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Side 2

Sak nr:
1/2014

Sakens navn:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset
HF 13. februar 2014 kl. 12.00 – 18.00 på Thon Hotel
Kirkenes.
Sak 1/2014
Sak 2/2014
Sak 3/2014
Sak 4/2014
Sak 5/2014
Sak 6/2014
Sak 7/2014
Sak 8/2014
Sak 9/2014
Sak 10/2014
Sak 11/2014
Sak 12/2014
Sak 13/2014
Sak 14/2014
Sak 15/2014
Sak 16/2014

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5.
og 6. desember 2013
Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Oppdragsdokumentet 2014
Overordnet risikostyring
oppdragsdokument 2014
Internrevisjonsrapport 2013, Henvisninger
og ventelister i Helse Nord
Virksomhetsrapport Helse Finnmark HF november 2013
Virksomhetsrapport Helse Finnmark HF desember 2013
Høringssvar - Seniorpolitikk
Finnmarkssykehusets høringssvar
”Utredning av fremtidig AMK- struktur i
Helse Nord”
Orientering om lærlingsystemet i
Finnmarkssykehuset HF
Orientering om Strategisk utviklingsplan
Finnmarkssykehuset HF
Orientering om overordnet
beredskapsplan
Endring i møteplan 2014 – Styret i
Finnmarkssykehuset HF
Referatsaker
Eventuelt

Vedtak

Status

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner innkalling og
saksliste. Protokoll fra 20. november 2013 må også
godkjennes. Den legges frem som egen sak under eventuelt.

OK

Enstemmig vedtatt

Side 3

Sak nr:
2/2014

Sak nr:
3/2014

Sakens navn:
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5. og 6.
desember 2013
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 5. og 6. desember 2013.

Sakens navn:
Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Styreleder informerer:
Styreleder informerte om at det blir utnevnt nytt styre i
Finnmarkssykehuset HF i foretaksmøte 28. mars 2014.
Administrerende direktør informerte:
Styringssgruppemøte i Altautredningen. Helse Nord vil
legge frem saken 10. mars 2014. Det blir folkemøte i
Hammerfest samme dag. De skal også møte tillitsvalgte og
kommunestyret i Hammerfest. 11. mars 2014 møter Helse
Nord til folkemøte i Alta, samt kommunestyret.
Møtet ble lukket under orientering om avviksmeldinger
iht Lov om spesialisthelsetjenesten §3-3a. Unntatt
offentlighet, jf. Offl. § 13, jf Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.
- Medisinsk fagsjef informerte om en 3-3a hendelse i
Klinikk Psykisk helsevern og Rus. Foretaket har varslet
de instansene som skal varsles, utenom styreleder.
- Klinikksjef Vivi Brenden Bech orienterte om 3-3a
hendelse i Klinikk Hammerfest.
Foretaket har varslet de instansene som skal varsles,
utenom styreleder.
Begge 3-3a hendelsene er til behandling hos
Fylkeslegen/Fylkesmannen i Finnmark. Foretaket
avventer svar fra fylkeslegen.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 5. og 6. desember 2013.
Enstemmig vedtatt

OK

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra
styreleder og administrerende direktør til orientering.
Det presiseres at styret v/styreleder skal orienteres
umiddelbart ved 3-3a hendelser.

OK

Enstemmig vedtatt
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Sak nr:
4/2014

Sakens navn:
Oppdragsdokumentet 2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret har mottatt og gjennomgått
oppdragsdokumentet til Finnmarkssykehuset HF
2014, og tar det til etterretning.
2. Styret ber om at Oppdragsdokumentet følges opp
gjennom den tertialsvise rapporteringen til styret og
gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra
RHF på dette.

Vedtak:

Status

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har mottatt og
gjennomgått oppdragsdokumentet til Finnmarkssykehuset
HF 2014, og tar det til etterretning.
2. Styret ber om at Oppdragsdokumentet 2014 følges opp
gjennom den tertialsvise rapporteringen til styret og
gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra
Helse Nord RHF på dette.

OK

Enstemmig vedtatt
Sak nr:
5/2014

Sakens navn:
Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått
overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord for
2014 inklusive kritiske suksessfaktorer
2. Styret tar forslag til avbøtende tiltak til etterretning.
3. Styret ber om at overordnet risikostyring
gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til
Helse Nord i forbindelse med tertialrapporteringen.

Vedtak:

Status

1.

OK

2.
3.

Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått
overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord RHF
for 2014 inklusive kritiske suksessfaktorer
Styret tar forslag til avbøtende tiltak til etterretning.
Styret ber om at overordnet risikostyring gjennomføres
tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord RHF i
forbindelse med tertialrapporteringen.

Enstemmig vedtatt
Sak nr:
6/2014

Sakens navn:
Internrevisjonsrapport 2013, Henvisninger og
ventelister i Helse Nord
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om
tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter
Internrevisjonsrapport 04/2013 – henvisninger og
ventelister i Helse Finnmark HF til etterretning.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om
tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter
Internrevisjonsrapport 04/2013 – henvisninger og ventelister
i Helse Finnmark HF til etterretning.

OK

Enstemmig vedtatt
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Sak nr:
7/2014

Sak nr:
8/2014

Sakens navn:
Virksomhetsrapport Helse Finnmark HF - november
2013
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport –
november 2013 til etterretning.
Sakens navn:
Virksomhetsrapport Helse Finnmark HF - desember
2013
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar redegjørelsen for den
økonomiske utviklingen til etterretning.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport –
november 2013 til etterretning.
Enstemmig vedtatt

OK

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport –
desember 2013 til etterretning.

OK

Enstemmig vedtatt
Sak nr:
9/2014

Sakens navn:
Høringssvar – Seniorpolitikk
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til
den anbefalte seniorpolitikk i Helse Nord som en
felles policy i region Nord.
2. Styret godkjenner forslag om videreføring av
gjeldende seniorpolitikk for året 2014.
3. Styret ber Administrerende Direktør å sørge for at
foretaket deltar i utarbeidelse av felles regionale
løsninger for implementering i tråd med rapportens
anbefalinger.
4. Styret merker seg at arbeidsgruppen ikke har gjort
økonomiske vurderinger av tiltakene. Styret ber
Administrerende Direktør beregne kostnadene
forbundet med tiltakene opp mot AFP kostnadene i
foretaket i god tid før budsjettprosessen 2015, med
frist juni 2014.

Vedtak:

Status

1.

OK. Prosess pågår for å
beregne kostnader iht
framdriftsplan
budsjettprosess 2014

2.
3.

4.

Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til den
anbefalte seniorpolitikk i Helse Nord RHF som en felles
policy i region Nord.
Styret godkjenner forslag om videreføring av gjeldende
seniorpolitikk for året 2014.
Styret ber Administrerende Direktør å sørge for at
foretaket deltar i utarbeidelse av felles regionale
løsninger for implementering i tråd med rapportens
anbefalinger.
Styret merker seg at arbeidsgruppen ikke har gjort
økonomiske vurderinger av tiltakene. Styret ber
Administrerende Direktør beregne kostnadene
forbundet med tiltakene opp mot AFP kostnadene i
foretaket i god tid før budsjettprosessen 2015, med frist
juni 2014.

Enstemmig vedtatt
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Sak nr:
10/2014

Sakens navn:
Finnmarkssykehusets høringssvar ”Utredning av
fremtidig AMK- struktur i Helse Nord”
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til forslag til
høringssvar fra Administrerende direktør angående
"Utredning av framtidig AMK-struktur i Helse Nord".

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til forslag til
høringssvar fra Administrerende direktør angående
"Utredning av framtidig AMK-struktur i Helse Nord".

OK

Enstemmig vedtatt
Sak nr:
11/2014

Sak nr:
12/2014

Sakens navn:
Orientering om lærlingsystemet i
Finnmarkssykehuset
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar orientering om status
lærlingordningen i Finnmarkssykehuset –
ambulansearbeider og helsefagarbeider til orientering.
Sakens navn:
Orientering om Strategisk utviklingsplan
Finnmarkssykehuset HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon om strategisk
utviklingsplan til orientering.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar orientering om status
lærlingordningen i Finnmarkssykehuset – ambulansearbeider
og helsefagarbeider til orientering.

OK

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om strategisk
utviklingsplan (SUFINHF) til orientering.
Styret sluttbehandler SUFINHF etter at Alta-prosjektet er
behandlet i Helse Nord styret.

OK

Enstemmig vedtatt
Sak nr:
13/2014

Sakens navn:
Orientering om overordnet beredskapsplan
Finnmarkssykehuset HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar overordnet
beredskapsplan for Finnmarkssykehuset HF til
etterretning.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar overordnet
beredskapsplan for Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
Styret ber om status ved utgangen av 2014.

OK

Enstemmig vedtatt
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Sak nr:
14/2014

Sak nr:
15/2014

Sakens navn:
Endring møteplan 2014 - Styret i Finnmarkssykehuset
HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar endringene i
møteplanen for styret i Finnmarkssykehuset HF.

Sakens navn:
Referatsaker
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 3. februar
2014
- Referat fra FAMU - Ettersendes
- Avslutning av Hammerfest kommunes branntilsyn ved
Hammerfest sykehus
- Avslutning av Fylkesmannen i Finnmarks tilsyn med
Helse Finnmark HF klinikk Hammerfest fra mottak av
henvisning til oppstart behandling ved mistanke om
tykk- og endetarmskreft.
- Invitasjon til Dialogkonferanse 2014
- Årsmelding fra Norsk pasientskadeerstatning
- I tillegg kom referat fra Brukerutvalgsmøtet 5. februar
2014.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar endringene i
møteplanen 2014 for styret i Finnmarkssykehuset HF.
Vedtatt møteplan 2014 blir da:
13. februar 2014 i Kirkenes
20. mars 2014 i Hammerfest
29. og 30. april 2014 i Tromsø
5. juni 2014 i Hammerfest
28. august 2014 i Kirkenes
25. september 2014 i Alta
29. og 30. oktober 2014 i Tromsø
3. og 4. desember 2014 i Hammerfest
Styreseminarer:
29. april 2014 i regi av Finnmarkssykehuset HF (Tromsø)
26. mai 2014 i regi av Helse Nord (i Tromsø)
29. og 30. oktober 2014 i regi av Helse Nord (i Tromsø)
Enstemmig vedtatt

OK

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering.

OK

Enstemmig vedtatt
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Sak nr:
16/2014

Sakens navn:
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. november
2013

Sak nr:
17/2014

Sakens navn:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset
HF 20. mars 2014 kl. 08.30 – 14.30 på Rica Hotel
Hammerfest
Møtet starter med innledning fra
Ingrid Petrikke Olsen om implementering av
kvalitetskravene i fødselsomsorgen
Hanne Iversen om akuttfunksjon og beredskap
Sak 17/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 18/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet
13. februar 2014
Sak 19/2014 Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Sak 20/2014 Årsregnskap og styrets beretning 2013 –
herunder disponering av resultat
Sak 21/2014 Rapportering oppdragsdokument – Årlig
melding 2013 til Helse Nord RHF
Sak 22/2014 Videreutvikling og ny organisering av
psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB) – Nye
psykisk helsevern og rusbehandling i
Finnmarkssykehuset HF
Sak 23/2014 Ledelsens gjennomgåelse
Sak 24/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset
HF - januar 2014
Sak 25/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset
HF - februar 2014
Sak 26/2014 Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 20. november 2013.
Enstemmig vedtatt.

OK

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og
saksliste.

OK

Enstemmig vedtatt
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Sak 27/2014
Sak 28/2014
Sak 29/2014
Sak nr:
18/2014

Nord RHF
Nyoppnevning av medlemmer til
Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset
Referatsaker
Eventuelt

Sakens navn:
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. februar
2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 13. februar 2014.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 13. februar 2014 med de endringer som fremkom
på møtet.

OK

Enstemmig vedtatt
Sak nr:
19/2014

Sakens navn:
Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Orientering fra styreleder
- Helse Nord RHF velger nytt styre i
Finnmarkssykehuset HF 27. mars 2014. Styreleder vet
foreløpig ingen ting om styresammensetningen.
Orientering fra Administrerende direktør
- Tilsynssak – bruk av tvang DPS-Lakselv
- Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset – status
- Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/VestFinnmark
- Audiograftilbudet i Finnmark
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder
og administrerende direktør til orientering.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og
administrerende direktør til orientering.

OK

Enstemmig vedtatt
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Sak nr:
20/2014

Sak nr:
21/2014

Sakens navn:
Årsregnskap og styrets beretning 2013 – herunder
disponering av resultat
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar vedlagte
Årsberetning og regnskap for Finnmarkssykehuset.
2. Årsoverskuddet på kr. 6.400.258,- overføres i sin
helhet til udekket tap.

Sakens navn:
Rapportering oppdragsdokument – Årlig melding
2013 til Helse Nord RHF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig melding
for 2013. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF.
2. Styret ber Administrerende direktør spesielt følge opp
restansepunktene for 2013 nedenfor sammen med
oppdragsdokument for 2014:
o Utføre mini-metodevurderinger (mini-HTA).
o Gjøre faglige retningslinjer tilgjengelig for
kommunene og drive opplæring iht behov.
o Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR.
o Resultatet fra GTT undersøkelser må følges opp i
klinisk praksis.
o Sørge for at pasientene får direkte innkalling til
time for undersøkelse/behandling i første svar på
henvisningen.
o Foretaket må ha en ambisjon om å videreutvikle
innovasjonsarbeidet.
o Ferdigstille arbeidet med miljøsertifisering.
o Alle leger skal registreres i GAT i 2014.

Vedtak:

Status

1.

Styret i Finnmarkssykehuset vedtar vedlagte
Årsberetning med endringer som fremkom i møtet og
regnskap for Finnmarkssykehuset HF.
2. Årsoverskuddet på kr. 6.400.258,- overføres i sin helhet
til udekket tap.
Enstemmig vedtatt
Stemmeforklaring:
Ansatterepresentant Svein Størdal ser med bekymring på
forslag om reduksjon av sengetall tilknyttet somatisk drift.

