202011.doc
http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Utvikling%202008-2011%20psykisk%20helsevern.doc
http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Utvikling%202008-2011%20prehospital.doc
http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Utvikling%202008-2011%20kirkenes.doc

http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Utvikling%202008-2011%20drift.doc
http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Utvikling%202008-2011%20hammerfest.doc
http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Utvikling%202008-2011%20administrasjonen.doc

Fremlegg av sykefraværsrapport
Forslag til vedtak; FAMU påpeker viktigheten av å ha et kontinuerlig fokus rettet mot
sykefraværsarbeid og viser til de tiltak som er skissert i styresak 73/2011 som omhandler
sykefravær. Forøvrig tas rapporten til orientering.
Vedtak: FAMU påpeker viktigheten av å ha et kontinuerlig fokus rettet mot
sykefraværsarbeid og viser til de tiltak som er skissert i styresak 73/2011 som omhandler
sykefravær. Forøvrig tas rapporten til orientering.

Sak 07/12- Overtidsbruk
Fremlegg av rapport overtidsbruk.
Vedtak: Utsettes til neste møte.
Sak 08/12 – Arbeidsgruppe – Bedriftshelsetjeneste v/leder
Saksdokumentasjon: http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Arbeidsgruppe-%20BHT.doc

Arbeidsutvalget til FAMU har behandlet saken i sitt møte 9.12.11 og ønsker å tilråde FAMU å
gi sin tilslutning til følgende:
Arbeidsgruppen gjenopptar arbeidet. Dato for første møte settes og gruppen bruker dette
møtet til å konstituere seg og drøfte forståelsen av mandat. Det settes opp en tids - og
tempoplan for å sikre gjennomføring av det videre arbeidet. Arbeidsgruppens nåværende
medlemssammensetning opprettholdes, samt at et medlem fra legene inviteres inn.
Forslag til vedtak: FAMU tilslutter seg AU anbefaling.
Vedtak: FAMU tilslutter seg AU anbefaling.
Sak 09/12- Status omstilling v/Klinikkledere
Klinikksjefene ved de ulike klinikkene orienterer om status i prosess.
Forslag til vedtak. FAMU tar status til orientering og ber om at fremdrift settes som sak til
hvert FAMU-møte.
Vedtak: FAMU tar status til orientering og ber om at fremdrift settes som sak til hvert
FAMU-møte.

Sak 10/12- Branntilsyn i Helse-Finnmark-HF
Saksdokumentasjon: http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/branntilsyn%20hammerfest.pdf
http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/HMS%20-%20Branntilsyn%20Kirkenes%2010.11.11.pdf
http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Branntilsyn%20Kirkenes-Svarbrev.doc

Vedlagt er rapport fra branntilsyn.
Leder orienterte om to tilsyn etter vedlagt rapporter. Det er behov for bedre rutiner når
tilsynsrapporter kommer til Helse Finnmark, og svar som sendes ut frå foretaket. Disse må
arkiveres i ePhorte, og sendes til alle parter som skal orienteres, inkludert sekretær for FAMU.
Det er behov for å ha representant fra driftsavdelingen til stede i FAMU, særlig i forhold til
saker som angår drift direkte som denne.
Vedtak: FAMU ber om å bli forelagt samtlige tilsyn i Helse Finnmark. Det samme gjelder for
svar fra Helse Finnmark.
Arbeidsutvalget skriver, på vegne av FAMU, et brev til driftssjef og direktør med orientering
om FAMU sin opplevelse av situasjonen i forhold til brannvern i Helse Finnmark.
Driftssjef bes om at det oppnevnes, et fast medlem med vara til FAMU, fra senter for drift og
eiendom. Denne innkalles fra og med neste møte.

