Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Astrid Balto Olsen, 78421110

Saksnummer 81/2015
Saksansvarlig:
Møtedato:

Referatsaker

Sted/Dato:

Hammerfest, 22.9.2015

Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær
30. september 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. september 2015
- Referat fra FAMU 17. september 2015
- Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 23. september 2015
Torbjørn Aas
Administrerende direktør
Vedlegg:
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. september 2015
- Referat fra FAMU 17. september 2015
- Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 23. september 2015

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

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

Organisasjonsnummer
983 974 880

Referat Informasjons- og drøftingsmøte
Dato:
Sted:

18. september 2015 kl. 09.30 – 11.30
Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Alta og Karasjok

Arbeidstaker
Baard Martinsen
Judith Fjeldberg
Ludmilla Amundsen
Kristina E. Nytun
Lene Langsæter
Marit Rakfjord
Grethe Ernø Johansen
Andreas Ertesvåg
Åsa Wikman
Vernetjenesten
Solfrid Skoglund
Arbeidsgiver
Astrid Balto Olsen
Harald G. Sunde
Inger Lise Balandin
Ole-Martin Olsen
Stein Erik Breivikås
Sak nr:
1

Organisasjon
NITO
Utdanningsforbundet
Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Delta
Fagforbundet
Rest Akademikerne
Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen
Vara Foretaksverneombud

Stilling
Administrasjonssekretær / Referent
Medisinsk fagsjef
Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus
Administrasjonssjef/Foretakscontroller
Økonomisjef

Sakens navn:
Godkjenning innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Det er ønskelig at det påføres saksnummer på saksdokumentene til neste møte.
Sak nr. 8 er dessverre uteglemt, men den sendes ut til alle for kommentar.

Ansvar
OMO

Sakens navn:
Internrevisjons-rapport 08/2014 - Strykninger av planlagte operasjoner - i
Helse Nord
Medisinsk fagsjef orienterte kort om internrevisjonsrapport 8/2014 – strykninger av
planlagte operasjoner i Helse Nord.
Ingen merknader eller kommentarer.

Ansvar
OMO

Styresaker til styremøte 30. september 2015 (Informasjonssaker)
Sak nr:
2

3

Status arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk
helsevern og Rus

Klinikksjef Inger Lise Balandin innledet i saken.
Dette blir en orienteringssak til styret i september. I oktober kommer en større sak
hvor tillitsvalgt/vernetjenesten blir involvert både på klinikk og foretaksnivå i
forhold til drøftinger og ROS analyser.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Spørsmål og kommentarer fra tillitsvalgte/vernetjenesten:
1. Det går rykter om at nedlegging av Døgnenheten i Lakselv skal utsettes 1 år.
Er det mulig å få dette bekreftet.
2. Skal APAT-team rulles ut som planlagt?
3. Fra HMS-perspektiv er det bekymringsfullt at det er så mye usikkerhet i
Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00

postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Organisasjonsnummer
983 974 880
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4.

klinikken. Enheter med få ansatte får stor arbeidsbelastning pga. økte
produksjonskrav.
Enkelte på arbeidstakersiden konkluderte med at det egentlig ikke var så
lurt å vedta nedleggelse av Jansnes og flytting av Døgnenheten Lakselv?

Arbeidsgiver svarer:
1. Nye tilbud kan først etableres når nybygg er på plass i Karasjok.
2. APAT-team. De økonomiske rammene kan bidra til at APAT må innføres
gradvis.
3. Ledelsen er enig om at det råder en viss usikkerhet og håper prosessen
framover skal skape større ro.
4. Ble ikke besvart av arbeidsgiversiden

Styresaker til styremøte 30. september 2015 (Drøftingssaker)
4

Virksomhetsrapport 8 - 2015 Finnmarkssykehuset HF – utvidet
fokus på utviklingen i sykefraværet
Økonomisjef Stein Erik Breivikås orienterte kort om status på økonomi og kvalitet for
siste periode.