OK

Vedtak:

Status

1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig melding for
2013. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF med de
endringer som fremkom i møtet.
2. Styret ber Administrerende direktør spesielt følge opp
restansepunktene for 2013 nedenfor sammen med
oppdragsdokument for 2014:
o Utføre mini-metodevurderinger (mini-HTA).
o Gjøre faglige retningslinjer tilgjengelig for kommunene
og drive opplæring iht behov.
o Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR.
o Resultatet fra GTT undersøkelser må følges opp i
klinisk praksis.
o Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time
for undersøkelse/behandling i første svar på
henvisningen.
o Foretaket må ha en ambisjon om å videreutvikle
innovasjonsarbeidet.
o Ferdigstille arbeidet med miljøsertifisering.
o Alle leger skal registreres i GAT i 2014.
o Implementere standardiserte pasientforløp for de
viktigste kreftforløp.

OK

Enstemmig vedtatt
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Sak nr:
22/2014

Sakens navn:
Videreutvikling og ny organisering av psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) – Nye psykisk helsevern og rusbehandling i
Finnmarkssykehuset HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende
prinsipper for ny organisering av psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
Vedtakspunktene supplerer vedtak fattet i sak 98/2013:
1. Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling økes fra
12 til 14 plasser i løpet av 2016
2. Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling
videreføres i Karasjok, men reduseres fra 12 til 6
plasser i løpet av 2016.
3. Det etableres et døgntilbud innenfor rusbehandling i
Alta med 6+2 plasser i løpet av 2016 (2 plasser er
avrusningsplasser).
4. Det etableres et døgntilbud innenfor psykisk
helsevern i Karasjok med 6 plasser (4 nasjonale
senger) som samlokaliseres med døgnplasser for
rusbehandling i løpet av 2016.
5. Døgnenheten innenfor psykisk helsevern med 8
plasser i Lakselv legges ned fra 2016
6. Før endelige vedtak om investering i nye bygg skal
ulike modeller for samhandling mellom
døgnenhetene innenfor rus og psykiatri i
pasientbehandlingen utredes.
7. All aktivitet innenfor rusbehandling organiseres
under DPSene med DPS leder som ansvarlig leder
både for psykiatri- og rusfeltet.
8. Administrerende direktør får fullmakt til å fastsette
endelig administrativ organisering av Klinikk Psykisk
helsevern og Rus med bakgrunn i vedtak fattet i
styresak 98/2013 og styresak 22/2014.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende prinsipper
for ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB). Vedtakspunktene supplerer
vedtak fattet i sak 98/2013:
1. Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling økes fra 12
til 14 plasser i løpet av 2016.
2. Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling videreføres i
Karasjok, men reduseres fra 12 til 6 plasser i løpet av
2016.
3. Det etableres et døgntilbud innenfor rusbehandling i Alta
med 6+2 plasser i løpet av 2016 (2 plasser er
avrusningsplasser).
4. Rusbehandlingstilbudet evalueres innen utgangen av
2019 – ekstern evaluering. Dersom tilbudet ikke vurderes
som faglig tilfredsstillende vurderes om rusbehandlingen
skal samles på ett sted.
5. Det etableres et døgntilbud innenfor psykisk helsevern i
Karasjok med 6 plasser (4 nasjonale senger) som
samlokaliseres med døgnplasser for rusbehandling i løpet
av 2016.
6. Døgnenheten innenfor psykisk helsevern med 8 plasser i
Lakselv legges ned fra 2016.
7. Før endelige vedtak om investering i nye bygg, skal ulike
modeller for samhandling mellom døgnenhetene innenfor
rus og psykiatri i pasientbehandlingen utredes.
8. Administrerende direktør får fullmakt til å fastsette
endelig administrativ organisering av Klinikk Psykisk
helsevern og Rus med bakgrunn i vedtak fattet i styresak
98/2013 og styresak 22/2014.
9. Styret ber adm. direktør om:
a. å gjøre en faglig og økonomisk vurdering av å øke det
samlede rustilbudet innenfor døgnbehandling fra 14 til
16 plasser.

OK. Alle prosesser iverkssatt
for gjennomføring av vedtak.
Prosesser forløper iht plan.

Side 12

herunder å vurdere om det skal etableres 1
avrusningsplass i Karasjok.
b. å vurdere organisering og lokalisering av VPP tilbudet i
Midt-Finnmark.
Enstemmig vedtatt
-

Sak nr:
23/2014

Sakens navn:
Ledelsens gjennomgåelse
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens
gjennomgåelse til etterretning.

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgåelse
til etterretning.

Status
OK

Enstemmig vedtatt
Sak nr:
24/2014

Sakens navn:
Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - januar
2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport –
januar 2014 til etterretning.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport –
januar 2014 til etterretning.

OK

Enstemmig vedtatt
Sak nr:
25/2014

Sakens navn:
Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - februar
2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport –
februar 2014 til etterretning.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport –
februar 2014 til etterretning.

OK

Enstemmig vedtatt
Sak nr:
26/2014

Sakens navn:
Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord RHF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Regional plan for
plastikk-kirurgi i helse Nord til etterretning og slutter seg
til rapportens anbefalinger.

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Regional plan for
plastikk-kirurgi i Helse Nord RHF til etterretning og slutter
seg til rapportens anbefalinger.
Enstemmig vedtatt

Status
OK
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Sak nr:
27/2014

Sakens navn:
Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i
Finnmarkssykehuset HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder,
nestleder, medlemmer samt varamedlemmer i tråd med
innstilling.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder,
medlemmer samt varamedlemmer i tråd med innstilling.
Johan Morland, Hammerfest er vara for Unni Salamonsen.

OK

Enstemmig vedtatt
Sak nr:
28/2014

Sakens navn:
Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i
Finnmarkssykehuset HF
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

Vedtak:

Status

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
- Referat fra FAMU – Levert på møtet
- Årsrapport Frisk i Nord

OK

Enstemmig vedtatt
Sak nr:
29/2014

Sakens navn:
Eventuelt
Styremedlem Evy C. Adamsen ønsket status på fremdrift
av opprettelse av APAT team.

Vedtak:
Styret ber om orientering av status om fremdrift på vedtak i
sak 98/2014 og 22/2014 på neste styremøte.

Status
OK

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og
saksliste. Sak 36/2014 behandles før sakene 34/2014 og
35/2014.

Status
OK

Sakens navn:
30/2014

Godkjenning av innkalling og saksliste
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset
HF 30. april 2014 kl. 08.00 – 14.00 på Radisson Blu
Tromsø, samt styreseminar 29. april 2014 kl. 11.00 –
17.30.

Enstemmig vedtatt
Sak 30/2014
Sak 31/2014

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøtet
20. mars 2014
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Sak 32/2014
Sak 33/2014
Sak 34/2014
Sak 35/2014
Sak 36/2014
Sak 37/2014
Sak 38/2014
Sak 39/2014
Sak 40/2014
Sak 41/2014
Sak 42/2014
Sak 43/2014

Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset
HF - mars 2014
Høring Spesialisthelsetjenestetilbudet i
Alta / Vest-Finnmark
Status arbeid med Strategisk utviklingsplan
Finnmarkssykehuset HF
Investeringer og bærekraftsanalyse 20152022
Regional handlingsplan for habilitering
2014-2017 Helse Nord
Regional handlingsplan for somatisk
rehabilitering i Helse Nord 2014–2017
Lønnsoppgjør 2014 – unntatt offentlighet
jf. Offentleglova § 23
Informasjon prosess omorganisering av
Psykisk helsevern og Rus
Orientering om oppfølging av
internrevisjon 01/2012 - Bestilling og
mottak av prøvesvar i Helse Finnmark
Referatsaker
Eventuelt

Sakens navn:
31/2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. mars
2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 20. mars 2014.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 20. mars 2014.
Enstemmig vedtatt

OK

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og
administrerende direktør til orientering.

OK

Sakens navn:
32/2014

Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Orientering fra styreleder
- Brev fra Porsanger kommune til tvistløsningsnemnda i
Helse og omsorgssektoren.
- E-post fra Raymond Londal vedr. Styresak 22/2014.

Enstemmig vedtatt
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Orientering fra Administrerende direktør
- Første spadetak på Nye Kirkenes sykehuset med
helseminister
- Helse og omsorgsdepartementets besøk ved
Finnmarkssykehuset 8. – 10. april 2014.
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder
og administrerende direktør til orientering.
Sakens navn:
33/2014

Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - mars
2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for
den økonomiske utviklingen til etterretning.
2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen på
pasientreiser.
3. Styret ber administrerende direktør lage en plan for
kostnadsreduserende tiltak for administrasjonen og
pasientreiser i egen sak til styremøte i september.

Vedtak:

Status

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den
økonomiske utviklingen til etterretning og styret er
tilfreds med utviklingen i de somatiske klinikkene.
2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen på
pasientreiser og sviktende gjennomføring av vedtatte
tiltak.
3. Styret ber administrerende direktør øke fokuset på
gjennomføring av vedtatte tiltak, samt definere og
gjennomføre kostnadsreduserende tiltak.
4. Styret ber om tilbakemelding på pkt. 3 på møtet i
september.

OK

Enstemmig vedtatt
Sakens navn:
34/2014

Høring Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / VestFinnmark
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til forslag til
høringssvar fra administrerende direktør angående
utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til
administrerende direktørs endrede innstilling til høringssvar
- spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark:

OK

Rapport om spesialisthelsetilbudet i Alta/VestFinnmark - Høringssvar fra
Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset er tilfreds med rapporten om
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Spesialisthelsetilbudet i Alta/ Vest-Finnmark. Rapporten
legger et godt grunnlag for å styrke tilbudet til befolkningen i
Alta og omkringliggende kommuner, samtidig som den
trygger fundamentet for et godt sykehustilbud til
befolkningen i Vest-Finnmark fra Finnmarkssykehuset Klinikk
Hammerfest. Foretaket gir en generell tilslutning til
hovedtrekkene i rapporten.
Vi vil peke på følgende utfordringer, som vi mener det er
viktig å belyse:
- Finnmarkssykehuset mener at tallene for polikliniske
konsultasjoner og dagkirurgiske inngrep som kan flyttes
til Alta, er usikre.
- Finnmarkssykehuset er enig i at antall sykestuesenger
skal økes, men dimensjonering, pasientbehov og
finansiering må det jobbes videre med.
- Finnmarkssykehuset forutsetter nybygg, men endelig
dimensjonering må sees i lys av endelig vedtak om samlet
spesialisthelsetjenestetilbud og finansiering.
- Alta-prosjektet øker Finnmarkssykehusets kostnader og
styret forutsetter derfor at styret i Helse Nord RHF bidrar
med kapitalkompensasjon og delfinansiering av økte
driftskostnader.
For å få et godt faglig tilbud i Alta, bør fagmiljøet i
Finnmarkssykehuset styrkes. Fagmiljøene i Alta kommer til å
være små innenfor de forskjellige fagområdene og vil derfor
måtte basere seg på kompetansen som finnes på
lokalsykehusene.
Det må utvikles et godt system for å skille mellom pasienter i
spesialisthelsetjeneste-senger og kommunale senger. I
framtiden planlegger foretaket for færre senger. Dette på
grunn av nye og bedre behandlingsmetoder, økt
forebyggende virksomhet, økt poliklinisk behandling, økt
dagbehandling, kortere liggetid, samt
samhandlingsreformens føringer om økt behandlingsansvar i
kommunene. Dette må også tas hensyn til i Alta-prosjektet.
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Foretaket ser fram til å utforme en intensjonsavtale i
samarbeid med Helse Nord og Alta kommune til beste for
Finnmarkssykehusets pasienter.
Enstemmig vedtak
Sakens navn:
35/2014

Status arbeid med Strategisk utviklingsplan
Finnmarkssykehuset HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om Status
arbeid med Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset
HF til orientering.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om status i
arbeidet med Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset
HF til orientering og viser til de innspillene som fremkom
under styreseminaret.
Enstemmig vedtak

OK

Vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar innspill til
langtidsinvesteringsbudsjett 2015–2022 og oversender
notatet til Helse Nord RHF med følgende presiseringer:
2. Styret ber Helse Nord RHF om :
 et lån på inntil 1,2 mrd. kroner til Nye Kirkenes
Sykehus.
 å bidra med delfinansiering av Altaprosjektet med
kapitalkompensasjon og driftsmidler. Dette fordi
rapporten viser et samlet anslått behov på 30-40 mill
årlig hvor 18 mill er økning i driftskostnader.
3. Styret tar den oppdaterte bærekraftsanalysen til
etterretning og konstaterer at foretakets langtidsplan både med og uten Alta-prosjektet - ikke er bærekraftig.
Omfattende tiltak er derfor nødvendig.
4. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med forslag
til nye kostnadsreduserende omstillinger gjennom en
tiltaksplan for perioden 2015–2017. Denne skal gjøre
foretaket i stand til å bære foretakets foreslåtte
langtidsinvesteringsbudsjett for 2015–2022. Denne
tiltaksplanen skal presenteres sammen med budsjett for
2015 for styret i desember 2014.
Vedtatt enstemmig

Status
OK

Sakens navn:
36/2014

Investeringer og bærekraftsanalyse 2015-2022
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar innspill til
langtidsinvesteringsbudsjett 2015–2022 og
oversender notatet til Helse Nord RHF med følgende
presiseringer:
2. Styret ber Helse Nord RHF om følgende:
 Lån på inntil 1,2 mrd. kroner til Nye Kirkenes
Sykehus.
 Vurdering av de økonomiske konsekvensene, både
på investerings- og driftsiden, for
Finnmarkssykehuset HF som følge av den planlagte
utvidelsen av tjenestetilbudet innfor somatikk i Alta
(Altautredningen).
3. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den oppdaterte
bærekraftsanalysen til.
4. Samtidig ber styret adm. direktør om å komme tilbake
med ny kostnadsreduserende omstilling gjennom en
tiltaksplan for perioden 2015–2017, som gjør foretaket
i stand til å bære foretakets foreslåtte
langtidsinvesteringsbudsjett for 2015–2022. Denne
tiltaksplanen skal presenteres sammen med budsjett
for 2015 for styret i desember 2014.
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Sakens navn:
37/2014

Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017
Helse Nord
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar forslag til høringssvar fra
Administrerende direktør til etterretning.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar forslag til høringssvar fra
Administrerende direktør til etterretning med de merknader
som kom i møtet.
Enstemmig vedtak

OK

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar forslag til høringsuttalelse
fra Administrerende direktør til etterretning.
Enstemmig vedtak

OK

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om
lønnsoppgjøret 2014 til orientering.
Enstemmig vedtak

Status
OK

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om
prosessen med omorganisering av Psykisk helsevern og Rus
til orientering.
Enstemmig vedtatt

OK

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om
oppfølging av internrevisjon 01/2012 – Bestilling og mottak
av prøvesvar i Helse Finnmark HF - til orientering.
Enstemmig vedtak

OK

Sakens navn:
38/2014

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i
Helse Nord 2014 – 2017
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar forslag til høringsuttalelse
fra Administrerende direktør til etterretning.
Sakens navn:

39/2014

Lønnsoppgjør 2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om
lønnsoppgjøret 2014 til orientering.
Sakens navn:

40/2014

Informasjon - Prosess omorganisering av Psykisk
helsevern og Rus
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon prosess
omorganisering av Psykisk helsevern og Rus til
orientering.
Sakens navn:

41/2014

Orientering om oppfølging av internrevisjon 01/2012
- Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Finnmark
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering.
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Sakens navn:
42/2014

Referatsaker
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 22. april
2014
- Referat fra FAMU 23. april 2014 – Ettersendes
- Oppsummering av satsinga på tilsyn med helse- og
omsorgstjenester til eldre 2009–2012 – se lenke på
nett:
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/ra
pporter2014/helsetilsynetrapport1_2014.pdf
- Tilsynsmelding 2013 – se lenke på nett:
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/til
synsmelding/tilsynsmelding2013.pdf
- Årsmøteuttalelse fra Mental Helse Finnmark

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering.

