Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
Arkivnr.:

Saksnummer 28/2014
Saksansvarlig:
Møtedato:

Referatsaker

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:

Astrid Balto Olsen, 78421110

Hammerfest, 13.3.2014

Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær
20. mars 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 12. mars 2014
- Protokoll sak 22/2014 Informasjons og drøftingsmøte 12. mars 2014 Ettersendes
- Referat fra FAMU – Ettersendes
- Årsrapport Frisk i Nord
Torbjørn Aas
Administrerende direktør
Vedlegg:
1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 3. februar 2014
2. Protokoll sak 22/2014 fra Informasjons- og drøftingsmøtet 3. februar 2014 Ettersendes
3. Referat fra FAMU 13. mars 2014 – Ettersendes
4. Referat Kvalitetsutvalget
5. Årsrapport Frisk i Nord

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Organisasjonsnummer
983 974 880

Referat Informasjons- og drøftingsmøte

Dato:
Sted:

12. mars 2014 kl. 10.00 – 12.30
Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Tana, Karasjok, Bergen, Haugesund og Alta

Arbeidstaker
Andreas Ertesvåg
Bård Martinsen
Evy C. Adamsen
Ingjerd Eriksen
Kristian Espeland
Liv Johanne Nikolaisen
Marit Kransvik
Marit Rakfjord
Ole I. Hansen
Åsa Wikman
Vernetjenesten
Solveig Nilsen
Arbeidsgiver
Ole-Martin Olsen
Harald Sunde
Lena E. Nielsen
Stein Erik Breivikås
Ivar Greiner
Rita Jørgensen
Gunn Heatta

Organisasjon
Akademikerne
NITO
Norsk sykepleierforbund
Norsk Ergoterapeut forbund
Den norske legeforening
Norsk Fysioterapeutforbund
FO
Delta
Fagforbundet
Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen
Foretaksverneombud

Stilling
Administrasjonssjef/Foretakscontroller (Referent)
Medisinsk fagsjef
HR-sjef
Økonomisjef
Kommunikasjonssjef
Klinikksjef Klinikk Kirkenes
Fung. klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus

I tillegg til foretakstillitsvalgte, vernetjenesten og foretaksledelsen møtte fra:
Arbeidstaker organisasjoner:
Hovedverneombud i klinikk psykisk helsevernn og rus, Solfrid Skoglund
Tor Egil Sundelius, Fagforbundet
Norsk psykologforening er ikke tilstede,og har bedt om møte på fredag. Det blir også gjennomført
fredag.
Sak nr:
1

Sak nr:
2

Sakens navn:
Godkjenning innkalling og saksliste
Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen informermerte om at man fra ledelsens side
ønsket at sak 22/2014 ble drøftet i henhold til Paragraf 31 og at det skrives separat
protokoll på denne saken.

Sakens navn:
Styresaker til styremøte 20. mars 2014
(Informasjonssaker)
Sak 26/2014 Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord RHF
Medisinsk fagsjef Harald Sunde orienterte kort vedrørende saken. Fagfelt der vi ikke
har egen aktivitet. Vi har deltatt i dialog med regional gruppe. I Finnmark har det
vært ambulering fra UNN til Hammerfest. Tilsvarende ambulering skal også være til
Kirkenes, som krever et støtteapparat ved Kirkenes sykehus. Tiltaket gjør at vi
behandler våre pasienter i fylket.
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Sak nr:
3

Sak nr:

4

Sak nr:

Sak 27/2014 Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset
HF
Kvalitetsleder Andreas Ertesvåg orienterte kort vedrørende saken. Organisasjonene
er oppfordret til å peke ut forslag til representanter. Alle har meldt inn til foretaket
sine prioriteringer som foreslår overfor styret som skissert i saken.
Sak 24/2014 Virksomhetsrapport Helse Finnmark HF - januar 2014
Økonomisjef Stein Erik Breivikås orinterte kort vedrørende saken. Det er usikkerhet i
tallene på kostnadssiden, pga nytt fakturasystem. Inntektene for januar er bra (ISFinntekter).
Sakens navn:
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 - 17. mars – 11. april 2014
Medisinsk fagsjef Harald Sunde orineterte kort vedrørende saken. Navnelister sendes
ut til alle på de som forventes å telta sammen med oversikt over ansvarlige hos oss
for gjennomføring. Det må videre sees på hordan man skal nå flest mulig gjennom
epost, SMS, intranett mv.