Sak 11/12- Faste saker i Kvam- råd
Kvam råd skal sende sine referat til orientering til FAMU.Etter innspill i tidligere møte ønsker
FAMU å komme med en preisering på tema de ønsker regelmessig tilbakemelding på.
Forslag til vedtak: FAMU ønsker regelmessig tilbakemelding på følgende saker fra Kvamråd;
Sykefravær og tiltak
Overtidsbruk
Brudd på AML
Tilsynssaker
Byggesaker
FAMU anbefaler bruk av klinikk psykisk helsevern og rus sin mal for rapportering av
sykefravær. Rapporten kan utvides til også å gjelde overtid.
Vedtak: FAMU ønsker regelmessig tilbakemelding på følgende saker fra Kvam- råd:
Sykefravær og tiltak
Overtidsbruk
Brudd på AML

Tilsynssaker
Byggesaker
Avviksbehandling
FAMU anbefaler bruk av klinikk psykisk helsevern og rus sin mal for rapportering av
sykefravær. Rapporten kan utvides til også å gjelde overtid.

Sak 12/12 Orienteringssaker v/leder
1. Sponsing av sportslige tiltak- Sak behandlet av Arbeidsutvalget.
Saksdokumentasjon: http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Sponsing%20av%20sportslige%20tiltak.doc

Vedtak: FAMU støtter notat fra AU. Kvamråd oppfordres til å følge opp saken i sin
klinikk.
2. Revidert prosedyre for databriller- sak behandlet i Arbeidsutvalget
Saksdokumentasjon: http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Retningslinjer%20for%20anskaffelse%20av%20da
tabrille%20%5Butkast%5D.doc
http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/S%C3%B8knad%20om%20databriller%20%5Butk
ast%5D.doc

Vedtak: FAMU støtter AU sin behandling.
3. FAMU-Årsrapport 2011- sak behandlet av AU
Saksdokumentasjon: http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/%C3%85rsrapport%20Foretakets%20Arbeidsmilj
%C3%B8utvalg%20i%20Helse%20Finnmark%202011.doc

Vedtak: FAMU støtter rapport utarbeidet av AU.
4. FAMU- årshjul 2012
Saksdokumentasjon: http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/%C3%85rshjul%20FAMU%202012.ppt

Vedtak: FAMU støtter framlagt årshjul. Møte med Kvalitetsutvalget kommer inn i
årshjulet når tidspunkt er avtalt.
5. FAMU-Møteplan 2012
18.01 kl. 1200-1500
17.02 kl. 1200-1500
20.03 kl. 1200-1500
16.05 kl. 1200-1500
20.06 (mogleg fysisk møte)
14.09 kl. 1200-1500
23.10 kl. 1200-1500
28.11 kl. 1200-1500
I tillegg er det forslag om fellesmøte med Kvalitetsutvalget i april og desember.
Vedtak: FAMU vedtar framlagt møteplan.
6. Utbedring av inngangsparti VPP-Kirkenes

Vedtak: FAMU tar saken til orientering.
7. Referat møte i kvamrådet for klinikk psykisk helsevern og rus 10.01.12
Saksdokumentasjon: http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Referat%20KVAM%20r%C3%A5d%20%20psyki
sk%20helsevern%20og%20rus%2010.01.12.pdf

Vedtak: Leder for FAMU følger opp sak meldt til FAMU. Referat blir tatt til orientering.
8. Referat møte i kvamrådet for klinikk Kirkenes 24.11.11
Saksdokumentasjon: http://intranett.helse-finnmark.no/getfile.php/FIN%20HelseFinnmark%20INTRANETT/HMS/FAMU/18.01.12/Protokoll%20KVAMR%C3%85D%20Kirkenes%2
024%2011%202011.doc

Vedtak: FAMU tar referatet til orientering.
Sak 13/12 – Saker til neste møte;
Akan- utvalget i Helse-Finnmark-HF
Retningslinjer for handtering av byggesaker i Helse Finnmark HF v/Foretaksverneombud
Styresaker
Overtid
Retningslinjer for tilrettelegging
Tilsynssaker med hygienesykepleier Hege Lundmark
Sak 14/12- Eventuelt
Ingen saker