Status
OK

Enstemmig vedtatt

Sakens navn:
43/2014

44/2014

Eventueltsaker
Ingen saker til eventuelt
Sakens navn:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Arkivleder Bengt Ole Ekrem orienterte om hvordan Adobe
Reader fungerer og hvordan den skal brukes.
Forskningsleder Mette Kjær og Forsker/lege Ane Kokkvoll
orienterte om forskningsaktiviteten generelt og om
”Aktivitetsskolen” spesielt.
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset
HF 5. juni 2014 kl. 08.00 – 13.45 på Rica Hotel,
Hammerfest.
Sak 44/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 45/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet
30. april 2014

Vedtak:

Status

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og
saksliste.

Status

Enstemmig vedtatt

Side 20

Sak 46/2014
Sak 47/2014
Sak 48/2014
Sak 49/2014

Sak 50/2014
Sak 51/2014
Sak 52/2014
Sak 53/2014
Sak 54/2014
Sak 55/2014

Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset april 2014
Rapportering oppdragsdokument 1. tertial
2014 til Helse Nord RHF
Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon
2013 - 2014 – Barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk
psykisk helsevern og rus
Tilsynssak – Finnmarksklinikken –
poliklinikken. Oppfølging av styresak
77/2013 pkt 3.
Regional handlingsplan for geriatri i
spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge
2014-2017
Handlingsplan diabetes 2013-2018 –
høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF
Orientering styrevedtak januar – mai 2014
Referatsaker
Eventuelt

Vi avslutter styremøtet med informasjon om Recruit and
Retain ved Marianne Vanem og Innsatsstyrt finansiering
(ISF) ved Lena Wennberg.

45/2014

Sakens navn:
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april
2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 30. april 2014.

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 30. april 2014.
Enstemmig vedtatt

Status
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Sakens navn:
46/2014

Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Orientering fra styreleder
- Utviklingssamtale med direktøren 20.6.
Styremedlemmene bes om at innspill sendes til
styreleder.
Orientering fra Administrerende direktør
- Pasientreiser – status drift og tiltaksarbeid
(orienteringen sendes styremedlemmene)
- Fremtidig boligstrategi 2014-2020, orientering om
arbeidet. Behandles på møtet 25.9.
- Reumatologitilbudet i Finnmark
- Utbetaling av styrehonorarer, første 6 mnd utbetales i
juni, deretter hver måned.
- Status intensjonsavtalen med Alta kommune og Helse
Nord RHF

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og
administrerende direktør til orientering.
Enstemmig vedtatt

Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder
og administrerende direktør til orientering.
Sakens navn:
47/2014

Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - april
2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den
økonomiske utviklingen til etterretning.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den
økonomiske utviklingen til etterretning.
Enstemmig vedtatt

48/2014

Sakens navn:
Rapportering oppdragsdokument 1. tertial 2014 til
Helse Nord RHF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner rapport
for 1. tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten
oversendes Helse Nord RHF.

Vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner rapport for 1.
tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten
oversendes Helse Nord RHF.
2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes

Status
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2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes
som middels, og avbøtende tiltak etablert på dette anses
som tilfredsstillende.

som middels, og avbøtende tiltak etablert på dette anses
som tilfredsstillende.
Enstemmig vedtak

49/2014

Sakens navn:
Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013 - 2014
– Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker,
Klinikk psykisk helsevern og rus
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om
Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013 - 2014 –
Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk
psykisk helsevern og rus til etterretning.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om Egenevalueringer,
tilsyn og internrevisjon 2013 - 2014 – Barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern
og rus til etterretning.
Enstemmig vedtak

50/2014

Sakens navn:
Tilsynssak – Finnmarksklinikken – poliklinikken.
Oppfølging av styresak 77/2013 pkt 3.
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar utkast til høringssvar
Regional handlingsplan for geriatri i
spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge 2014-2017 til
etterretning.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar utkast til høringssvar
Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten i
Nord-Norge 2014-2017 til etterretning.
Enstemmig vedtak

Sakens navn:
51/2014

Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017
Helse Nord
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar utkast til høringssvar
Regional handlingsplan for geriatri i
spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge 2014-2017 til
etterretning.

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar utkast til høringssvar
Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten i
Nord-Norge 2014-2017 til etterretning.
Enstemmig vedtak

Status
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52/2014

Sakens navn:
Handlingsplan diabetes 2013-2018 – høringssvar fra
Finnmarkssykehuset HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar forslag til høringssvar
Handlingsplan diabetes 2013-2018 til etterretning.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar forslag til høringssvar
Handlingsplan diabetes 2013-2018 til etterretning.
Enstemmig vedtak

53/2014

Sakens navn:
Orientering styrevedtak januar – mai 2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status styrevedtak
januar – mai 2014 til orientering.

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status styrevedtak januar
– mai 2014 til orientering.

Status

Enstemmig vedtak

Sakens navn:
54/2014

Referatsaker
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 26. mai
2014
- Referat fra FAMU 27. mai 2014 – Ettersendt
- Referat fra Brukerutvalget 27. mai 2014 - Ettersendt

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering.

Status

Enstemmig vedtatt

Sakens navn:
55/2014

56/2014

Eventuelt
Ingen saker til eventuelt
Sakens navn:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset
HF 28. august 2014 kl. 08.00 – 13.30 på Rica Arctic
Hotel, Kirkenes
08.00-09.00 Gjennomgang Ipad løsning styret

Vedtak:

Status

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og
saksliste.

Status

Enstemmig vedtatt
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11.00-11.30
Sak 56/2014
Sak 57/2014
Sak 58/2014
Sak 59/2014
Sak 60/2014
Sak 61/2014
Sak 62/2014
Sak 63/2014
Sak 64/2014
Sak 65/2014
Sak 66/2014

57/2014

58/2014

Presentasjon av sitt forskningsarbeid v/ dr.
Airazat M. Kazaryan, Kirkenes sykehus
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5.
juni 2014
Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset mai 2014
Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset –
juni / juli 2014
Fritt behandlingsvalg
Internrevisjonsprosjektet kompetanse,
arbeids- og hviletid i
bilambulansetjenesten
Møteplan 2015 – Styret i
Finnmarkssykehuset HF
Akuttbehandling av hjerneslag i Finnmark
2013
Referatsaker
Eventuelt

Sakens navn:
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5. juni 2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 5. juni 2014.
Sakens navn:
Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Orientering fra styreleder
- Styremøte Helse Nord RHF (sammenligningen av
kostnader i Helse Nord regionen)
- Nasjonal personalsikkerhetskonferanse 2014 i
uke 36 – styreleder og direktør deltar
Orientering fra Administrerende direktør
- Finnmarkssykehusets informasjon til styret i

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 5. juni 2014.
Enstemmig vedtatt

Status

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og
administrerende direktør til orientering.
Enstemmig vedtatt
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-

Helse Nord RHF 27. august 2014
Arbeidstilsynets tilsyn av Finnmarkssykehuset –
Klinikk Hammerfest
Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / VestFinnmark

Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder
og administrerende direktør til orientering.

59/2014

60/2014

Sakens navn:
Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF – mai
2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den
økonomiske utviklingen til etterretning.
Sakens navn:
Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF – junijuli 2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den
økonomiske utviklingen til etterretning.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den
økonomiske utviklingen til etterretning.
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den
økonomiske utviklingen til etterretning.
2. Styret konstaterer at Finnmarkssykehuset HF per juli
2014 har et underskudd på 10,1 millioner kroner, dvs.
18,9 millioner svakere enn budsjett. Styret ble orientert
om at forventet effekt av pågående tiltak samt
budsjettbuffere fører til at prognosen for året likevel kan
opprettholdes på 10 millioner i overskudd. Styret
understreker at dette krever svært høyt fokus på
tiltaksgjennomføring framover og ber administrasjonen
følge dette arbeidet tett opp.
3. Styret understreker også at prognosen er 5 millioner
svakere enn vedtatt budsjettkrav på 15 millioner. Styret
ber derfor administrasjonen i neste møte også vurdere
hvilke ytterligere tiltak som kan gjennomføres for at det
opprinnelige budsjettkravet oppnås.
Enstemmig vedtak

Status
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61/2014

Sakens navn:
Fritt behandlingsvalg
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter administrerende
direktørs forslag til høringsbrev i denne saken.

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter administrerende
direktørs forslag til høringsbrev i denne saken.
Høring – ”Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten”
Finnmarkssykehuset har mottatt høringsnotatet om fritt
behandlingsvalg (FBV), og har forståelse for at departementet
ønsker en optimal organisering av helsetjenesten i Norge, til
det beste for alle beboere. Dette er et mål vi gir vår fulle
tilslutning.
Forslaget slik det er beskrevet har både sterke og svake sider.
Fra vårt ståsted synes enkelte bivirkninger mangelfullt belyst,
og en del viktige spørsmål ubesvart. Det er dette vi har
fokusert på i vårt høringssvar.
Innledningsvis noen ord om prinsipper og forutsetninger vi
legger til grunn for drift av Finnmarkssykehuset:
• Desentralisert struktur:
Bosetningsstrukturen i Finnmark er utfordrende for
Finnmarkssykehuset, ved at vi har en liten befolkning
spredt utover et stort geografisk område. For å
imøtekomme pasientenes ønsker om kort reisevei og lett
tilgjengelig spesialisthelsetjeneste, har vi desentralisert
våre tjenester i stor grad. Innen de somatiske fagområdene
har vi aktivitet ved våre to sykehus i Hammerfest og
Kirkenes, men også et stort spesialisthelsesenter i Alta,
spesialistlegesenter i Karasjok, samt ambulering mot Vadsø
og Nordkapp. Innen de psykiatriske fagfeltene har vi
behandlingstilbud i Hammerfest, Alta, Karasjok, Lakselv,
Tana og Kirkenes.
• NEON – Nærmeste Effektive OmsorgsNivå.
Etter at helseforetakene for noen år siden overtok
finansieringsansvaret for pasientreiser fra trygden, har vi
arbeidet for ytterligere desentralisering av tjenester, og
arbeider med å etablere nye tilbud i eget foretak. Slik
etablering med flytting av aktivitet fra Tromsø til Finnmark,
skal ha den effekt at mest mulig av våre budsjetter kan

Status

Side 27

brukes til behandling, ikke til befordring av pasienter.
• Ventetider/fristbrudd:
Finnmarkssykehuset har gjennom de siste årene gjort et
godt arbeid for å korte ned ventetidene for folk som er søkt
inn til oss, slik at pasienter har kortere ventetid enn
tidligere. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett er
nå på ca 55 dager, mens de uten rett må vente i 85 dager.
Antall fristbrudd har sunket betraktelig og bestod i mai
2014 av bare 24 brudd, noe som utgjorde 3 % av
konsultasjonene (lavest i Helse Nord). Dette viser at
målrettet arbeid med ventetider lar seg gjennomføre i den
offentlige helsetjenesten.
Til forslaget om ”fritt behandlingsvalg” har vi følgende
innspill:
• Kommentarer som berør psykisk helse og rus
Det er i høringen klargjort at FBV først ønskes innført
innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk
helsevern. Vi har derfor konkrete høringsinnspill til dette.
Det vil kunne være vanskeligere og mer komplisert å
gjennomføre fritt behandlingsvalg innen feltene psykisk
helse og rus enn i somatikken. Bakgrunnen for det er at det
er utfordrende å fastslå hva som er god og riktig behandling
innenfor disse feltene. I tillegg til at diagnoser kan utarte
seg tildels forskjellig hos forskjellige mennesker så er det
også en del uenigheter i fagfeltet. Rettsvurderingen i
forbindelse med 22.julisaken er et godt eksempel på dette.
Det har over en periode vært fokusert på hva
markedsorienteringen av offentlig sektor, eksemplifisert
ved new public management, kan medføre. Dersom
hovedmotivasjonen for å levere helsetjenester er
økonomisk overskudd, kan konsekvensen være at pasienten
ikke får det beste faglige tilbudet, men et tilbud som gir mer
penger til tilbyderen. Pasienten kan få feil/dårlig
behandling, i tillegg til at pasienten blir holdt i terapi over
mye lengre tid en nødvendig. Det kan igjen være med på å
svekke mestringsfølelsen som er viktig for pasienter med
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rus- og psykiske lidelser. Videre kan det være
kontraindisert slik at pasienten blir dårligere av
behandlingen i stedet for bedre. Det vil for eksempel være
viktig for pasienter med emosjonell
personlighetsforstyrrelse å ha gode rammer å forholde seg
til, ikke å få flest mulig timer eller trekke ut avtalene utover
det som er avtalt.
Pasienter med psykisk lidelse og/eller rusproblematikk har
et særlig behov når det gjelder for- og ettervern. Samarbeid
med familie og slekt, samt fastlege og andre involverte fra
kommunen er viktig for å gi pasienten best mulig
behandling. Det er også viktig for å gi de pasientene som
ikke blir friske et godt liv, på tross av sin sykdom. Det vil
være krevende for en privat institusjon som ligger i en helt
annen landsdel å følge opp pasienten godt nok i for- og
ettervern.
Pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk går ofte
til behandling hver uke over mange uker i strekk. En
moderat depresjon med suicidale tanker kan føre til at
pasienten de første ukene må ha 2 behandlingstimer i uken
for deretter å gå over til 1 behandlingstime som vil foregå
over flere uker. Hvordan skal det løses hvis for eksempelvis
en pasient i Finnmark velger privat behandler i Stavanger?
Skal pasienten bo i Stavanger så lenge behandlingen pågår,
eller reise mellom Stavanger og Finnmark flere ganger i
uken? Eller skal behandleren reise til Finnmark flere ganger
i uken? Vil det være lønnsomt for en privat aktør? Hva vil
det koste samfunnet, ikke bare i kostnader som omhandler
selve behandlingen og reisene, men hva vil den
samfunnsøkonomiske kostnaden bli?
Når det gjelder pasienter med avhengighetsproblematikk
vet vi at de ”shopper” mye allerede med de ordningene vi
har i dag. Ikke fordi de ønsker å utnytte systemet, men mer
fordi det ligger i avhengighetens natur å håpe på at
”mirakelkuren” skal finnes ved neste behandlingssted. I
tillegg ønsker mange seg bort fra den plassen hvor de har