Ansvar

Sakens navn:
Styresaker til styremøte 20. mars 2014
(Drøftingssaker)
Sak 20/2014 Årsregnskap og styrets beretning 2013 – herunder disponering av
resultat
Økonomisjef Stein Erik Breivikås orienterte kort vedrørende saken.
Overskuddskravet var på 5 mill. Vårt overskudd er på 6,4 mill inkludert to boligsalg.
Sak 21/2014 Rapportering oppdragsdokument – Årlig melding 2013 til Helse Nord
RHF
Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen orienterte kort vedrørende saken. Foretaket
gjennomførte i stor grad de oppdragene vi skulle. Spesielt innen fristbrudd, har vi
lykkes. Noen områder var det likelve viktig å følge opp videre. Det ble da vist til
vetakspunkt 2 i forlsag til vedtak overfor styret.

Ansvar
OMO

Sakens navn:
Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren i 2014: valg av helseforetak og
sykehus for tilsyn
HR Sjef Lena Nielsen orienterte kort vedrørende saken. HMS ansvarlig er registert
ansvarlig for saken i foretaket. Klinikksjef er forberdt på tilsynet.

Ansvar

Kommentarer fra arbeidstakersiden:
Pkt 2- nedgang i fristbrudd- bra.
Pkt 4, 30 dager overlevelse. Hva betyr det?
Pkt 8,1 risikostyring- resultat i tråd med budsjett- bør stå planlagt aktivitetsnivå.
Pkt 8.6 lederlønninger- spesiell grunn til 4 % lønnsøkning for ledere når resten har
3,5 %.
Dietetiker er en gammel betegnelse som bør byttes ut.
Arbeidsgiver svarer:
Pkt 4, 30 dager overlevelse
Tallene brukes for sammenligning av i hvor stor grad pasienten er i live 30 dager
etter behandling.
Pkt 8,1 risikostyring- resultat i tråd med budsjett- bør stå planlagt aktivitetsnivå.
Ledelsen er enige, men punktet er ordrett fra Helse Nord. Vi tar det med for
ettertiden.

Pkt 8.6 lederlønninger- spesiell grunn til 4 % lønnsøkning for ledere når resten har
3,5 %.
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Organisasjonsnummer
983 974 880

Side 3

Resultat av forhandlinger. Det burde ikke stått at ramma var 3,5.

Beslutning

Dietetiker er en gammel betegnelse som bør byttes ut.
Tas til etterretning.
Sak 22/2014 Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB) – Nye psykisk helsevern og rusbehandling i
Finnmarkssykehuset HF
Saken er behandlet og det er skrevet egen protokoll på dette.

Sak 23/2014 Ledelsens gjennomgåelse
Kvalitetsleder Andreas Ertesvåg orienterte vedrørende saken. Saken danner
grunnlag for forbedring, Fokus denne gang på følgende tema: Kvalitet, HMS, klima og
miljø: Vi ser at mange prosedyrer ikke blir revidert innen fristen. Mange avvik blir
liggende lenge uten å bli behandlet. Sykefravær har vært drøftet i mange omganger.
Nytt er klima- og miljø som skal være på plass ila 2014.
Kommentar fra arbeidstakersiden:
Selve navnet ”ledelsens gjennomgang” bør være mer om HVA som gjennomgås og
ikke HVEM som gjennomgår.

Arbeidsgiver svarer:
Dette er et navn som brukes om denne typen gjennomgang, Vi tar det likevel med oss
til forbedring.
Møtet avsluttet kl. 12.30

Referent
Ole Martin Olsen
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Protokoll Informasjons- og drøftingsmøte
Sak 22/2014

Dato:
Sted:

12. mars 2014 kl. 10.00 – 12.30
Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Karasjok, Tana og Alta

Arbeidstaker
Andreas Ertesvåg
Bård Martinsen
Evy C. Adamsen
Ingjerd Eriksen
Kristian Espeland
Liv Johanne Nikolaisen
Marit Kransvik
Marit Rakfjord
Ole I. Hansen
Åsa Wikman
Ludmila Amundsen

Vernetjenesten
Solveig Nilsen
Arbeidsgiver
Ole Martin Olsen
Harald Sunde
Lena E. Nielsen
Stein Erik Breivikås
Ivar Greiner
Rita Jørgensen
Gunn Heatta

Organisasjon
Akademikerne
NITO
Norsk sykepleierforbund
Norsk Ergoterapeut forbund
Den norske legeforening
Norsk Fysioterapeutforbund
FO
Delta
Fagforbundet
Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen
Norsk Psykologforening (Deltok i eget møte fredag 14. mars grunnet manglende
mulighet til å være med på det oppsatte informasjons- og drøftingsmøte.)
Foretaksverneombud

Stilling
Administrasjonssjef (førte protokollen)
Medisinsk fagsjef
HR-sjef
Økonomisjef ok
Kommunikasjonssjef
Klinikksjef Klinikk Kirkenes
Fungerende klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus

I tillegg til foretakstillitsvalgte, vernetjenesten og foretaksledelsen møtte fra:

Arbeidstaker organisasjoner:
Hovedverneombud i klinikk psykisk helsevern og rus, Solfrid Skoglund
Tor Egil Sundelius, Fagforbundet
Norsk psykologforening var ikke til stede. Det ble derfor gjennomført eget møte med dem fredag 14.
mars. På møtet deltok også Tommy Sotkajærvi.
Sak nr:

Sakens navn: Videreutvikling og ny organisering av psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – Nye
psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF
Sak 22/2014 Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB) – Nye psykisk helsevern og rusbehandling i
Finnmarkssykehuset HF
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen innleder vedrørende saken sammen med
konstituert Klinikksjef Gunn Heatta. Saken skal drøftes iht paragraf 31 for å få en
protokoll med evt protokolltilførsler, saken ble behandlet i desember, og vesentlige
deler ble vedtatt. Det som ikke ble vedtatt er nå ytterligere utredet.
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakersiden:
- Hvordan ivaretas de ansatte på beste måte i prosessen?
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Det har vært manglende medvirkning fra de ansatte i prosessen. Særlig gjelder
dette Lakselv miljøet. Dette preger arbeidsmiljøet både i Lakselv og Karasjok.
Innstillingen fra direktøren i forrige runde er utelatt fra saken denne gangen
Saksfremlegget bærer preg av manglende objektivitet i forhold til alternativene
Hvorfor ikke sammenslåing av rus og psykiatri i større grad?
Er drøfting utført på klinikknivå?
Hvem har vært med på ROS- analysene?
Feil i konklusjoner i ROS- analyser vedrørende vekting da man ikke har forstått
hvordan dette gjøres. Tar også for lett på konsekvenser og bør gjøres på nytt?
Har saken vært behandlet i KVAM råd?
De ansatte i Lakselv reagerer på hvorfor konstituert klinikksjef er ute i Sagat og er
positiv til at Karasjok nå er reddet.
Hvorfor anser man Karasjok for å være et bedre utdanningssted for
leger/spykologer?
Nærhet har vært viktig når man velger å dele rus i to døgninstitusjoner.
Lokalisering til Karasjok gir nærhet til Øst.
Det vurderes ikke som en stor utfordring at man nå skal legge døgnplasser
innenfor rus til Alta sentrum basert på erfaring fra dagens drift.
Det sies lite om hvor stabil fagmiljøene er på de ulike plassene og hva som
eventuelt mangler
Hvorfor har man ikke tatt hensyn til høringsuttalelsen til Åsgård Unn hvor det
fremkommer at de ikke anbefaler å legge ned i Lakselv?
Hvorfor så høye kostnader for tilrettelegging av lokaler i Lakselv når fagmiljøet
sier at det skal små investeringer til for å tilpasse lokalene?
Man kan ikke se at utearealene i Lakselv er tatt med i vurderingene?
Hvorfor uttrykker man i møter at man ikke har oversikt over
utbyggingskostnadene i Karasjok?
Hvordan skal man sikre de ansattes rettigheter og behov ved nedleggelse i
Lakselv?
Hvorfor har man ikke tatt hensyn til behov for nærhet til kystsamisk befolkning i
midt?
Hva har arbeidsgiver foretatt seg for å rekruttere faste spesialister i Lakselv?
Hvorfor er ikke nærhet til flyplass vurdert som et kriterium for valg av
lokalisering i midt?
Hvorfor gjør man helomvending fra nedleggelse av Lakselv, via opprettholding,
for så igjen å legge ned?
Hvordan er fordelingen av fastboende spesialister i Lakselv og Karasjok?
Hvorfor skal ledelsen av rusfeltet legges inn under DPS? Dette er ikke å anbefale
da vi snakker om to separate fagfelt.
Hva skjer med VPP i forhold til ny organisering og hvorfor utredes ikke dette nå?
APAT og VPP bør knyttes opp mot døgnenhetene mener NSF.
Opprettelse av døgntilbud i Alta på rus understøttes av NSF.
Har man utredet kostnadene ved flytting?
Hvorfor har man ikke klar å rekruttere fastboende spesialister til Lakselv? Når
flere vil kunne utdanne seg for dette i framtiden så mangler dette perspektivet i
utredningen.