Andreas Ertesvåg
18.01.12

Referat frå møte i foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) Helse- Finnmark- HF
17.02.2012- kl. 12.00- 15.00.
Til stede:
Arbeidstakerrepresentanter:
Evy Adamsen (leder)
Ole I. Hansen
Meldt forfall: Lill-Karin Kråkøy og vara Eli Håland, Gunn Bente Knudsen. Ikkje møtt: Antje
Boeckmann.
Arbeidsgiverrepresentanter:
Mai-Liss Larsen
Inger Lise Balandin
Jan-Egil Blix
Grete Karin Bru
Vigdis Kvalnes
Andre:
Hege Lundmark, hygienesykepleier
Rådgiver Andreas Ertesvåg
Referent: Knut Mortensen, HMS-rådgiver
I henhold til retningslinjene i Helse Finnmark var FAMU ikkje vedtaksdyktig da minimum 3
representanter fra hver av sidene må være tilstede. Det ble besluttet at møtet skulle
gjennomføres og være rådgivende overfor AU. De fattede vedtak betraktes som rådgivende
for AU.
Sak 15- Godkjenning av innkalling og saksliste. Eventuelt
Til innkallinga:
HMS-rådgiver gjorde oppmerksom på at BHT ikkje er innkalt til møte, slik retningslinjene i
Helse Finnmark og Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg tilsier.
Vedtak:
Det legges frem sak til neste møte i FAMU om hvordan slik representasjon frå BHT i FAMU
skal ivaretas.
Sakslista godkjent.
Sak 16- Godkjenning av protokoll 18.01.12
Vedtak: Protokoll frå møte 18.01.12 godkjennes
Sak 17- Rapportering av brudd på AML- v/ Hilde Ingebrigtsen
Oppfølgning av sak 4/2012 . FAMU ønsket forelagt brudd i forhold til AML bestemmelser
på følgende indikatorer : Dag, uke og årsregel. GAT konsulent informerer om GAT, herunder
registrering og rapportering.
Vedtak. Informasjonen tas til orientering. I påvente av prosjekt på overordnet nivå i Helse
Nord , utsettes GAT-rapportering på AML-bestemmelser.

Sak 18 – Tilsynssaker v/ Hygiensykepleier Hege Lundmark
Vedtak: FAMU påpeker viktigheten av at dokumenter lagres i e-phorte og at brukere får
nødvendig opplæring slik at rapporter og styrende dokumenter er tilgjengelig til enhver tid.
Det vises videre til at det i tilsynssaker skal sikres medvirkning fra vernetjenesten og at
retningslinjer for tilsynssaker for øvrig følges. På foretaksnivå er det nedsatt en arbeidsgruppe
som skal vurdere arkivsystemet. FAMU avventer tilbakemelding.

Sak 19- Ombygging i Helse-Finnmark v/Hege Lundmark
Vedtak: Det er nødvendig at interne retningslinjer for byggesaker blir utarbeidet slik at saker
vedrørende ombygginger og nybygg kan bli handtert på en god måte. Det vises for øvrig til
sak 24/2012.
Sak 20- Status omstilling v/Klinikkledere
Vigdis Kvalnes, Grete Karin Bru og Inger Lise Balandin orienterte om status på
omstillingsarbeidet. Inger Lise Balandin påpeker viktigheten av avklaring på tilsetting av
sekretær ved VPP Kirkenes.
Vedtak: FAMU tar status til orientering
Sak 21 –Overtidsrapportering
Vedtak:
FAMU er fornøyd med utforming av rapportering på overtid ved at det rapporteres på
overtidsbruk og utvikling på de enkelte områder som sykefravær, ferieavvikling, øvrig
inndekning av vakter, utrykning og økt aktivitet.
Rapportene på overtidsbruk må behandles i KVAM-råd, der større økninger på de enkelte
områder kommenteres, og tiltak eventuelt settes inn for å komme på et akseptabelt nivå.
FAMU behandler rapport om overtidsbruk halvårlig.
Sak 22- Brannvernsarbeid. ved Hammerfest sykehus v/Jan Egil Blix
Oppfølgning av sak 10-2012. Jan Egil Blix orienterte om at det var sendt et tilsvar til
kommunen, men at det ikkje var lagt inn i arkivsystemet.
Vedtak; FAMU ber om å bli forelagt tilsvar til Hammerfest kommune på
branntilsynetsrapport av 21.01.2011 ved Hammerfest sykehus, samt handlingsplan for
bedring av brannsikkerheten ved sykehuset.
Sak 23 Akan- utvalget v/ HMS-Rådgiver
Fremlegg av handlingsplan 2012 for godkjenning i FAMU
Vedtak: FAMU stiller seg positiv til fremlagte handlingsplan for Akan- utvalget i HelseFinnmark og godkjenner denne. FAMU forutsetter at nødvendige midler til
kompetanseheving slik planlagt (tiltak 2) stilles til disposisjon.
Sak 24 Retningslinjer for byggesaker