Side 29

sine ruskamerater, men glemmer bort at det er den plassen
de skal tilbake til og hvor de skal leve etter endt
behandlingsopphold. Så, for- og ettervern, samarbeid med
alle de som er relevante i hjemkommunen er særdeles
viktig.
Ved innføring av behandlingsvalg innen psykisk helsevern
og rus, anbefaler vi at det lages kontrollfunksjoner for å
sikre at pasientene får relevant og god behandling. Det bør
da for eksempel legges rammer for hvilke
behandlingsmetoder som skal benyttes. De bør være
knyttet opp mot diagnoseveilederne. Det bør settes maks
antall timer for de forskjellige diagnosene, samt at ekstern
spesialist skal vurdere en eventuell forlengelse av avtalen.
Hvis stedlig spesialisthelsetjeneste også gir tilbud til
pasienten, for eksempel at pasienten er lokalt innlagt på en
døgnavdeling, men får poliklinisk behandling av privat
aktør, bør det være krav om samarbeid og utveksling av
informasjon om pasientens behandling og prognose. Hvis en
pasient benytter seg av fritt behandlingsvalg bør pasienten
være nødt til å godta slik utveksling av informasjon når
han/hun får behandling fra to spesialisttjenester samtidig.
• Diagnose og fritt behandlingsvalg
Vi finner også grunn til å bemerke utfordringer knyttet til
fastsettelse av diagnose som skal legges til grunn for
pasientens rett til fritt behandlingsvalg. Det er ikke slik at
de pasientene som henvises til spesialisthelsetjenesten i
hovedsak har en entydig og enkeltstående sykdomstilstand.
I praksis er langt de fleste somatiske pasienter som
henvises i en uavklart tilstand. Dette kan bla innebære at
det ikke er stilt en hoveddiagnose, at man opererer upresis
diagnose og at man vet for lite om samtidige lidelser
(komorbiditet).
Ved en vurderingsfrist på 10 dager er dette
problemstillinger som gjør at fritt behandlingsvalg vil kreve
at pasienten må ta valg på et tidspunkt hvor ingen vet
hvilken behandling som vil være riktig.
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• Medisinsk-faglig informasjonsoverføring og IKT
Overføring av journalnotat etter behandling er ikke nevnt i
høringsnotatet. Mange av disse pasientene er eldre
kronikere, og det er naturlig nok viktig for stedlig
helsevesen å vite hva som er gjort og hva som er planlagt
gjort med disse pasientene. Dette er viktig fordi pasientene
kan ha kontroller for andre tilstander lokalt og fordi
vedkommende kan komme til å få akutte innleggelser lokalt
mens vedkommende pasient er under oppfølging av privat
tjenestetilbyder.
Dette særdeles viktige prinsippet kan ordnes ved at privat
tjenestetilbyder forpliktes til at privat tjenestetilbyder etter
hvert pasientbesøk og hvert pasientopphold sender
journalnotat til fastlege samt lokalt helseforetak/sykehus.
På generelt grunnlag vil innføring av fritt behandlingsvalg
kunne gi betydelige utfordringer innenfor IKT-området, slik
det også påpekes i høringsnotatet. Finnmarkssykehuset vil
med utgangspunkt i et pasientsikkerhetsperspektiv
presisere viktigheten av at dette området er tilstrekkelig
utviklet og tilgengelig før fritt behandlingsvalg iverksettes.
• Personell og rekruttering
Et sentralt spørsmål ved innføring av FBV, med en mulig
økning av kapasiteten hos private behandlere, er hvor disse
skal hente sine personellresurser fra. Dersom kvalifisert
personell fra offentlig helsetjeneste søker seg inn mot privat
tjenesteyting, vil særlig små og distriktsplasserte
helseforetak som Finnmarkssykehuset kunne lide under
dette. Vi arbeider i dag aktivt med rekruttering og
stabilisering, men erfarer at det er utfordrende å få fram
den gode, stabile staben med kvalitetsarbeidere vi ønsker.
Med et voksende privat tjenestetilbud som konkurrent på et
allerede presset arbeidsmarked, vil arbeidet med
stabilisering og rekruttering til Finnmarkssykehuset kunne
bli ytterligere utfordrende.
• Pasientreiser og ”fritt behandlingsvalg”
I følge høringsnotatet skal alle pasienter som blir vurdert til
å ha behov for nødvendig spesialisthelsetjeneste kunne
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tilbys fritt behandlingsvalg hos leverandører av slik hjelp.
Det skilles ikke mellom medisinsk eller kirurgiske fag, det
skilles ikke mellom utredning og behandling, og det er ikke
anført hvor lenge en pasient skal kunne følges opp og
kontrolleres av en slik tjeneste.
Dersom tilbudet kun hadde dreid seg om ferdig utredede
tilstander som lyskebrokk, hofteartrose osv som trengte et
enkeltstående operativt tilbud, ville man hatt med et tiltak
og en organisering som ville vært avgrenset, oversiktlig og
lett håndterbar. Imidlertid har høringsforslaget åpnet opp
for at alle former for sykdommer og plager, fra utredning til
behandling og oppfølging, skal kunne henvises til ”fritt
behandlingsvalg”. Dette betyr, slik vi ser det, at for
eksempel en pasient med kronisk hjertesvikt eller astma,
som er søkt til spesialisthelsetjenesten og blitt vurdert som
trengende spesialisthelsetjeneste, vil kunne søke seg til
private tjenestetilbydere for eksempel på Østlandet eller
Sørlandet og reise dit – i prinsippet uendelig mange ganger for utredning, behandling og oppfølging. Pasientgruppen
det dreier seg om er ofte gamle, de vil trenge ledsagere, og
vil på lange reiser komme til å trenge hotellovernattinger.
Ettersom finansieringen av pasientreiser skal følge dagens
ordning, dvs. at helseforetaket der pasienten bor skal betale
reisen, vil dette bety at pasientreiser i Finnmark i verste fall
må sko seg for å betale store summer for mange og lange
reiser, dvs. stikk i strid med tidligere beskrevne NEONtankegang. Dette vil igjen bety at Finnmarkssykehuset må
regne med å redusere sin aktivitet for å få råd til slike
pasientreiser.
Det må nevnes at dette eksempelet på ingen måte er søkt;
Finnmarkssykehuset har i dag en stor økonomisk
belastning ved å måtte betale for tjenester utført av en
privat utbyder innen psykiatri, som fikk en avtale om
pasientbehandling som følge av lange ventelister klinikken
hadde i 2012. Pasientene som ble innlemmet i dette tilbudet
følges fortsatt opp med regelmessige, hyppige kontroller, og
Finnmarkssykehuset har kostnader på 1 million per mnd
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pga dette.
• Incitament til overbehandling
Et særdeles bekymringsfullt element i det å trekke private
aktører sterkere inn i det offentlige helsevesenet, er at disse
private aktørene vil kunne komme til å presse på for
undersøkelser og behandlinger, der aktørenes egen profitt,
ikke faglige forhold, er styrende for aktiviteten. Hvis
ordningen skal settes ut i live må man ha kontrollsystemer
som følger opp, og hindrer uvettig overdiagnostikk,
overbehandling og overkontrollering.
• Uavklarte spørsmål
Finnmarkssykehuset vil avslutningsvis peke på noen
spørsmål vi ikke finner besvart, men som etter vårt syn
innebærer viktige avklaringer:
o Er den private aktøren eller Helseforetaket ansvarlig ved
nærstående eller oppståtte fristbrudd?
o Hvem er ansvarlig for å kontakte HELFO ved oppståtte
eller nærstående fristbrudd?
o Skal Helseforetaket som har gitt rett og fastsatt frist,
eller den aktør som skal gi helsehjelpen dekke
kostnadene ved fristbrudd?
o Kan en aktør som blir valgt av pasienten etter at
vedkommende har fått innvilget rett til helsehjelp og
frist, nekte å ta imot pasienten? Dette kan være aktuelt
hvis aktøren ser at man ikke har kapasitet til å ta imot
alle man blir valgt av, eller fordi man siler bort
«kompliserte» og ulønnsomme pasienter. Hvis svaret er
ja, hvem har da ansvar for overholdelse av frist overfor
pasienten og forsvarlighet i det videre forløp?
• Avslutning
Det er positive aspekter ved innføring av fritt
behandlingsvalg, og det er avgjørende at vi ikke mister
pasientfokus i vårt felles arbeid fir å bedre norsk
helsevesen.
På samme tid mener vi det er viktig å se at det er forskjell å
tilby spesialisthelsetjenester i ulike deler av landet. Det er
grunn til å tro at befolkningen ved å benytte seg av ”fritt
behandlingsvalg” vil oppleve god behandling rundt om i
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landet så lenge behandlingen er planlagt og forhåndbestilt.
Når man i forbindelse med akutt sykdom ønsker og trenger
et velfungerende lokalsykehus med godt utstyr og dyktige
fagfolk, så kan man i verste fall risikere å møte et sykehus
der både penger og fagfolk er drenert til sentrale strøk som
følge av fritt behandlingsvalg, ettersom sykehuset har
opplevd både reduserte inntekter pga færre operasjoner/
polikliniske besøk, og økte kostnader som følge av
pasientreiser rundt om i landet.
Enstemmig vedtak

62/2014

63/2014

Sakens navn:
Internrevisjonsprosjektet kompetanse, arbeids- og
hviletid i bilambulansetjenesten
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tiltaksplan og matrise
utarbeidet i forhold til internrevisjonsrapporten
”Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten
i Finnmarkssykehuset HF” til orientering.
Sakens navn:
Møteplan 2015 – Styret i Finnmarkssykehuset HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan
for 2015:
12. februar 2015 i Hammerfest
25. mars 2015 i Bodø
28. mai 2015 i Hammerfest
18. juni 2015 i Hammerfest
27. august 2015 i Kirkenes
30. september 2015 i Alta
28. oktober 2015 i Tromsø
2. og 3. desember 2015 i Hammerfest
Styreseminarer:
25. – 26. mars i regi av Helse Nord RHF
28. – 29. oktober i regi av Helse Nord RHF

Vedtak:

Status

Utsatt til neste møte
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for
2015:
12. februar 2015 i Tromsø
25. mars 2015 i Bodø
28. mai 2015 i Hammerfest
18. juni 2015 i Karasjok
27. august 2015 i Kirkenes
30. september 2015 i Alta
28. oktober 2015 i Tromsø
2. og 3. desember 2015 i Hammerfest
Styreseminarer:
25. – 26. mars i regi av Helse Nord RHF
28. – 29. oktober i regi av Helse Nord RHF
Enstemmig vedtak

Status
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64/2014

Sakens navn:
Akuttbehandling av hjerneslag i Finnmark 2013
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar presentasjonen til om
akuttbehandling av hjerneslag i Finnmark 2013 til
orientering.

Vedtak:
Utsettes til neste møte.

Status

Enstemmig vedtak

Sakens navn:
65/2014

66/2014

Referatsaker
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august
2014
- Referat fra FAMU 18. august 2014
- Oppdragsdokument 2014 - tilleggsdokument etter
Stortingets behandling av Prop. 93 S (2013-2014)
- Avsluttet tilsyn Finnmarkssykehuset, Klinikk
Hammerfest
- Norsk Pasientskadeerstatning – statistikk for regional
helseforetak 2013
Sakens navn:
Eventuelt

Vedtak:
Utsettes til neste møte.

Status

Enstemmig vedtak

Vedtak:
Styret ber om at det på neste styremøte blir gitt en
orientering om status på arbeidet med ny organisering av
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB)

Status

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og
saksliste.

Status

Sakens navn:
67/2014

Godkjenning av innkalling og saksliste
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset
HF 25. september 2014 kl. 09.00 – 16.30 på Rica Hotel
Alta (Lunsj kl. 11.30-12.00)
Saksnr
Sakens navn - Tid til behandling
67/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 5

Enstemmig vedtatt
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minutter
68/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.
august 2014 - 5 minutter
69/2014 Muntlig informasjon fra styreleder - 15 minutter
Muntlig informasjon fra administrerende
direktør -30 minutter
70/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset august 2014 - 30 minutter
71/2014 Budsjettprosess 2015 i Finnmarkssykehuset HF
- 20 minutter
72/2014 Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 2022 20 minutter
73/2014 Rapportering oppdragsdokument 2. tertial 2014
til Helse Nord RHF inklusive overordnet
risikostyring 30 minutter
74/2014 Økonomiske konsekvenser av IKT- satsingen i
Helse - Nord 20 minutter
75/2014 Høringssvar – ny spesialitetsstruktur for leger 20 minutter
76/2014 Høringssvar Regional plan for hudfaget 20142020 Helse Nord - 30 minutter
77/2014 Høringssvar - Regional plan for øre-nese-hals i
Helse Nord - 30 minutter
78/2014 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 20 minutter
79/2014 Internrevisjonsprosjektet kompetanse, arbeidsog hviletid i bilambulansetjenesten - 15
minutter
80/2014 Akuttbehandling av hjerneslag i Finnmark
2013- 15 minutter
81/2014 Referatsaker - 15 minutter
82/2014 Eventuelt - 15 minutter
83/2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i
Alta/Vest-Finnmark - 20 minutter
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68/2014

Sakens navn:
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. august
2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 28. august 2014.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 28. august 2014.
Enstemmig vedtatt

69/2014

Sakens navn:
Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Orientering fra styreleder
- Pasientsikkerhetskonferanse i Oslo 8. – 9. september
2014
- Styreledermøtet i uke 38
- Virksomhetsrapporter hver måned inkl. juli.
Orientering fra Administrerende direktør
- Omorganisering i Klinikk Psykisk helsevern og Rus
o Stenging av Jansnes
o APAT-team
o Omstilling i Lakselv
o Rus-team
- Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark
o Prosjektleder Aina Olsen starter 13. oktober 2014
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert
alvorlige hendelser (§ 3-3a)
- PAS OPP undersøkelse 2013
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder
og administrerende direktør til orientering.