Oppsummering og svar fra arbeidsgiversiden:
- Ansatte skal ivaretas på beste måte iht våre prosedyrer
- Arbeidsgruppene har vært enstemmig vedrørende ønske om samhandling
mellom Psykiatri og Rus, men det er viktig å behandle disse som adskilte fagfelt i
framtiden.
- Medvirkningen har vært betydelig i hele prosessen fra første stund. Ansatte har
også i den siste fasen behandlet saken i Kvam råd og vært med på ROS etc.
klinikksjef har også informert de ansatte i Lakselv i personalmøte og deres ledere
om arbeidsgruppenes arbeid og om deltakelse fra fagmiljøet i Lakselv i denne
gruppen.
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Innstillingen fra direktøren i forrige runde er annerledes nå og støttes nå opp av
konkusjonene fra arbeidsgruppene.
Saksfremlegget er utarbeidet iht det som er kommet fram i arbeidsgruppene og
vurderes derfor som objektivt og reflektert i forhold til alternativene. Kunne
likevel vært satt mer fokus på å få frem både positive og negative sider bedre.
Arbeidsgiver mener at det har vært stor grad av involvering i hele prosessen.
Drøfting skjer på foretaksnivå i denne fasen.
Konstituert klinikksjef har ikke uttalt seg til Sagat slik avisen skriver det og
avviser dette.
Flere verneombud og en fra de tillitsvalgte har vært med på ROS-analysen
sammen med ledelsen. Alle har et ansvar for at denne skal bli god. ROS-analysen
vil bli sendt ut på nytt for ny vurdering slik at kvaliteten blir riktig.
Det har vært KVAM råd på denne saken i klinikken der også ROS analysen ble
kjørt.
Karasjok har flere faste overleger som gjør dem i bedre stand til å drive
opplæring mener arbeidsgruppene.
Høringsuttalelsene fra UNN er tatt med i vurderingene i arbeidsgruppene, men
andre faktorer har veid tyngre i forhold til konklusjonene.
Nærhet har vært viktig når man velger å dele rus i to døgninstitusjoner.
Lokalisering til Karasjok gir nærhet til Øst.
Det vurderes ikke som en stor utfordring at man nå skal legge døgnplasser
innenfor rus til Alta sentrum basert på erfaring fra dagens drift.
Arealene i Lakselv er gjennomgått i denne prosessen. Alle vurderinger peker på
betydelig behov for endringer i bygningsmassen for tilpassning til døgndrift også
innenfor rus. Derfor høye kostnader på investeringene.
De ansatte i skal få en god oppfølging iht våre rutiner ved omstilling. Samme
prinsipper som kjøres mot Jansnes skal følges også her.
Utearealer er sett på både i Lakselv og i Karasjok.
I avveiningen mellom behov for nærhet til pasienten har det vært viktig å tenke
på alle i Øst-Fylket
Utreningen har vist at man har god oversikt over utbyggingsbehovet i Karasjok.
Flyplass og nærhet til denne har ikke vært tatt opp som risiko i ROS analyser.
At Lakselv nå skal legges ned er ikke en helomvending. For det første har de aldri
vært vedtatt lagt ned. For det andre er de fortsatt ikke vedtatt lagt ned.
Det er flere fastboende spesialister i Karasjok.
Faggruppen anbefaler felles ledelse av RUS og psykiatri under det enkelte DPS.
Administrerende direktør ønsker å støtte opp om dette.
VPP er ikke planlagt omorganisert i denne omgang.
Kostnadene ved flytting er vurdert i 2 arbeidsgrupper. En for drift og en for
investering og bygg.
Fokus har vært på de fagfolkene man har nå og ikke på de man kan få i framtiden
med tilrettelegging. Rekruttering har vært en utfordring i mange år i Finnmark.
Spesielt i Lakselv.

Enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker:
Fra arbeidsgiver legges det til rette for at det enkelte forbund kan sende inn
vedlegg til protokollen dersom man har ytterligere ønske om presiseringer og
tilføyelser av sine spørsmål og kommentarer. Protokoll godkjennes før
utgangen av torsdag 13. mars og signeres av partene før styremøtet. Alle
vedlegg til protokoll må også være sendt Administrasjonssjefen før styremøtet.
Møtet avsluttet kl. 12.30
Ole Martin Olsen
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________________
Evy Chr. Adamsen
NSF

_________________
Ole I. Hansen
Fagforbundet

_____________________
Kristian Espeland
De Norske legeforening

________________
Andreas Ertesvåg
Akademikerne

________________
Bård Martinsen
NITO

________________
Liv Johanne Nikolaisen
Norsk fysioterapiforbund

________________
Ingjerd Eriksen
NETF

________________
Åsa Wikman
Akademikerforbundet

_____________________
Marit Kransvik
FO

_________________
Solveig Nilsen
Foretaksverneombud

_________________
Marit Rakfjord
Delta

_____________________
Ludmila Amundsen
NPF
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Referat møte Kvalitetsutvalget
07.03.14 kl. 0900-1100
Via telematikk.
Til stede:
Harald Sunde, leder
Andreas Ertesvåg, referent
Rita Jørgensen
Ingeborg Eliassen, for Vivi Bech
Gunn Heatta, for Inger Lise Balandin (måtte gå kl. 10, under sak 4/14).
Hege Lundmark, for Oddvar Kvalsvik
Kjell Magne Johansen, brukerrepresentant
Evy Adamsen
Pal Ivan
Christel Eriksen (måtte gå kl. 1030, avslutning på sak 4/14)
Andre:
Ingrid P. Olsen, vara for Pal Ivan
Mette Eriksen, pasient- og brukerombud i Finnmark (tom. sak 4/14)
Avbud:
Vivi Bech
Inger Lise Balandin
Oddvar Kvalsvik
Jørgen Nilsen
Siw Paulsen
Vibeke Danielsen
Bjørn Wembstad
Torbjørn Aas