Retningslinjer til behandling i revisjonsgruppen. Muligheter for FAMU til å komme med
innspill.
Vedtak: FAMU er positiv til utarbeiding av retningslinjer og kommer med følgende innspill
til fremlagte utkast:
Utkastet er et godt utgangspunkt for utforming av retningslinjer for byggesaker. Det er viktig
at klinikk drift medvirker i utarbeidelsen av retningslinjene, da bruken i ettertid i stor grad vil
påligge dem. Retningslinjene må ha definisjoner på hva som er nybygg, ombygging og
vedlikehold. Retningslinjene behandles videre i revisjonsgruppa og endelig i FAMU.

Sak 25-Styresaker til behandling i FAMU
Ingen merknader fremkom til styresakene.

Sak 26- Orienteringssaker:
1.Retningslinjer for tilrettelegging
2.Årsrapport –Kvam-råd Klinikk Kirkenes
3.Årsrapport Klinikk prehospital tjeneste
4.Protokoll – Kvam –råd Kirkenes, 2.2.12
5.Protokoll- Kvam- råd Klinikk prehospital tjeneste, 26.1.12
Forslag til vedtak : Fremlagte saker tas til orientering

Sak 26 -Saker til neste møte;
Brannvernsboken
BHT representasjon i FAMU
Sak 27- Eventuelt

REFERAT
BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF
MØTE 05.desember 2011
Sted: Hammerfest, møterom IKT-Hammerfest, søsterhjemmet 1. etg
kl. 0900-1330
Tilstede:

Forfall:

Werner Johansen
Nina Danielsen
Unni E. Salamonsen
Annbjørg L Milch
Solbjørg Henningsen
Annfrid Slettvoll
Evelyn Olsen Lid
Kjell Magne Johansen
Trine Lise Edvardsen (sekretær)
Samuel Anders Guttorm
Anne Hesselberg

SAKSLISTE:
Sak
Sak
Sak
Sak

29 / 2011
30 / 2011
31 / 2011
32 / 2011

Sak 33 / 2011
Fundingsrud
Sak 34 / 2011
Sak

35 / 2011

Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

36 / 2011
37 / 2011
38 / 2011
39 / 2011
40 / 2011

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll av styremøte 11.10.2011
Orientering fra styremøter i Helse Finnmark v/Nina Danielsen
Orientering fra NSH ( Norsk sykehus og helsetjenesteforbund )
Årskonferanse 7 - 8 september v/ Unni Salamonsen
Orientering fra Helse Finnmark v/ Adm dir Hans Petter
Orientering fra møte med Fylkesmannen i Finnmark
v/ Werner Johansen
Regnskapsoversikt Brukerutvalget i Helse Finnmark
v/Økonomisjef Lill Gunn Kivijervi
Forslag styremøter 2012
Handikapptoalettet til venterommet i kantina, v/ Frode Larsen
Høringsuttalelse Viken Senter
Forslag møteplan 2012
Eventuelt

B R U K E R U T V A L G E T
HELSE-FINNMARK HF
Møte 11.oktober 2011

SAKSBEHANDLING:
Sak

Sak

Sak

29 / 2011: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 39 strykes, det er dobbelt satt opp, for øvrig.
Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent med endringen som framkom.
enstemmig vedtatt

30 / 2011:

Godkjenning av protokoll av styremøte 11.10.2011

Vedtak:

Protokoll av styremøte av 11.10.2011 godkjennes.
Enstemmig vedtatt

31 / 2011:

Orientering fra styremøter i Helse Finnmark v/Nina
Danielsen
Interessant møte med positiv atmosfære. Emnet er også her i
hovedsak økonomi. Styret og tillitsvalgte arbeider nå i samme
retning. Det er enighet om at det skal tas opp med foretaket om
ved henvendelse til medisinsk fagsjef Harald Sunde.