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og
administrerende direktør til orientering.
Enstemmig vedtatt

Status
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70/2014

71/2014

72/2014

Sakens navn:
Referatsaker
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den
økonomiske utviklingen til etterretning.

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Virksomhetsrapport nr.
8-2014 til orientering.

Sakens navn:
Budsjettprosess 2015 i Finnmarkssykehuset HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om
budsjettprosessen 2015 i Finnmarkssykehuset HF til
orientering.

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om
budsjettprosessen 2015 i Finnmarkssykehuset HF til
orientering.

Sakens navn:
Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 -2022
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske
bærekraftanalysen til etterretning.
2. Styret registrerer og understreker at foretakets
økonomi ikke er bærekraftig.
3. Styret forventer at foretaket utarbeider en
handlingsplan/strategi for å gjøre økonomien
bærekraftig i perioden 2015-2022. Dette skal
presenteres på styremøte i desember.

Status

Enstemmig vedtatt

Status

Enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske
bærekraftanalysen til etterretning.
2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi
ikke er bærekraftig på lang sikt.
3. Styret forventer at foretaket utarbeider en
handlingsplan/strategi for å gjøre økonomien bærekraftig
i perioden 2015-2022. Dette skal presenteres på
styremøte i desember.
4. Styret understreker at bærekraftsanalysen skal bygge på
risikojusterte tall for effekter av omstillingstiltak.
Risikoreduserende tiltak skal beskrives i planen.
5. Handlingsplanen skal føre til reell bærekraft. Hvis ikke
dette er mulig må investeringsplanen justeres til et
realistisk nivå, tilpasset den økonomiske situasjonen i
foretaket på kort og lang sikt.
Enstemmig vedtatt

Status
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73/2014

Sakens navn:
Rapportering oppdragsdokument 2. tertial 2014 til
Helse Nord RHF inklusive overordnet risikostyring
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner rapport for
2. tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten
oversendes Helse Nord RHF.
2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes
som middels, og avbøtende tiltak etablert på dette anses
som tilfredsstillende.

Vedtak:

Status

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner rapport for 2.
tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten
oversendes Helse Nord RHF.
2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes
som middels, og avbøtende tiltak etablert på dette anses
som tilfredsstillende.
Enstemmig vedtatt

74/2014

75/2014

Sakens navn:
Økonomiske konsekvenser av IKT- satsingen i Helse Nord
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om
vedtatte og planlagte IKT-investeringer, samt
overordnet vurdering av forventede effekter av FIKSprosjektet til orientering.
2. Styret ber Administrerende direktør om å presentere
en konkretisering av planlagte aktiviteter knyttet til
mottak av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak
rettet mot å realisere forventede effekter på neste
styremøte.
Sakens navn:
Høringssvar – ny spesialitetsstruktur for leger
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar høringsvar om ny
spesialitetsstruktur for leger til etterretning.

Vedtak:
1.

2.

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om
vedtatte og planlagte IKT-investeringer, samt overordnet
vurdering av forventede effekter av FIKS-prosjektet til
orientering.
Styret ber Administrerende direktør om å presentere en
konkretisering av planlagte aktiviteter knyttet til mottak
av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak rettet mot
å realisere forventede effekter på neste styremøte.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Vedtak
Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til høringsvar
”Fremtidens legespesialister - En gjennomgang av legers
spesialitetsstruktur og – innhold”
Høringssvar om forslag til ny spesialitetsstruktur
Finnmarkssykehuset fikk i sommer oversendt notatene
”Fremtidens legespesialiteter – konsekvensutredning av
forslag til ny spesialitetsstruktur for leger”, ”Fremtidens

Status
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legespesialister, spesialitetsstruktur- og innhold i samfunnsog allmennmedisin” og ”Fremtidens legespesialister –
høringsutkast”, til vurdering og høringsuttalelse.
Finnmarkssykehuset støtter flg hovedtrekk i høringen:
• Myndighetsansvaret, dvs den overordnede styringen av
spesialistgodkjenningen, flyttes fra Legeforeningen til
Helsedirektoratet.
• Bortfall av sideutdanning
• Hovedtrekkene ved moduloppbygging av
spesialistutdanningen som skissert
• Definerte læringsmål, ikke definert læringstid, er viktigst i
utdanningen.
Finnmarkssykehuset vil støtte opprettholdelse av modul 1
på 1,5 år (1 år sykehus, 0,5 år distrikt), tilsvarende dagens
turnustjeneste. Vi mener at ett års tjeneste i sykehus er
nødvendig før man går ut i allmennpraksis.
Spesielt for indremedisin:
Behovet for å innføre en egen spesialitet i Mottaks- og
IndreMedisin (MIM) er ikke meldt inn fra Finnmarksmiljøet.
Akuttmottakene ved sykehusene i Finnmark vil måtte kunne
hente inn alle forskjellige spesialister til seg, avhengig av
den aktuelle pasients tilstand. Dersom MIM-spesialiteten blir
en realitet ser vi for oss at vi på sykehusene i Finnmark vil
kunne bruke leger med en slik spesialitet til å ha et
hovedansvar for akuttmottakene med tilhørende prosedyrer
og systemer. MIM-leger vil ellers inngå i vanlig
indremedisinsk overlegestab. Tilstedeværelse av MIM i
akuttmottak 24/7 er ikke ønskelig i Finnmark.
Vi kan imidlertid ikke trekke annen konklusjon enn at et
slikt tiltak vil føre til omfordeling av ressurser fra øvrige
avdelinger/ funksjoner til mottakelsen, og savner en mer
overordnet vurdering av om dette er riktig overfor innlagte
og polikliniske pasienter (spesielt gamle/ kronikere). Tross
alt fungerer dagens modell godt ved de aller fleste
akuttinnleggelsene (traumeteam, trombolysealarm,
stansteam med mer).
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Spesielt for kirurgi:
Endringen i foreslått struktur for utdanningen av kirurger
frarådes. At kun gastrokirurger skal utgjøre gruppen av
kirurger med kompetanse til å gå i vakt vil gi alle landets
akuttsykehus store problemer. To tredeler av alle
traumepasienter innlegges på akuttsykehus, ikke primært
på traumesenter. For denne gruppen pasienter er nødvendig
kompetanse i vakt avgjørende. Det er ikke mulig å tenke seg
minst fire gastrokirurger på alle landets sykehus – det vil
ikke være behov for dem på dagtid og
utdanningskapasiteten vil ikke være tilstrekkelig på lenge.
Primært anbefaler Finnmarkssykehuset en ordning der
spesialiteten generell kirurgi opprettholdes som en felles
basis for alle kirurger, og struktur med grenspesialitet som
bygger på generell kirurgi. Sekundært anbefaler vi at
spesialiteten urologi gis en tilsvarende utdanning som
gastrokirurger i modul 2 og derved gis generell kirurgisk
vaktkompetanse, og ber om at spesialiteten karkirurgi
vurderes for det samme.
Utdanning:
Finnmarkssykehuset støtter grunntanken om at
universitetene nå skal overta mye av rollen innen videre- og
etterutdanning av legespesialister. Det er i den
sammenhengen viktig at de legene som er ansvarlig for
dette arbeidet på Universitetene har sterk klinisk
forankring, gjerne i form av kombinerte stillinger
klinikk/universitet. Det er viktig at disse kursene ikke kun
blir teoretiske, og vi anmoder om at bygger videre på den
pedagogiske erfaringen som Legeforeningen har bygget
opp.
Økonomi:
Vi forventer at kostnadene ved innføringen av en ny
spesialitetsstruktur blir kompensert ved friske penger til
helseforetakene.
Enstemmig vedtatt
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76/2014

Sakens navn:
Høringssvar Regional plan for hudfaget 2014-2020
Helse Nord
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar høringssvar regional
hudplan 2014-2020 til etterretning.

Vedtak:
Vedtak
Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til høringssvar
Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020.
Høringssvar til ”Regional plan for hudsykdommer i
Helse Nord 2014-2020”.
Finnmarkssykehuset hadde dessverre ikke deltakere i
planarbeidet (vi klarte ikke å stille med folk), men har gitt
innspill til planen i mai 2014 i brevs form.
Vi har flg kommentarer til planen slik den nå foreligger:
 Kap 6.2: I Finnmarkssykehuset har vi en ordning som
ikke er beskrevet, nemlig foretaksdrevet hudpoliklinikk
utenfor offentlig sykehus, slik ordningen er i Karasjok.
Kapittelet bør favne også denne arbeidsformen.
 Kap 6.2: Vi bemerker oss at det er anført at ”Helse Nord
kan bidra til en samhandlingsarena ved å innkalle
avtalespesialister, leger i sykehus og fastleger til felles
møter”. Dette er en god tanke. Imidlertid vil slike
kliniske, lokale samarbeidsmøter best kunne avholdes
ved at de lokale fagmiljøene finner møtearenaer selv,
uten at Helse Nord RHF trenger å være involvert.
Det som ville vært av langt større interesse er å få til et
overordnet samarbeid mellom Helse Nord RHF og
Finnmarksykehuset om avtalespesialister.
Innledningsvis i kapittel 6.2 står det skrevet at
”Avtalespesialistene er en integrert del av
spesialisthelsetjenesten”. Dette er det stor uenighet om.
Helseforetakene har ingen formalisert arena med Helse
Nord der man kan diskutere utvelgelse av fagområder
og lokalisasjoner som egner seg som avtalespesialister,
om utlysningstekst eller ansettelse i disse hjemlene.
Avtalespesialister blir tildelt hjemler uten at det ligger
noen konkret formalisert samarbeidsform med det
lokale helseforetak; dette er noe avtalespesialisten og
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helseforetaket (eventuelt) må finne ut av selv. Når det i
rapporten er beskrevet at ”et godt samarbeid mellom
avtalespesialister og sykehus er en forutsetning for å få
til hensiktsmessig og god utnyttelse av tilgjengelige
ressurser” så gjenspeiles ikke dette fornuftige utsagnet i
måten avtalespesialisthjemlene lyses ut, tilsettes eller
forvaltes av Helse Nord RHF.
En formalisert arena for vurdering av hvilke fagområder
som egner seg for avtalehjemler, hvor disse bør lyses ut
geografisk, utlysningstekst og ansettelse har vært
etterlyst av Finnmarkssykehuset i mange år. Vi håper
dette nå kan følges opp av Helse Nord RHF; innenfor
hudfaget så vel som innenfor andre fagområder.
 Kap. 7.1: Som tiltak under kapittelet ”Hudleger i
sykehus” er det anført ønske om å opprette en
avtalehjemmel for hudsykdommer i Alta, dette til tross
for at en lege som jobber i avtalehjemmel ikke jobber i
sykehus.
Med en anbefaling om en hudlege per 30.000 beboere,
og tatt i betraktning av at atopiske sykdommer finnes i
økt forekomst i nord (et faglig poeng som ikke er nevnt i
rapporten) og at mye ambulering krever økte
personellressurser, kan det synes fornuftig å planlegge
for tre dermatologer i Finnmark. Siden dagens to
stillinger er lokalisert i hhv øst (Kirkenes) og midt
(Karasjok), synes det fornuftig at stilling nr 3 i så fall blir
lokalisert i vest.
Noen innspill i denne saken og
diskusjonspunkter/motforestillinger bør dog nevnes:
1. Man har i hudplanen – på bakgrunn av anbefaling
om én hudlege per 30.000 innbyggere - anbefalt at
det opprettes en ny stilling i Vest-Finnmark. Det som
imidlertid mangler i planen er data som belyser
befolkningsmengder, ventetider, fristbrudd og
pasientreisemønster. Slike data burde vært innhentet
fra SKDE og vært en integrert del av planen. Slike
data ville ha belyst behovet for nye
behandlerressurser på en bedre og mer objektiv
måte, og vært et nyttig grunnlag for vurdering av
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nye hjemler. Når slike data mangler i planen blir
planen for spinkel til at Finnmarkssykehuset kan gi
sin tilslutning til en økning av hudlegetilbudet i
Finnmark.
2. Hudlegen som er lokalisert i Karasjok ambulerer mye
mot Hammerfest, mens det er inngått avtale med
hudlege ansatt på UNN (opprinnelig fra Alta) som
ambulerer til Alta. Denne ordningen fungerer godt
og ventetidene i Alta er ikke lange. Tross manglende
SKDE-data har Finnmarkssykehuset derfor grunn til
å tvile på om behovet er til stede for en tredje
hudlegehjemmel i Finnmark, tross matematisk
anbefaling om en hudlege per 30.000 innbyggere.
3. Det er en svakhet ved denne rapporten at man har
hoppet rett på anbefaling om en avtalehjemmel i
Alta uten at alternativ lokalisering i vest eller
tilknytningsform er drøftet. Vi har i Finnmark i dag
en godt utbygget helseforetakdrevet
dermatologitjeneste med spredte poliklinikker for
ambulering og lysbehandling. En privat
avtalehjemmel i Alta vil bryte med dette prinsippet
og vil trolig ikke kunne inngå i en slik ambulering og
felles utnyttelse av tjenesten. Lokalisering til Alta vs.
Hammerfest sykehus er ikke diskutert, selv om en
hudlege på et sykehus vil kunne ha store fordeler ved
også å kunne betjene inneliggende pasienter på
sykehuset med hudsykdommer, å kunne ha samdrift
med kirurgisk poliklinikk om sårbehandling samt
kunne ha en sengepost der hudlegen vil kunne legge
inn syke hudpasienter.
Opprettelse av en privat avtalehjemmel for
hudsykdommer i Finnmark vil være med på å gi
Finnmark et todelt hudlegetilbud; noe som bryter
med dagens struktur.
Fordeler og ulemper ved en slik organisering bør
vurderes inngående før man evt går videre med
planleggingen av dette. Fra Finnmarkssykehuset
ønsker vi – dersom data fra SKDE objektivt kan
bekrefte behovet for en ny hudlegestilling – at denne

Side 44

etableres som en foretakstilsatt hudlege ved
Hammerfest sykehus.
For øvrig vil vi i Finnmarkssykehuset, ved en slik
etablering, gå inn for å opprette en funksjon for
ledende hudlege i Finnmarkssykehuset; der en av
legene vil ha et overordnet system- og
kvalitetsansvar for hudfaget i foretaket.
 Kap 7.3. Oppgaveglidning hudlege->hudsykepleier. Vi vil
anbefale at det i regionen satses offensivt på utdanning
av hudsykepleiere og at man aktivt bruker disse på
poliklinikkene. Slik oppbygging av hudsykepleiere vil
være en styrke for faget og for pasientbehandlingen og
vil kunne redusere sårbarheten ved fravær av hudlege i
perioder.
 Kap 11.1 Lysbehandling: Vi ser at rapporten ønsker at
det skal bygges opp lysbehandling bl.a. i Øksfjord,
Båtsfjord, Berlevåg og Mehamn. Vi savner en økonomisk
vurdering/problematisering rundt oppbygging av en slik
ekstrem desentral lysbehandling. Har man økonomiske
ressurser til å kjøpe inn og vedlikeholde så mange
lyskabinett? Har man personell som kan betjene disse på
en faglig god måte? Vi etterlyser grundigere drøfting av
disse forholdene.
Enstemmig vedtatt

77/2014

78/2014

Sakens navn:
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 til
orientering.
Sakens navn:
Internrevisjonsprosjektet kompetanse, arbeids- og
hviletid i bilambulansetjenesten
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tiltaksplan og matrise

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 til orientering.