Saksliste:
Sak 1/2014 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt
Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes.
Vedtak: Innkalling godkjennes.
Sak 2/2014 Godkjenning av referat fra sist møte
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
Vedtak: Referat godkjennes.
Sak 3/2014 Oppfølgingssaker fra sist møte
Kvalitetsrådgiver orienterte om status på oppfølgingssaker fra sist møte.
Forslag til vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til orientering.
Vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til orientering.

Sak 4/2014 Informasjon om årsmelding fra pasient- og brukerombudet i Finnmark
Pasient- og brukerombud, Mette Elisabeth Eriksen, informerte.
Forslag til vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til orientering.
Vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til orientering.
Kvalitetsutvalget anbefaler at alle klinikkene bruker årsmeldingen videre i sitt kvalitetsarbeid.
Medisinsk fagsjef utarbeider egen sak om informasjonsutlevering direkte til pasienter til neste møte i
kvalitetsutvalget.
Sak 5/2014 Informasjon om smittevernorganisering og arbeid
Medisinsk fagsjef informerte.
Forslag til vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til orientering.
Vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til orientering.
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ÅnSRAPPORT FOR Ä,R ZOT¡

)

I den følgende årsrapport vil vi stikkordsmessig oppsummete aktiviteten innen helse,
rniliø og sikkerhet som FRISK I NORD har bidratt med fot deres bedrift.
Der hvor det tidligere et utarbeidet egne rapporter etter utført arbeid, vil vi i denne
oversikt kun vise til disse og repetere eventuelle konklusioner som foftsatt er aktuelle og som ikke et
utførte.
Alle individuelle kontakter mellom en eller flere atbeidstakere ved FRISI( I NORD vil vi i denne oversikt
kun benevne som "personkontakt". Dette kan væte konsultasjoner inne områder som
arbeidsmiljøproblematikk, rusmiddelbmk etc. Vi ønsker å anonymisere disse sakene av hensyn til
pefsonvernet.
FRISK I NORD hadde i2013 disse ansatte:
\ùØenche Stenvoll, daglig leder
Turid Hassf]ord, bedriftssykepleier til 01.09. (kontakçetson for Finnmarkssykehuset).
Bente Owik, beddftssykepleier fua 01.09. ftontaktperson for Finnmatkssykehuset).
ISut Sivertsen, vernein getiør til 01. 1 0
Maud Ring, vernerngentør fra 01.12.
I(jell Berg, bedriftslege, deltid
FIilde Betgtun, bedriftsergoterâpeut
Wenche Seim, HMS-tådgiver
Nlona Sareussen, sekretær fra 05.08.
z
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Oversikt over aktiviteter som er planlagt og utført i perioden:
Vfu kontrakt og avtale med Finnmarkshuset omfatter alle avdelinger ved Hammerfest Sykehus inkl.
stab og stØtte, Prehospital avdelinger i Hammerfest, I(arasjok , Lakselv, Måsøy og
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Honningsvåg. I tillegg omfatter avtalen Spesialistlegesenteret i I(arasjok og spesialisçoliklinikken i Alta,
Reiseoppgjørsenheten, og luftambulansen i Alta. Helse Nord II(T er ikke inkludet i
avtalen.
I(ontrakten mellom Hammerfest Sykehus og FRISI( I NORD (tidl. Hammetfest felles
bedriftshelsetjeneste) ble inngått i 1983. Som kjent er kontrakten nå sagt opp pr. 0'1..01..14, serlere
ptolongert tt 01.07 .1,4 i forbindelse med varslet anbudsrunde i 201,4.
I avtalen stfu hvilke utsatte arbeidstakergrupper som f.eks. skal siekkes giennom målretta
helsekontroll hvert tredje år.
For at vi skal kunne følge opp dette, hat Finnmarkssykehuset som andre firma forpliktet seg til å gi oss
oppdaterte ansatt lister som skal sendes oss årlig. I tillegg skal vi ha beskjed hvilke ânsatte som har
sluttet.