Sak

Vedtak:

Orientering fra styremøte i Helse Finnmark HF tas til orientering.
Enstemmig vedtak.

32 / 2011:

Orientering fra NSH ( Norsk sykehus og
helsetjenesteforbund ) Årskonferanse 7 - 8 september v/
Unni Salamonsen
Bedre flyt mellom tjenestene med pasientinformasjon. Informasjon om,
KOLS koffert, hjelpemiddel for KOLS pasienter. Referat fremlagt på
brukerutvalgets møte 05.12.docx

Sak

Vedtak:

Orientering fra NSH ( Norsk sykehus og helsetjenesteforbund tas
til orientering.
Enstemmig vedtak.

33 / 2011:

Orientering fra Helse Finnmark HF v/ Adm dir Hans Petter
Fundingsrud
Informerer om arbeidet med omstilling og nedbemanning av 70
årsverk. Det handler om vikarer og innleie. Det arbeides med
omorganisering. Det er ønskelig med færre enheter med en leder
på hver avdeling, ikke som i dag med mange små enheter og to
ledere pr enhet. De har brukt tiden denne høsten til å styrke
kompetansen blant lederne. Direktøren gir månedlige rapporter til
styret om effekt av sparetiltak. Direktøren informerer om at det er
mange hensyn å ta, deriblant befolkningsgrunnlag, lange
avstander, og samhandlingsreformen. Det vil bli endringer også
på grunn av Samhandlingsreformen som trår i kraft i januar 2012.
B R U K E R U T V A L G E T
HELSE-FINNMARK HF
Møte 11.oktober 2011

Avtaler med kommunene er under arbeid. Kommunene vil få mer
penger for å kunne overta pasientene fra sykehuset tidligere i
forløpet, og døgnprisen på utskrivingsklare pasienter vil økes.
Leder for brukerutvalget ytrer ønske om at utvalget får komme
med innspill til eget budsjett. De ønsker også å følge regionale
tidspunkt/rutiner ved valg, slik at nye deltagere kan delta på de
regionale kursene.

Sak

Vedtak:

Orientering fra Helse Finnmark v/ Adm. Dir tas til orientering.
Enstemmig vedtak.

34 / 2011:

Orientering fra møte med Fylkesmannen i Finnmark
v/ Werner Johansen
Werner informerer om svarbrev fra Helsedepartementet
angående brev sendt om pasienttakster. Det konkluderes med at
svaret er intetsigende, og gir ikke svar på det som er tatt opp.
Denne saken er videresendt til Brukerutvalget i Pasientreiser
nasjonalt og kommer opp som sak i neste styremøte.











Rehab uka:
Helsedirektoratet informerte om samhandlingsreformen
Ernæring
Folkehelse
Fritid med bistand
Inn på tunet
Praksis innen eldreomsorgen i Tsjekkia
Rehabilitering i nord
Samhandlingsprisen
Sjumilssteget
Verdighetsgarantien
Referat fra møte med brukerorganisasjoner 24.11.11.doc

Vedtak:

Orientering fra møte med Fylkesmannen i Finnmark , møte med
Brukeroraganisasjoner og pasientreiser tas til orientering.
Enstemmig vedtak.

B R U K E R U T V A L G E T
HELSE-FINNMARK HF
Møte 11.oktober 2011

Sak

35 / 2011:

Regnskapsoversikt Brukerutvalget i Helse Finnmark
v/Økonomisjef Lill Gunn Kivijervi
Gjennomgang av brukerutvalgets budsjett hittil 2011 og
informasjon om at det er innvilget 20000,- ekstra fra 2012 siden
det er utvidet med et medlem. Det er søkt om 100000,- mer til
neste år fra brukerutvalget, dette er foreløpig avslått. Dagens
mandat må i så fall endres. Brukerutvalget vil arbeide med dette.
Videre informeres det om Helse Finnmark HFs økonomi. Fortsatt
underskudd og overforbruk av vikarer. Planlegge drift og
deltagelse utifra budsjett. Forslag om at det gjøres i samarbeid
neste møte.
Innlegg brukerutvalgets møte 05.12.11 Lill Gunn Kivijervi

Sak

Vedtak:

Brukerutvalget vil gjennomgå mandatet samt sette opp en
plan/budsjettforslag over aktivitetene til Brukerutvalget for 2012.
Denne oversendes Adm. Dir. og Administrasjonen
Enstemmig vedtak.