Status

Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tiltaksplan og matrise
utarbeidet i forhold til internrevisjonsrapporten

Status
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utarbeidet i forhold til internrevisjonsrapporten
”Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten
i Finnmarkssykehuset HF” til orientering.

”Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i
Finnmarkssykehuset HF” til orientering.
Enstemmig vedtatt

79/2014

Sakens navn:
Akuttbehandling av hjerneslag i Finnmark 2013
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar presentasjonen om
akuttbehandling av hjerneslag i Finnmark 2013 til
orientering.

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar presentasjonen om
akuttbehandling av hjerneslag i Finnmark 2013 til
orientering.

Status

Enstemmig vedtatt

80/2014

Sakens navn:
Referatsaker
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august
2014
- Referat fra FAMU 18. august 2014
- Oppdragsdokument 2014 - tilleggsdokument etter
Stortingets behandling av Prop. 93 S (2013-2014)
- Avsluttet tilsyn Finnmarkssykehuset, Klinikk
Hammerfest
- Norsk Pasientskadeerstatning – statistikk for regional
helseforetak 2013
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 15.
september 2014
- Årsrapport 2013 Legerekrutteringsprosjektet
- Bruker utvalgets (AU) - uttalelse til styresakene i
september 2014
- Høringssvar ny akuttmedisinforskrift og forslag til
endringer i forskrift om pasientjournal.
- Referat fra FAMU 17. september 2014 – Ettersendes

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august
2014
- Referat fra FAMU 18. august 2014
- Oppdragsdokument 2014 - tilleggsdokument etter
Stortingets behandling av Prop. 93 S (2013-2014)
- Avsluttet tilsyn Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest
- Norsk Pasientskadeerstatning – statistikk for regional
helseforetak 2013
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 15. september
2014
- Årsrapport 2013 Legerekrutteringsprosjektet
- Bruker utvalgets (AU) - uttalelse til styresakene i
september 2014
- Høringssvar ny akuttmedisinforskrift og forslag til
endringer i forskrift om pasientjournal.
- Referat fra FAMU 17. september 2014 – Ettersendt
Enstemmig vedtatt

Status
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Sakens navn:
82/2014

83/2014

Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
Sakens navn:
Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i
Alta/Vest-Finnmark
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir generell tilslutning
til premisser og forslag i den enstemmige
sluttrapporten fra Utredningen av
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark.
2. Konkret innebærer dette å styrke tilbudene på
følgende områder og med følgende volumvekst:
a. Å øke den polikliniske aktiviteten i Alta med ca 80
% innen andre milepæl i tentativ
gjennomføringsplan (jf. vedlegg 1) rundt 2020, men
slik at halvparten av veksten realiseres innen første
milepæl i ovennevnte plan (rundt 2018), og med
start på opptrappingen allerede fra og med høsten
2015.
b. Å øke den dagkirurgiske aktiviteten i Alta med ca
115 % innen andre milepæl i tentativ
gjennomføringsplan (rundt 2020), men slik at
halvparten av veksten realiseres innen første
milepæl i denne planen (rundt 2018), og med start
på opptrappingen allerede fra og med høsten 2015.
c. Ut fra estimert befolkningsvekst kan flere fødsler
skje ved fødestuen i Alta.
d. Å legge til rette for at ca 200 flere polikliniske
konsultasjoner for gravide kan skje lokalt i Alta
innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan.
e. Å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta
gjennom installering av MR-maskin og utvidet
antall ultralydundersøkelser utført i Alta i
tilknytning til ferdigstillelse av nybygg, og med
gradvis innfasing av aktivitet slik at måltall for

Vedtak:

Status

Vedtak:

Status

1. Styret i Finnmarksykehuset HF viser til styret i Helse
Nords vedtak i styresak 72/2014 og ber Administrerende
direktør iverksette vedtakspunktene og gjennomføre
prosess iht. framtidsplan.
2. Administrerende direktør bes om å etablere en forsvarlig
organisering av arbeidet både internt og eksternt.
Enstemmig vedtatt
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3.

4.

5.

6.

7.

aktivitet er oppnådd innen andre milepæl i tentativ
gjennomføringsplan (rundt 2020).
f. Å etablere 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks
senger for kommunale tjenester og 14 senger
dedikert for spesialisthelsetjenester. Ti av de 14
sengene forutsettes satt i drift innen første milepæl
i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2018), mens
de resterende fire senger skal være i drift innen
andre milepæl i denne planen (rundt 2020).
Spørsmålet om eventuell installering av CT-maskin i
Alta skal vurderes innen utløpet av første tertial 2016,
bl.a. på grunnlag av erfaringer med det CT-tilbudet
som ble etablert på Finnsnes i mars 2014. Eventuell
beslutning treffes av styret i Helse Nord RHF innen
sommeren 2016.
Det legges opp til å styrke legebemanningen ved
sykestua med allmennlege og indremedisiner, samt å
styrke den billeddiagnostiske enheten med
radiologstilling og radiografstillinger. Eventuell
innfasing av CT-maskin forutsetter ytterligere styrking
av radiolog- og radiografkapasiteten.
Det forutsettes at det innen rammen av
legerekrutteringsprosjektet i Finnmark prioriteres
spesialistutdanningstilbud for indremedisiner og
radiolog i Alta fra og med 2015.
Det etableres et nybygg på ca 4 000 m2 for funksjoner
innen somatikk (sykestuesenger, fødestue,
operasjonsstuer og billediagnostikk), psykisk helse og
rus, og det gjøres bygningsmessige oppgraderinger av
arealer (inntil 1 000 m2) for
poliklinikk/dagbehandling i eksisterende
bygningsmasse.
Det vises ellers til vedlagt intensjonsavtale mellom Alta
kommune, Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord
RHF, der det er enighet om at Alta kommune
vederlagsfritt overdrar eierskap til nærmere definerte
arealer (poliklinikk og kontorlokaler) i eksisterende
bygningsmasse ved Alta Helsesenter til
Finnmarkssykehuset HF, mot av sistnevnte ivaretar
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alle investeringskostnader i tilknytning til nybygg,
inkludert felles vestibyle og auditorium.
8. Samtlige offentlige spesialisthelsetilbud som etableres
i Alta skal organiseres og driftes i foretaksregi.
9. Det vurderes som hensiktsmessig at Helse Nord RHF
leder oppstarten av arbeidet med og deltar i
forprosjektet som forutsettes gjennomført innen
sommeren 2015. Finnmarkssykehuset HF tar ansvaret
for gjennomføringen av forprosjektet, byggeprosjektet
og iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak.
10. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber Administrerende
direktør iverksette vedtakspunktene ovenfor og
gjennomføre prosess iht framdriftsplan.
Administrerende direktør bes om å etablere en
forsvarlig organisering av arbeidet både internt og
eksternt.
Sakens navn:
84/2014

Godkjenning av innkalling og saksliste
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset
HF 29. oktober 2014 kl. 08.30 – 14.00 på Radisson Blu,
Tromsø (Lunsj kl. 11.30-12.00)
84/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 5 minutter
85/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.
august 2014 5 minutter
86/2014 Muntlig informasjon fra styreleder 15 minutter
Muntlig informasjon fra administrerende
direktør 15 minutter
87/2014 Virksomhetsrapport nr. 9 – 2014
Finnmarkssykehuset 20 minutter
88/2014 Handlingsplanen ”Fra biologisk terapi til
helhetlig behandling. Plan for revmatologi Helse
Nord 2014–2019” 15 minutter
89/2014 Tertialrapport for 2. tertial Nye Kirkenes
Sykehus15 minutter
90/2014 Referatsaker 5 minutter
91/2014 Eventuelt 5 minutter
Styremøtet avsluttes etter styresak 91/2014 og fortsetter

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og
saksliste.
Enstemmig vedtatt

Status
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som styreseminar. Etter styremøtet lukkes møtet.
Etter styresakene skal vi ha orientering/diskusjon om:
Kl. 10.30-11.00 Sammenligning av kostnader ved
sykehusene i Helse Nord 2013 ved Kirsti
Freibu Helse Nord RHF på video.
Kl. 11.00-11.30 Innledning økonomisk bærekraft 20152022 ved Økonomisjef Stein Erik
Breivikås
Kl. 12.00-14.00 Økonomisk bærekraft 2015-2022
fortsetter.
Sakens navn:
85/2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25.
september 2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 25. september 2014.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 25. september 2014.
Enstemmig vedtatt

Sakens navn:
86/2014

Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Orientering fra styreleder
- Styret er invitert til møte om Samisk helsetjeneste
- Styreledermøtet 24. oktober
- Styreledermøtet i november 2014
- Ebolafly – stasjonert på Gardermoen
Orientering fra Administrerende direktør
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert
alvorlige hendelser (§ 3-3a)
- Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark
- Informasjon om omorganisering Psykisk Helsevern og
Rus
- Møtet mellom Helse Nord RHF, Porsanger kommune og
Finnmarkssykehuset
- ISO-sertifisering Klima og Miljø

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og
administrerende direktør til orientering.
Enstemmig vedtatt

Status
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Sakens navn:
87/2014

Virksomhetsrapport nr. 9/2014 Finnmarkssykehuset
HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for
utviklingen av driften til etterretning.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr.
9/2014 til orientering.
Enstemmig vedtatt

Sakens navn:
88/2014

Høring - Plan for revmatologi, Helse Nord, 2014-2019
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter
Finnmarkssykehusets høringsuttalelse til Plan for
revmatologi, Helse Nord, 2014-2019..
2. Styret ber om at følgende punkter vektlegges i
høringssvaret:
 Vi støtter en styrkning av revmatologitilbudet i
Finnmark.
 Vi mangler tilstrekkelig datagrunnlag om
forbruksrater og pasientreiser til å kunne gi
tilslutning til anbefalingen om fire revmatologer i
Finnmark.
 Vi presiserer viktigheten av å se på alternativer til
tradisjonell revmatolog-pasient-konsultasjon
 Vi foreslår å la fastlege og revmatolog ha et delt
oppfølgingsansvar, også for pasienter ved
inflammatoriske leddsykdommer.
 Vi anbefaler at private avtaleparter i Finnmark blir
evaluert av eksterne aktører, både faglig og mht kostnytte.
 Vi støtter innføringen av dataprogrammet GoTreatIT.

Vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter
Finnmarkssykehusets høringsuttalelse til Plan for
revmatologi, Helse Nord, 2014-2019.
2. Styret ber om at følgende punkter vektlegges i
høringssvaret:
 Vi støtter en styrkning av revmatologi-tilbudet i
Finnmark.
 Vi mangler tilstrekkelig datagrunnlag om
forbruksrater og pasientreiser til å kunne gi
tilslutning til anbefalingen om fire revmatologer i
Finnmark.
 Vi presiserer viktigheten av å se på alternativer til
tradisjonell revmatolog-pasient-konsultasjon
 Vi foreslår å la fastlege og revmatolog ha et delt
oppfølgingsansvar, også for pasienter ved
inflammatoriske leddsykdommer.
 Vi støtter innføringen av dataprogrammet GoTreatIT.
Enstemmig vedtatt

Status
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Sakens navn:
89/2014

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus:
Tertialrapport pr. 31. august 2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporten pr.
31. august 2014 om Nye Kirkenes Sykehus til orientering.

Vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporten pr. 31.
august 2014 om Nye Kirkenes Sykehus til orientering.
Enstemmig vedtatt

Sakens navn:
90/2014

Referatsaker
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20.
oktober 2014
- Referat fra FAMU 22. oktober 2014
- Referat fra arbeidsutvalget i Brukerutvalget i
Finnmarkssykehuset.
- SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 – Link:
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samda
ta-spesialisthelsetjenesten2013/Sider/default.aspx
- Brev fra Nordkapp kommune v/kommuneleger
- Brev fra Kautokeino kommune
- Brev fra Vadsø kommune
- Referat fra Arbeidsutvalgsmøte i Brukerutvalget
20. oktober 2014
- Høringssvar Strategisk utviklingsplan UNN

Vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20.
oktober 2014
- Referat fra FAMU 22. oktober 2014
- Referat fra arbeidsutvalget i Brukerutvalget i
Finnmarkssykehuset.
- SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 – Link:
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdataspesialisthelsetjenesten-2013/Sider/default.aspx
- Brev fra Nordkapp kommune v/kommuneleger
- Brev fra Kautokeino kommune
- Brev fra Vadsø kommune
- Høringssvar Strategisk utviklingsplan UNN

Status

Enstemmig vedtatt

Sakens navn:
91/2014

Eventuelt
Hvilken hjemmel har Hammerfest sykehus bruker
inntaksstopp for Ø-hjelp?