Det er avholdt rundt 10 årsplan mØtel med enkeltar.delinger i201,3, hvot det et sktevet spesifikke
samarbeidsavtaler mellom oss og avdelingene om hva som ønskes wtført12013 med hielp fta oss.
Følgende avdelinget harhatt avdelingsvise årcplan mØter i2073:
I(turgisk og ortopedisk sengepost med poliklinikk
Medisinsk avdeling
Operasjon og anestesiavdeling
Senter for drift og eiendom
Akuttmottaket
Barneavdelinga
Gynekologisk og fødeavdeling
I(jøkkenavdeling
Renholdsavdeling vest
Prehospital avdeling Vest Finnmark

IJúørtarbeid i2013
Inneklima
Ved kirur isk orto edisk oliklinikk hadde verneingeniør en befaring etter bestìlLng , og det ble laget en
rapport som ble sendt til klinikksjef. Det ble avdekket et dåtlig inne klima pga.
manglende ventilasjon, dådige vindu, skylletommet er i dårlig stand, manglende avttekks skap fot
blanding av Formalin, manglende punktavsug ved handtedng av gips og et fysisk forfall pga.
etterslep på vedlikehold. Rapport sendt 050413.
Ved Lakselv ambulansestas'on ble det foretatt en befaring og inneklima vurdering ved våt
verneingeniØr etter ønske fra verneombud. Det ble påpekt manglende ventilasjon i bygget der de
ansatte har sitt oppholdssted, og avgasser fta bilene kom inn på oppholdsrommet i tillegg til at
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det vat forhøy temperatur i dette rommet. I pår.ente âv ventilasionsanlegg må de ansatte bruke
vinduene for lufting. Rapport sendt 140213.

Er onomi
Ved avdelin tenhold hat ergoterapeut og bedriftssykepleier hatt oppfølging av personalet i
forbindelse med deres høye sykefravæt ogøkende arbeidsoppga\¡er som følge av omstilling og
gammelt og upraktisk utstyr. De et like mange ansatte, men har fått flere arbeidsoppgaver.
Deres sykefravær var pà 20 o/o i januar 2073, og flere ansatte rapporterer at de sliter med nakke,
skulder og smeÍter t armer
Vår ergoterapeut tok en arbeidsplass vurdering den 050413, og det ble foretatt en risikowurdering.
Rapport er sendt til enhetsleder.
Bedriftssykepleiet har deltatt ved et avdelingsmØte, ogvår ergoterapeut hat hatt unden isning i
ergonomi(O11113).
I('økkenavdelin en hat hatt arbeidsplassbesøk av vâ.r ergoterapeut for ä se på deres
arbeidsstillinger den 171,013, det ble fotetatt en dsikor.-utdering og rapport er sendt. Bakgrunnen var
de ansattes plaget med smerter i arm og skuldre ved oppvask.
r{.kuttmottaket hadde den 061273 en atbeidsplassr.'urdering i forhold til deres forflytninger av
senger. Flere angit plager med smerter i rygg, og generelt i muskel og skjelettsystemet som de
mener kommer av flytting og kjøring av senger. De angir at dette er åtsaken til det de har av
sykefravær. Det ble konkludert med at en pottørtjeneste kunne avhjelpe de negative følgene av
sengettanspoïten, gjerne delt med andre avdelinger som rØntgenavdelingen. De gamle sengene som
er tlege og kiørebør etter hvert byttes ut med nye i samarbeid med personalet ved
verneombud. I forhold til kontorarbeidsplassene skulle de ta kontakt med teknisk avdeling for å få
justert arbeidsborderìe, samt prØve ut diverse arbeidsstoler. Rapport sendt til enhetsleder den 161213.
Enhetslederhar for dârlig inne klima på kontoret, og sier hun får hodepine, og dette gjeldet også i andre
kontorer i samme etasje. Denne etasjen deler de med kirurgisk/ ortopedisk poliklinikk.
Det har vært enkeltkontakter med atbeidsplassr,'utdednger for sekretærer ved ktt/ ort avdeling,
barneavdeling og barnehabilitering. Det foreligger rapporter fra hvert besøk som har værtla'gt
fuarni KV,{M rådet.

Arbeidsrelatert helseovervåkin

- målrettede arbeidshelseundetsøkelset.