36 / 2011:

Forslag styremøter 2012
Mandag 6 februar Hammerfest IT studio kl 0900 - 1330
Mandag 7 mai
Mandag 17 september
Mandag 3 desember

Sak

Vedtak:

Styremøte mandag 6 februar 2012 legges til IT studio i
Hammerfest. Møtene som er satt opp etter denne tid må sees i
sammenheng med sak 35/2011 og blir tatt opp på neste møte.
Enstemmig vedtak.

37 / 2011:

Handikapptoalettet til venterommet i kantina, v/ Frode
Larsen
Frode Larsen er ny som Teknisk leder. Han er akkurat fått satt
seg litt inn i denne saken. Brukerutvalget blir informert om at det
finnes venterom i kantinen som åpent hele døgnet. Det er laget
en plan for handikapptoalett og også stellerom i forbindelse med
kantinen. Larsen er usikker på når dette vil settes i kraft. Det er
ikke med i dagens investeringsrammer, men Larsen skal følge
opp videre.

Vedtak:

Brukerutvalget vil følge opp saken og få til et nytt møte innen 1
halvår 2012.
Enstemmig vedtak.

B R U K E R U T V A L G E T
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Sak

38 / 2011:

Høringsuttalelse Viken Senter
Høringsuttalelse 09 12 2011 ( Viken senter ).pdf

Sak

Vedtak:

Leder tar kontakt med Mental Helse Finnmark og ber om innspill
til høringsuttalelsen. Enstemmig vedtak.

40 / 2011

Eventuelt
Forslag til tema til neste møte.
Gjennomgang av mandat og forslag til endringer.
Gjennomgå budsjett og planlegge videre drift i 2012

Møtet avsluttet kl.13.20
Ref. Trine Lise Edvardsen

B R U K E R U T V A L G E T
HELSE-FINNMARK HF
Møte 11.oktober 2011

From:
To:
cc:
Subject:
Date:

Syversen, Ulf
Nyheim Ally;
Olsen Astrid Balto;
Hansen Ole I;
SV: permisjon styreverv
5. januar 2012 11:14:10

Ally Nyheim
Fagforbundet.
PERMISJON FRA VERV SOM MEDLEM AV STYRET I HELSE FINNMARK HF.
Jeg viser til din søknad om permisjon datert 5.1.2012.
Du innvilges permisjon fra ditt verv for resten av valgperioden, dog ikke lenger
enn til 30.6.2012.
Med hilsen
Ulf Syversen
Styreleder Helse Finnmark HF
Merknad:
Permisjonen (og vervet) opphører når det er gjennomført nyvalg og det nye
styret er konstituert/tiltrådt. Dette vil skje med stor sannsynlighet ca 1.5.2012.
Ny styreleder vil behandle en søknad om forlengelse hvis det er nødvendig.
Dette permisjonsvedtaket refereres styret i Helse Finnmark i forbindelse med
neste styremøte.
Fra: Nyheim Ally
Sendt: 5. januar 2012 08:26
Til: Olsen Astrid Balto
Kopi: Hansen Ole I
Emne: permisjon styreverv

fagforbundet.
no
foretakstillitsvalgt
Sykehusvn 35
9613 Hammerfest
tlf 78421676-47751960

Styreleder i Helse Finnmark HF
v/Ulf Syvertsen
Hammerfest

H.fest 05.01.12

SØKNAD OM VIDERE PERMISJON FRA STYREVERV - PGA
SYKDOM
Jeg er fortsatt under rehabilitering pga sykdom, og vil nok ikke kunne
delta på styremøter på en stund. Søker derfor om videre permisjon fra mitt
verv som styremedlem tom 30.06.12.
Med vennlig hilsen

Ally Nyheim
sig.
styremedlem