Vedtak:

Status

Enstemmig vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og

Status

Sakens navn:
92/2014

Godkjenning av innkalling og saksliste
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset
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HF 3. og 4. desember 2014 i auditoriet på Hammerfest
sykehus inklusive Dialogmøte med Brukerutvalget og
informasjon fra Klinikk Hammerfest.

saksliste.
Enstemmig vedtatt

3. desember 2014 kl. 14.00-16.00
Dialogmøte med brukerutvalget – Tema: Kvalitetsarbeid i
Finnmarkssykehuset. Innledning fra Medisinsk fagsjef
Harald G. Sunde
3. desember 2014 kl. 16.00-16.30 (Styremøte)
Saksnummer Sakens navn
92/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
93/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29.
oktober 2014
94/2014 Kodeforbedringsarbeid Klinikk Hammerfest –
Muntlig informasjon
3. desember 2014 kl. 16.30-18.00 (informasjon)
Prosjekt rydding av ventelister ved ortopedisk overlege
Cherzad Malek
Skulderpoliklinikk ved Enhetsleder/spesialfysioterapeut
Heidi Hanevold
Presentasjon av Hammerfest sykehus med omvisning ved
klinikksjef Vivi Brenden Bech

5 minutter

15 minutter

45 minutter

4. desember kl. 08.30-14.30:
Saksnummer Sakens navn
95/2014 Muntlig informasjon fra styreleder
Muntlig informasjon fra administrerende
direktør
96/2014 Virksomhetsrapport nr. 10 – 2014
Finnmarkssykehuset
97/2014 Strategi for økonomisk bærekraft i perioden
2015-2022
98/2014 Budsjett 2015 -2018, inkludert
investeringsbudsjett 2015 – 2022
99/2014 Forskningsstrategi Finnmarkssykehuset HF
100/2014 Valg av valgstyre – ansatte representanter til

Tid til behandling
15 minutter

15 minutter
60 minutter
45 minutter
15 minutter
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styret 15 minutter
101/2014 Styreinstruks Styret i Finnmarkssykehuset HF
102/2014 Avviksmeldinger og avvikshåndtering i
Finnmarkssykehuset HF 2014
103/2014 Referatsaker
104/2014 Eventuelt

10 minutter
15 minutter
5 minutter
5 minutter

Sakens navn:
93/2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. oktober
2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 29. oktober 2014.

Enstemmig vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra
styremøtet 29. oktober 2014.

Sakens navn:
94/2014

Kodeforbedringsarbeid Klinikk Hammerfest
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar muntlig informasjon
om kodeforbedringsarbeid Klinikk Hammerfest til
orientering.

Enstemmig vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar muntlig informasjon om
kodeforbedringsarbeid Klinikk Hammerfest til orientering.
Styret berømmet det arbeidet som har vært gjennomført i
2014.

Status

Enstemmig vedtak:

Status

Sakens navn:
95/2014

Muntlig informasjon fra styreleder og
administrerende direktør
Orientering fra styreleder
- Ingen informasjon fra styreleder.
Orientering fra Administrerende direktør
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert
alvorlige hendelser (§ 3-3a)
o 2 hendelser, 1 til Klinikk Prehospitaler og 1 Klinikk
Psykisk helsevern og Rus – informasjon unntatt
offentlighet.
- Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark
o Navnet Prosjekt Alta Nærsykehus er kommet fra
HOD
o Ratio arkitekter er valgt som ekstern konsulent
o Oppstartsseminaret 15. desember 2014

Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og
administrerende direktør til orientering.
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o 8. januar 2015 – første styringsgruppe møte
- Informasjon om omorganisering Psykisk Helsevern og
Rus
o Direktøren hadde møte ved avslutning ved
Døgnenhet Jansnes.
o Lakselv – samtaler med de ansatte er gjennomført.
o Organisering av VPP Lakselv
- Dr. Ane Kokkvoll disputerer 11. desember 2014
Administrerende direktørs forslag til vedtak
Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder
og administrerende direktør til orientering.
Sakens navn:
96/2014

Virksomhetsrapport nr. 10/2014
Finnmarkssykehuset HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport
nr. 10/2014 til orientering.

Enstemmig vedtak:

Status

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr.
10/2014 til orientering.

Sakens navn:
97/2014

Strategi for Økonomisk bærekraft i perioden 20152022
Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak
(Endring i uthevet/kursiv):
1. Styret vedtar at Finnmarkssykehuset HF skal
gjennomgå sin boligmasse og selge ut de boligene
foretaket ikke har bruk for i perioden frem mot 2017.
Prosessen skal gjennomføres i god dialog med Helse
Nord RHF
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar at foretaket
skal gjennomføre en omstillingsprosess som skal
resultere i en nedbemanning av minimum 27 årsverk
i administrasjonen og sentrene innen 2017.
Finnmarkssykehusets omstillingsveileder skal legges
til grunn for gjennomføring av arbeidet.
3. Styret vedtar at bemanningen av
administrasjon/støttepersonell i klinikkene i

Enstemmig vedtak:
Punkt 1 – 8 og punkt 11 (nytt pkt 10) ble enstemmig
vedtatt.
Styreleder Ulf Syversen foreslo å stryke vedtakspunkt 9 a-c,
som ble enstemmig vedtatt.
Styremedlem Evy C. Adamsen kom med forslag om at
forslag til vedtakspunkt 9 d-f fra administrerende direktør
strykes. Forslaget ble vedtatt strøket med 6 mot 4 stemmer.
Administrerende direktør trakk pkt. 10 fordi dette ikke
hadde betydning for bærekraft.
Stemmeforklaring fra styremedlemmer Evy C. Adamsen, Ivan
Olsen, Mona Søndenå og Kristin Rajala:
Siden det ikke er flertall i styret for å gå videre med
administrasjonens innstilling i punkt 9 a), b) og c), er vi
bekymret for fremtidig bærekraft, og vi ser at dette kan

Status
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

foretaket skal standardiseres. Antallet årsverk i
denne kategorien skal reduseres med minimum 5
årsverk i foretaket før 2017. Omstillingsveilederen til
foretaket skal brukes i omstillingen.
Styret ber om å få seg forelagt en konkret plan for å
realisere økonomiske gevinster av det regionale FIKS
prosjektet. Plan for økonomiske effekter presentes på
styremøtet i mai 2015.
Styret ber Administrerende direktør gjennomføre
følgende innenfor pasientreiser;
a) Det skal utredes en pilot for at noe transport av
pasienter utføres i Finnmarkssykehusets regi.
b) Det skal utprøves en ordning med døgnvakt og
helgevakts ordning på pasientreiser.
Resultat av pilot og vaktordning skal presenteres på
styremøtet i mai 2015.
Styret vedtar å investere setter av 22 MNOK til
ambulansestasjoner/bygninger de neste 3 årene,
under forutsetning at denne investeringen vil
effektivisere driftskostnadene i Prehospital klinikk
med minimum 5,0 MNOK innen 2017, sammenlignet
med indeksregulerte kostnader fra 2014. Denne
effektiviseringsgevinsten skal presenteres på
styremøtet mai våren 2015.
Styret vedtar at klinikkene, senter for drift og
eiendom og adm./sentre hvert år i budsjettprosessen
i perioden 2015 – 2017 skal utarbeide økonomiske
hverdagsforbedrende tiltak tilsvarende minimum 1
MNOK hver. Dette skal utgjøre minimum 5 MNOK
etter risikovurdering årlig for foretaket.
Styret ber administrerende direktør om å utrede
muligheter for økt samarbeid mellom de somatiske
virksomhetene i Klinikk Hammerfest og Klinikk
Kirkenes. Utredningen skal belyse faglige og
økonomiske gevinster ved samarbeidet. Utredningen
skal presenteres på styremøtet i mai 2015.
Styret ber Administrerende direktør utrede og
gjennomføre følgende innenfor Klinikken Psykisk
helsevern og rus:

medføre at investeringsplanen må endres.
Vedtak
1. Styret vedtar at Finnmarkssykehuset HF skal gjennomgå
sin boligmasse og selge ut de boligene foretaket ikke har
bruk for i perioden frem mot 2017. Prosessen skal
gjennomføres i god dialog med Helse Nord RHF
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar at foretaket skal
gjennomføre en omstillingsprosess som skal resultere i
en nedbemanning av minimum 27 årsverk i
administrasjonen og sentrene innen 2017.
Finnmarkssykehusets omstillingsveileder skal legges til
grunn for gjennomføring av arbeidet.
3. Styret vedtar at bemanningen av
administrasjon/støttepersonell i klinikkene i foretaket
skal standardiseres. Antallet årsverk i denne kategorien
skal reduseres med minimum 5 årsverk i foretaket før
2017. Omstillingsveilederen til foretaket skal brukes i
omstillingen.
4. Styret ber om å få seg forelagt en konkret plan for å
realisere økonomiske gevinster av det regionale FIKS
prosjektet. Plan for økonomiske effekter presentes på
styremøtet i mai 2015.
5. Styret ber Administrerende direktør gjennomføre
følgende innenfor pasientreiser;
a) Det skal utredes en pilot for at noe transport av
pasienter utføres i Finnmarkssykehusets regi.
b) Det skal utprøves en ordning med døgnvakt og
helgevakts ordning på pasientreiser.
Resultat av pilot og vaktordning skal presenteres på
styremøtet i mai 2015.
6. Styret setter av 22 MNOK til
ambulansestasjoner/bygninger de neste 3 årene, med
målsetting at denne investeringen vil effektivisere
driftskostnadene i Klinikk Prehospitale tjenester med
minimum 5,0 MNOK innen 2017, sammenlignet med
indeksregulerte kostnader fra 2014. Denne
effektiviseringsgevinsten skal presenteres på et
styremøte våren 2015. Tiltaket skal utredes i tråd med
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a) Styret ber administrerende utrede konsekvenser
av flytting av alle døgnplasser innen rus fra
Karasjok til Alta og flytting av alle døgnplasser
innen døgnpsykiatri fra Lakselv til Tana.
Utredningen skal presenteres på styremøtet i
mars 2015.
b) Utbyggingen av Finnmarksklinikken holdes på
vent til denne utredningen er ferdig.
c) Omstillingen i Midt Finnmark holdes på vent til
denne utredningen er ferdig
d) Det planlagte Ambulerende akuttpsykiatriske
teamet (APAT) i Distriktspsykiatrisk senter (DPS)
Øst på 10 personer skal ivareta rusbehandling. De
planlagte 3 ansatte i rusteam inngår i denne
enheten.
e) Det planlagte APAT teamet i DPS vest på 10
personer skal ivareta rusbehandling. De planlagte
3 ansatte i rusteam inngår i denne enheten.
f) Det planlagte APAT teamet i DPS midt på 10
personer skal ivareta rusbehandling og
Psykiatrisk ungdomsteam (PUT). De planlagte 4
ansatte i rusteam og PUT inngår i denne enheten.
g) Klinikken skal i løpet av 2015 øke aktiviteten på
poliklinikk i antall behandlinger pr. dag. Hvis det
ikke er pasientgrunnlag for å øke aktiviteten, skal
behandlingskapasiteten reduseres slik at antall
behandlinger innenfor poliklinikk øker i forhold til
bemanning. Styret ønsker en status på dette
arbeidet mai høsten 2015.
10. Styret vedtar at Administrerende direktør skal
utrede alternativer til dagens organisering av
AMK. Utredningen skal ha fokus på både faglige og
økonomiske forhold og presenteres på styremøtet i
mars 2015:
a) AMK dras ut i nytt bygg i tilknytning til Kirkenes
ambulansestasjon
b) AMK flyttes til AMK UNN
c) Flytting av AMK til Hammerfest.
11. Styret vedtar at Administrerende direktør skal utrede

konsernbestemmelsene.
Styret vedtar at klinikkene, senter for drift og eiendom
og adm./sentre hvert år i budsjettprosessen i perioden
2015 – 2017 skal utarbeide økonomiske
hverdagsforbedrende tiltak tilsvarende minimum 1
MNOK hver. Dette skal utgjøre minimum 5 MNOK etter
risikovurdering årlig for foretaket.
8. Styret ber administrerende direktør om å utrede
muligheter for økt samarbeid mellom de somatiske
virksomhetene i Klinikk Hammerfest og Klinikk
Kirkenes. Utredningen skal belyse faglige og økonomiske
gevinster ved samarbeidet. Utredningen skal presenteres
på styremøtet i mai 2015.
9. Klinikk Psykisk helsevern og Rus skal i løpet av 2015 øke
aktiviteten på poliklinikk i antall behandlinger pr. dag.
Hvis det ikke er pasientgrunnlag for å øke aktiviteten,
skal behandlingskapasiteten reduseres slik at antall
behandlinger innenfor poliklinikk øker i forhold til
bemanning. Styret ønsker en status på dette arbeidet i
høsten 2015.
10. Styret vedtar at Administrerende direktør skal utrede
den faglige og fremtidige organiseringen av
barneavdelingen i Hammerfest. Utredningen skal belyse
om dagens modell vil løse fremtidens behov.
Utredningen skal presentes på styremøtet i mai 2015.
7.
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den faglige og fremtidige organiseringen av
barneavdelingen i Hammerfest. Utredningen skal
belyse om dagens modell vil løse fremtidens behov.
Utredningen skal presentes på styremøtet i mai 2015.
Sakens navn:
98/2014

Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett
2015 – 2022
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret viser til faglige føringer og krav i budsjettbrev
3. Føringene skal legges til grunn for planleggingen i
klinikkene og sentrene.
2. Styret vedtar et budsjettert resultat på 25,0 mill.
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at
resultat vil bli økt tilsvarende. Administrerende
direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når
salgsgevinster realiseres og øke resultatkravet.
3. Styret vedtar følgende rammer til den enkelte klinikk;
Psykisk
Senter for
helsevern og
Prehospitale
Drift og
rus
Hammerfest
Kirkenes
tjenester
eiendom
Administrasjonen
Resultat
Ramme RHF
Ramme vedtatt budsjett i agresso
212 161 472
211 710 632
137 423 666
167 264 600
192 949 188
-936 509 558
-15 000 000 1 408 086 000
Endring avskrivninger fra 2013-2014
-741 520
-1 330 496
21 381
-179 164
10 141 928
-7 912 129
0
Overføring en Lean konsulent fra HF til KIR
-540 227
540 227
0
Overføring budsjett Jansnes fra drift til PHR
2 805 323
-2 805 323
0
Fødselsomsorgen
2 000 000
2 000 000
-4 000 000
0
FIKS (omdisponering av midler)
-250 000
-250 000
-250 000
750 000
0
Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern
-17 446 000
-17 446 000
Inntektsmodell TSB
2 175 000
2 175 000
Inntektsfordelingsmodell somatikk
366 600
244 400
611 000
Kreftplan
540 000
540 000
Kvalitetsmidler til HF (engangsbevilgning)
-1 050 000
-1 050 000
Hud
0
0
Samhandlingsreform Ø - hjelp
-990 000
-990 000
ØNH
0
0
FIKS oppdatert fordeling opplæring
343 000
343 000
Tilbakeført redusert ramme økt ISF (overgangsordning 2014)
-1 800 000
-1 200 000
-3 000 000
Øvrig ramme 2014(sykestueprosjekt og tilegg turnus)
9 907 000
9 907 000
Barentssekreteriatet
-921 000
-921 000
Rammejustering 3300
0
Budsjettmodellen 2015
-16 868 173
-8 794 978
-8 115 338
-5 156 952
-59 425 597
98 361 038
0
Økt resultatkrav
-1 252 509
-1 198 254
-789 057
-945 965
-814 214
-5 000 000
-10 000 000
Avbyråkratisering- og effektiviseringsreform
-9 199 000
-9 199 000
Styrking basisramme
12 120 000
12 120 000
Pensjonskostnader
52 724 000
52 724 000
Ø-hjelp kommuner avvik fra forutsetning
561 000
561 000
Øhjelp kommunale legetakster
-127 000
-127 000
Økt gebyr ved manglende oppmøte
-248 920
-235 340
-135 740
-620 000
Kreftlegemidler TNF Hemmer
-3 181 000
-3 181 000
SANKS
80 766
-3 780 766
-3 700 000
Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning
619 490
585 692
337 818
1 543 000
Vridning døgn/dag psykiatri
-1 008 000
-1 008 000
FBV Somatikk
229 200
152 800
382 000
FBV ph og rus
2 147 000
2 147 000
Tilbakeføring kategorileder innkjøp
-480 000
-480 000
Lønns- og prisvekst
6 720 520
10 398 402
7 373 698
3 642 421
3 889 865
10 737 095
42 762 000
Styrking av kapitaltilskudd
2 310 000
2 310 000
Kostnad pr. pasient (KPP)
100 000
100 000
Kreftplan
849 000
849 000
Diabetes
596 000
596 000
Styrking HF
424 320
582 306
388 204
196 170
1 591 000
Inntektsmodell somatikk oppdatering bruk av privat
142 200
94 800
237 000
Overføring husleie Alta og Karasjok fra HF til SDE
-1 962 618
1 511 500
-451 118
Kvalitetsbasert finansiering
547 000
547 000
Ramme justering 3300
-89 871 882
79 871 882
Sum ramme 2015
189 318 769
209 903 118
138 086 858
164 821 110
145 447 348
-872 577 202
-25 000 000 1 488 050 882

4.
5.

Styret vedtar aktivitetsplanen for 2015
Styret vedtar investeringsplan for 2015 -2022;
Investeringer/år
Finnmarksklinikken
Spesialist poliklinikk Karasjok
Spesialistsenter Alta
Kirkenes nye sykehus(NKS)
Tiltak sykehus(KS og HS)
Hammerfest nye sykehus
Økt MTU
MTU, ambulanser, etc
Intern spesifisering foretaket av MTU, etc
Ambulanser
MTU
Reserve
Egenkapital KLP

Overheng
30
20
4
130

SUM totale investeringer

184

2015

2016

2017

20
44
337
10

150
692
10

70

2018

30

20
30

30

40

8
16
2,5
3,5

8
16
2,5
3,5

8
16
2,5
3,5

8
26
2,5
3,5

441

902

100

40

2019

2020

2021

2022

Rest

20

280

300

400

200

40

40

50

50

8
26
2,5
3,5

8
26
2,5
3,5

8
36
2,5
3,5

8
36
2,5
3,5

60

320

350

400

200

Enstemmig vedtak:
Det ble fremmet forslag til 2 alternative vedtakspunkt:
Styremedlem Svein A. Størdal foreslo at midler til
”fødselsomsorgen” fordeles med 2,25 MNOK til Hammerfest
og 1,750 MNOK til Kirkenes. Forslaget falt med 4 mot 6
stemmer.
Styremedlem Gudrun B. Rollefsen foreslo følgende:
I pkt. 5 har styret vedtatt en investeringsplan for 2015 -2022,
hvor Nye Hammerfest sykehus fases inn med mulig
ferdigstillelse tidligst i 2023. Det er ikke planlagt
investeringsmidler etter 2016. Styret er derfor bekymret for
den bygningsmessige tilstanden ved foretakets største
institusjon i denne perioden og er urolig for at både kvalitet,
organisering og omfang på foretakets tjenester ikke vil bli
tilfredsstillende. På denne bakgrunn ber styret om at
administrasjonen gjør en vurdering av hvilke
bygningsmessige tiltak som bør iverksettes. Forslaget falt med
3 mot 7 stemmer.
Vedtak
1. Styret viser til faglige føringer og krav i budsjettbrev 3.
Føringene skal legges til grunn for planleggingen i
klinikkene og sentrene.
2. Styret vedtar et budsjettert resultat på 25,0 mill.
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at
resultat vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør
skal informere styret og Helse Nord RHF når
salgsgevinster realiseres og øke resultatkravet.
3. Styret vedtar følgende rammer til den enkelte klinikk;

Status
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6.

Styret vedtar å iverksette at de økonomiske tiltakene
for 2015

Psykisk
Senter for
helsevern og
Prehospitale
Drift og
rus
Hammerfest
Kirkenes
tjenester
eiendom
Administrasjonen
Resultat
Ramme RHF
Ramme vedtatt budsjett i agresso
212 161 472
211 710 632
137 423 666
167 264 600
192 949 188
-936 509 558
-15 000 000 1 408 086 000
Endring avskrivninger fra 2013-2014
-741 520
-1 330 496
21 381
-179 164
10 141 928
-7 912 129
0
Overføring en Lean konsulent fra HF til KIR
-540 227
540 227
0
Overføring budsjett Jansnes fra drift til PHR
2 805 323
-2 805 323
0
Fødselsomsorgen
2 000 000
2 000 000
-4 000 000
0
FIKS (omdisponering av midler)
-250 000
-250 000
-250 000
750 000
0
Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern
-17 446 000
-17 446 000
Inntektsmodell TSB
2 175 000
2 175 000
Inntektsfordelingsmodell somatikk
366 600
244 400
611 000
Kreftplan
540 000
540 000
Kvalitetsmidler til HF (engangsbevilgning)
-1 050 000
-1 050 000
Hud
0
0
Samhandlingsreform Ø - hjelp
-990 000
-990 000
ØNH
0
0
FIKS oppdatert fordeling opplæring
343 000
343 000
Tilbakeført redusert ramme økt ISF (overgangsordning 2014)
-1 800 000
-1 200 000
-3 000 000
Øvrig ramme 2014(sykestueprosjekt og tilegg turnus)
9 907 000
9 907 000
Barentssekreteriatet
-921 000
-921 000
Rammejustering 3300
0
Budsjettmodellen 2015
-16 868 173
-8 794 978
-8 115 338
-5 156 952
-59 425 597
98 361 038
0
Økt resultatkrav
-1 252 509
-1 198 254
-789 057
-945 965
-814 214
-5 000 000
-10 000 000
Avbyråkratisering- og effektiviseringsreform
-9 199 000
-9 199 000
Styrking basisramme
12 120 000
12 120 000
Pensjonskostnader
52 724 000
52 724 000
Ø-hjelp kommuner avvik fra forutsetning
561 000
561 000
Øhjelp kommunale legetakster
-127 000
-127 000
Økt gebyr ved manglende oppmøte
-248 920
-235 340
-135 740
-620 000
Kreftlegemidler TNF Hemmer
-3 181 000
-3 181 000
SANKS
80 766
-3 780 766
-3 700 000
Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning
619 490
585 692
337 818
1 543 000
Vridning døgn/dag psykiatri
-1 008 000
-1 008 000
FBV Somatikk
229 200
152 800
382 000
FBV ph og rus
2 147 000
2 147 000
Tilbakeføring kategorileder innkjøp
-480 000
-480 000
Lønns- og prisvekst
6 720 520
10 398 402
7 373 698
3 642 421
3 889 865
10 737 095
42 762 000
Styrking av kapitaltilskudd
2 310 000
2 310 000
Kostnad pr. pasient (KPP)
100 000
100 000
Kreftplan
849 000
849 000
Diabetes
596 000
596 000
Styrking HF
424 320
582 306
388 204
196 170
1 591 000
Inntektsmodell somatikk oppdatering bruk av privat
142 200
94 800
237 000
Overføring husleie Alta og Karasjok fra HF til SDE
-1 962 618
1 511 500
-451 118
Kvalitetsbasert finansiering
547 000
547 000
Ramme justering 3300
-89 871 882
79 871 882
Sum ramme 2015
189 318 769
209 903 118
138 086 858
164 821 110
145 447 348
-872 577 202
-25 000 000 1 488 050 882

4.
5.

6.
7.

Styret vedtar aktivitetsplanen for 2015
Styret vedtar investeringsplan for 2015 -2022;
Investeringer/år
Finnmarksklinikken
Spesialist poliklinikk Karasjok
Spesialistsenter Alta
Kirkenes nye sykehus(NKS)
Tiltak sykehus(KS og HS)
Hammerfest nye sykehus
Økt MTU
MTU, ambulanser, etc
Intern spesifisering foretaket av MTU, etc
Ambulanser
MTU
Reserve
Egenkapital KLP

Overheng
30
20
4
130

SUM totale investeringer

184

2015

2016

2017

20
44
337
10

150
692
10

70

2018

30

20
30

30

40

8
16
2,5
3,5

8
16
2,5
3,5

8
16
2,5
3,5

8
26
2,5
3,5

441

902

100

40

2019

2020

2021

2022

Rest

20

280

300

400

200

40

40

50

50

8
26
2,5
3,5

8
26
2,5
3,5

8
36
2,5
3,5

8
36
2,5
3,5

60

320

350

400

200

Styret vedtar å iverksette at de økonomiske tiltakene for
2015.
Dersom analysen som gjennomføres iht. vedtak i sak
97/2014 pkt. 9 viser at det er økonomisk gunstig å
investere i Klinikk Prehospitale tjenester og
varmepumpe må dette innpasses i investeringsplanen.

Sakens navn:
99/2014

Forskningsstrategi Finnmarkssykehuset HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter forslaget til ny
forskningsstrategi for Finnmarkssykehuset 2015-2020.

Enstemmig vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar forslaget til ny
forskningsstrategi for Finnmarkssykehuset 2015-2020.

Status

Enstemmig vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende
kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset:

Status

Sakens navn:
100/2014

Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende
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kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset:
 Eva Pedersen Biti med Thor-Egil Sundelius som
personlig vara.
 Ole Martin Olsen med Liss Heidi Pettersen som
personlig vara.
 Stein Wiggo Olsen med Kenneth Grav som personlig
vara.
Administrerende direktør gis fullmakt til å komplettere
valgstyret i henhold til forskriftens § 8 – Valgstyre.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om
gjennomføring av valg til ansattes representanter i
styrene.

 Eva Pedersen Biti med Thor-Egil Sundelius som
personlig vara.
 Ole Martin Olsen med Liss Heidi Pettersen som
personlig vara.
 Stein Wiggo Olsen med Kenneth Grav som personlig
vara.
Administrerende direktør gis fullmakt til å komplettere
valgstyret i henhold til forskriftens § 8 – Valgstyre.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om
gjennomføring av valg til ansattes representanter i
styrene.

Sakens navn:
101/2014

Styreinstruks Styret i Finnmarkssykehuset HF
Styreleders forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset vedtar styreinstruks for
styret i Finnmarkssykehuset HF.
Styreleder Syversen trakk saken og foreslo:
Det nedsettes et utvalg bestående av Gudrun B. Rollefsen
og Evy C. Adamsen som skal utarbeide et forslag til ny
styreinstruks. Administrerende direktør gir støtte hvis
behov. Ny instruks behandles på styremøtet i mars 2015.

Enstemmig vedtak:
Det nedsettes et utvalg bestående av Gudrun B. Rollefsen og
Evy C. Adamsen som skal utarbeide et forslag til ny
styreinstruks. Administrerende direktør gir støtte hvis behov.
Ny instruks behandles på styremøtet i mars 2015.

Status

Enstemmig vedtak:

Status

Sakens navn:
102/2014

Avviksmeldinger og avvikshåndtering i
Finnmarkssykehuset HF
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar til etterretning
oversikten over avviksmeldinger og avvikshåndtering i
Finnmarkssykehuset.
 Styret har som mål at avvikene skal behandles så raskt
det lar seg gjøre, for å øke kulturen for å melde avvik.
 Styret forventer også at avvikene skal brukes
systematisk for å forhindre nye avvik.

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar til etterretning oversikten
over avviksmeldinger og avvikshåndtering i
Finnmarkssykehuset.
 Styret har som mål at avvikene skal behandles så raskt det
lar seg gjøre, for å øke kulturen for å melde avvik.
 Styret forventer også at avvikene skal brukes systematisk
for å forhindre nye avvik.
 Styret forventer at klinikkene avsetter tilstrekkelig tid for
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 Styret forventer at klinikkene avsetter tilstrekkelig tid
for opplæring av superbrukere og ansatte i Docmap
systemet.
 Styret ønsker at kvalitetsleder får støtte av de nye
klinikkansatte kvalitetsrådgiverne i arbeidet med
kontinuerlig å bedre avviksbehandlingen i foretaket.

opplæring av superbrukere og ansatte i Docmap systemet.
 Styret ønsker at kvalitetsleder får støtte av de nye
klinikkansatte kvalitetsrådgiverne i arbeidet med
kontinuerlig å bedre avviksbehandlingen i foretaket.

Sakens navn:
103/2014

Referatsaker
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 28.
november 2014
- Referat fra FAMU 28. november 2014
- Kvalitetsrapport oktober 2014
- Brev fra Lebesby kommune

Enstemmig vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til
orientering:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 28.
november 2014
- Referat fra FAMU 28. november 2014
- Kvalitetsrapport oktober 2014
- Brev fra Lebesby kommune

Status

Enstemmig vedtak:

Status

Sakens navn:
104/2014

Eventuelt
Ingen eventuelt saker