Det har værtutført helsekontroller av risikoutsatte arbeidere ved I(reftpoliklinikken(cytostatika),
nattevakter ved l{irurgisk/ ortopedisk sengepost, nyansatte ved teknisk avdeling og en ansatt ved
kirurgisk/ ortopedisk poliklinikk pga. eksponering av gipsstøv uten avtrekk.
Det ble til sammen utføft17 rrrãl.l.etta helseundersøkelser í2013. Flere var planlagte, men noen sluttet
underveis og noen mØtte ikke opp til avtalte timer. Det blir sendt rapport til enhetsleder og

J

verneombud ettet atbeidshelseundersøkelser når antallet undersøkte er stort nok, eller det
avdekkes store problemer med arbeidsmiljøet.
Vi er pliktig til å melde videre til leder med navn hvis det oppdages støyskader og
asbesteksponering, ellers er all rappottedng anonymt og som statistikk.
Âlle dsikoutsatte arbeidstakere ved Finnmarkssykehuset skal inn hvert tredje år, og da tas det en
samtale etter fasdagt skjema, hørselstest, lungefunksjonstest og en legeundetsøkelse.
Det er personalet ved røntgen, de som jobber med cytostatika(Iftefçoliklinikken),
laboratotiepersonalet, kjøkkenpersonalet, teknisk personale(malere, elektrikere, snekkere,
røÅeggere), anestesi- og operasjonspersonalet og de som jobber mesteparten av sin turnus om
natten.
Personalet ved I(r/ ort avdeling med lSeftpoliklinikken har angtt at manglende ventilasjon i selve
sykehuset gir dem plager som tØrr hud og hodepine, men at de har et godt arbeidsmiljø og ffives
med å jobbe med den pasientgruppen de har.

I{ontorda er

Bedriftssykepleier harhattregelmessige kontot daget ved Flammerfest Sykehus hvet onsdag
mellom 08 og 10.00(11.00), men det har væÍt mØteq telefonet og enkeltkonsultasjoner også
utenom disse dagene/tidene. Det er satt av rom 3209 på Søsterhjemmet til kontor for
bedriftssykepleier, som deles med hovedverneombud og hovedtillitsvalgt NSF, men kontortiden
brukes oppsøkende og til vaksinering og mØter.

Arbeidstelaterte individkontakter

)

Frisk I Nord har fått melding om 16 stikkskader í2013. Disse er fulgt opp med joutnalføring i
bedriftsiournal, oppfølging og kontakt i forhold til blodprøver som bestilles og tas i et halvt år
etter stikkskaden. I till"gg fulgte vi opp stikkskader fua 2072 som ikke var avsluttet.
Det bør endres litt på prosedyren, da det er to forskjellige framgangsmØter på selve prosedyten og
selve meldingsskjemaet som vi mottar. Her har hygienesykepleier vært en stor hjelp for å finne fram til
rette personer nãr skjema ikke er rett fylt ut.
Bedriftssykepleier harlagt stor vekt på infotmasjon til ansatte og ledete ang. stikkskadeoppfølging og
vaksinering, da Hammerfest Sykehus er en stor organisasjon med stor utskiftning av ledere og ânsâtte.
Informasjonsflyten er derfor en utforddng.
Det er en god personalpolitikk å ha en oppføþngsprosedyre i fht. stikkskadet og vaksinering, og
bedriftssykepleier kan også være behjelpelig med å jobbe forebyggende.
Personkontakter

Det har vætt ca. 50 petsonkontakter i 2013. Det kan væte s mtaler om arbeidsmiljø,
sykefravætsoppfølging, telefonsamtaler og mail som omhandler oppfølging av enkelçersoner.
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Dialosmoter:
Det ble avholdt 4 dralogmøter med sykemeldte arbeidstakere som er registrert i 2013.
Âtbeidsgivere er veiledet i skjema og ptosedyrer i fht. N,{V systemet. Det et ikke alle ledere med
personalansvar som er informert om at bedriftshelsetjenesten skal inviteres til dialogmøtervedT ukers
sykemelding . Det står i sjekklista fta NÂV fot dialogmøte rrcg; av arbeidsgiver at de
virksomheter som har bedriftshelsetjeneste skal denne delta, og at virksomhetene kan søke NAV om
;lretteleggingstilskudd for dette.

Re istrerte arbeidsskader ful t o
Vi har ikke mottatt melding om yrkesskade fra deres bedrift. Det er ønskelig ã fà en kopi av
meldte yrkesskader for oversikt og eventuell oppfølging i forbindelse med forebygging og
tilrettelegging.

AKAN individsaker
Det hat ikke vætt tatt kontakt med oss i forbindelse med inngåelse av AI(AN avtaler t 2013.
AKAN står for arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, og vi har
utarbeidet skjemaer og utviklet kunnskaper for å kunne bistå arbeidsplassene med disse
vanskelige sakene, basert på AI{'\N sentralt sin kompetanse.
,{KAN utvâlget ved sykehuset har ligget" brakk" i ei tid(?), men er nâ i 2014 oppe og går igjen, og da
forventer vi ut fra statistikk: flere saker.
Bedriftssykepleier skal være en kontaktperson og rådgir.er for arbeidsgiver og en forlenget arm for
arbeidstaketen ut mot behandlingsapparatet, og er fast medlem i AK,{N utvalget.

Vaksinas'onet
Bedriftssykepleier er ansvarlig for vaksinering mot Hepatitt B som Hammerfest Sykehus tilbyr sine
ansatte i risikoyrker. Det er et program med tre vaksinet før fullvaksinert, mens noen som er vaksinerte
fra før kun ttenger en boosterdose. FIer er disse fulgt opp av bedriftssykepleier med timeavtaler og
bestilling og vurdering av blodprøverYi satt mndt 60 vaksiner i 2013.(Engerix B).
Vaksinering mot Hepatitt B gjøtes av de som er mest utsatt for stikkskadet, og et også
forebyggende i fothold til uwikling av kreft i lever. Det et avdelingene selv som bestiller og
betalet vaksinedosene, og det er laboratodet ved sykehuset som tar blodprøvekontrollene. Jeg har
forstått at det ikke finnes noen prosedyre tilgjengelig som omhandlet vaksinering mot Hepatitt B, og bet
Finnmatkssykehuset ta stilling til dette i videte planer da det er en del forvirring i forhold til ansvar og
myndighet og hvem om skal kjøpe inn vaksiner osv. Det er et avkryssingspunkt i
stikkskadeskjemaet der den ansatte kan þsse av om han trenger vaksinering, og ellers er det
leder som bestiller ogavtaler med bedriftssykepleier.

5

Arbeidsmil'øräd ivin

,{rbeidsmil'økafife

,{rbeidsmiljøkartlegging er foretatt for legene ved medisinsk avdeling etter bestilling av
avdelingslederBjørn Wembstad i samatbeid med tillitsvalgte fot legene. Undetsøkelsen ble
gjennomført i løpet av høsten 201,3 rr.ed individuelle samtalet . 10 medisinske leger deltok .
Rapporten er sendt avdelingsleder og tillitsvalgte prtmo 201.4.
Denne rapporten bør fâ den oppmerksomheten den ktever, da det er en ganske alvodig
tilstandsrappott i forholdet atbeidsbelastning og tilgjengelige ressurser.

I{VAM råd
Bedriftshelsetjenesten har fast plass i KV'\M râdet, og har deltatt i et møte 12013.

F,{MU
Bedriftshelsetjenestene deltar hver sin gang i F,{MU, og vi hat deltatt en gang i 2013.

IJndervisnin

kursvirksomhet

Førstehjelpsopplæring: 8 fra VPP og BUP deltok på Førstehielpskurs 030513 og6 fra drift og eiendom
deltok 2511,1.3.
På kurset i Praktisk Arbeidsrett i50513 deltok 2 ansatte, mens en ikke møtte.
På kurset i Stressmestring med yoga den 240513 deltok 2 ansatte.
På kurset i grunnopplæring i HMS arbeid,(Påbudt for verneombud) 40 timer, vår kurset, var det 8 fra
deres bedrift.
På høstkurset med safiune innhold var det ingen påmeldte fra Finnmarkssykehuset.
A.rbeidsmiljøopplæring for arbeidsgivere tlbudt 74.71.13: Ingen deltakere fra bedriften

Andre tilbud som er

ltt:

Energipause-bistand og andre tilbud i henhold til vår meny som er trykket opp på distribuert
plakat.

FRISK I NORD hadde som tidligere fu i2073 et samarbeid med Hammerfest Turlag for å
rrangere Turkortet 2073, et lavterskeltlbud til befolkningen.

FRISK I NORD artangeÍte "Sykle og gå tI jobben" - aksjon 01061,3 for
sine medlemsbedrifter. Samtidig ble det sendt ut et forslag til oppføþngskampanje
bedriftsinternt for sommersesongen.

(
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Det er inngått en bedriftsavtale med Synsam Drecker Optik AS hvor ansatte i medlemsbedriftene kan
oppnå gunstige rabatter ved kjøp av terminalbtiller, vernebriller og vanlig brille.
I(ursplan for 2014 blir ttykket opp og sendt dere primo 201,4.
Se også kurstilbude t pä v ãt hj emmeside: www. friskinord. no.

Oppsummering:
Etter avtale med HMS - rådgiver Andreas Ertesvåg har vi allerede hatt kontakt med alle
avdelinger for ä avtale årsplanmøter for 2014. Flere avdelinger har allerede gjennomført dette.
Prehospital avdeüng er prioritert. -Â.rsplanen blir litt tedusett siden vi er i en ventesituâsion i forhold
videre kontrakt ettet anbudsrundet.
Vi takker for et godt samarbeid og håper at vi fortsatt skal få væte detes samarbeidspartner
fremover!

Med vennlig hilsen
FRISK I NORD

B edrifts sykepleiet/kontaktp ers on

I(opi:
I(linikksjefer
I(VAM råd
FA.NIU
Flovedverneombu
d
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