Det går bedre enn budsjett på foretaksnivå økonomisk. Foretaket har et positivt avvik
på 4,3 MNOK. Det som bekymrer er sykefraværet. Foretaket har et sykefravær på
10,85 % . FAMU har behandlet sykefraværet og vedtatt at det skal jobbes med
spesielt med de avdelinger/enheter som har høyt sykefravær. Kvalitetsparameterne
er gode for foretaket. Ventetid = litt over krav, men best i HN.
Fristbrudd = 7,3. Størst utfordring i psykiatrien.
Spørsmål og kommentarer fra tillitsvalgte/vernetjenesten:
1. Det er bekymringsfullt at sykefraværet er så høyt. Dette må prioriteres og
det er bra at FAMU har tatt tak i dette. Det er viktig å formidle hvor stor
kostnad sykefravær genererer.
2. Har de tiltakene som er vedtatt, som f. eks sekretærløftet, hatt innvirkning på
sykefraværet?
3. På Hammerfest sykehus er det trangt og det er dårlig inneklima. Dette får
konsekvenser for arbeidsmiljøet.
4. Det må følge ressurser med tiltakene som vedtas.
5. Foretaket må søke midler fra NAV til sykefraværsarbeidet.
6. Ansatte må få informasjon om at tillitsvalgt/vernetjeneste kan bistå i
oppfølging av sykemeldt saker.
7. Når klinikken for henvisning i små fag er ikke spesialist tilstede i klinikken
da vedkommende ambulerer fra UNN. Dette medfører at henvisningen må
sendes pr. post til UNN og da overstiges fristen. Er det noen planer for å
unngå dette?
8. Etter 1. november 2015 når alle skal ha rett, kan kontrollpasienter bli
forskjøvet i tid.
9. Det er stort fokus på tall og registrering. Dette kan føre til sykefravær der
hvor det er få ansatte.
10. Det må opparbeides felles holdning i lederteamet om hvordan
sykefraværsoppfølging gjennomføres. I dag er det forskjellig fra leder til
leder.
11. Ansatte må bli orientert om sine rettigheter og plikter som sykemeldt.
Arbeidsgiver svarer:
1. Arbeidsgiver deler bekymringen.
2. Arbeidsgiver må sjekke om tidligere vedtak har hatt effekt og svare senere.
3. Arbeidsgiver tar innspill til etterretning
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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4.
5.
6.
7.
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Arbeidsgiver tar signalet til etterretning
Arbeidsgiver tar dette til etterretning.
Arbeidsgiver tar dette til etterretning
Ambulerende spesialister fra UNN må få tilgang til
DIPS/Finnmarkssykehuset for å vurdere henvisninger i DIPS for å unngå
postgang.
8. Det gjøres stor opprydningsarbeid i ventelistene for å være klar til å ta inn
alle pasientene etter 1. november 2015.
9. Arbeidsgiver tar dette til etterretning.
10. Arbeidsgiver tar dette til etterretning.
11. Arbeidsgiver tar dette til etterretning.

Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 -2022.
Økonomisjef Stein Erik Breivikås innledet i saken.

De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen i mars 2015 er følgende:
• Oppjustert inntekt, 5 MNOK, pga av høyere aktivitet de siste årene.
Aktiviteten fra 2012 lå inne som grunnlag tidligere.
• Somatikk, redusert bevilgning på 5 MNOK j.f budsjettbrev 2. Dette
videreføres i hele perioden 2016 - 2023.
• Psykisk Helsevern og Rus, redusert bevilgning på 4 MNOK j.f budsjettbrev 2.
Dette videreføres i hele perioden 2016 - 2023.
• Revidering av inntektsmodell Psykisk Helsevern og Rus. Det er ikke vedtatt
revidert inntektsmodell for Helse Nord enda, men det er stor sannsynlighet
for at Finnmarkssykehuset kommer til å få mindre bevilgning. Det er lagt inn
et estimat på 15 MNOK som et foreløpig estimat. Det er lagt inn full effekt fra
2018.
• Økte kostnader for IKT j.f budsjettbrev 2. De nye estimatene for disse er en
økning gjennomsnittlig 9 MNOK årlig for perioden 2016 – 2023.
• Økt generell styring av foretaket j.f budsjettbrev 2. Den generelle styrkes
med gjennomsnittlig 14 MNOK pr år i perioden 2016 -2023.
• Økt bevilgning til fagplaner, drift samisk helsepark og medisinerutdanning j.f
budsjettbrev 2. Det følger med kostnader minimum den økte bevilgningen
slik at dette føres som netto null i bærekraftsanalysen.
Spørsmål og kommentarer fra tillitsvalgte/vernetjenesten:
1. Det er viktig at alle blir orientert om konsekvensene av at foretaket ikke er
bærekraftig. Innebærer det at foretaket må stoppe alle investeringsplaner?
2. Det er bekymringsfullt at foretaket ikke er bærekraftig. Viktig at dette
kommer på agenda for å være forberedt.
3. Det er stort fokus på hvordan minske kostnader, og lite om hvordan vi skal
øke inntekter.
4. Viktig å få ned sykefravær og belyse hvor store kostnader foretaket har pga
høyt sykefravær.
5. Telefonkonsultasjoner medfører ikke inntekt. Er dette korrekt?

Arbeidsgiver svarer:
1. Helse Nord har signalisert at Finnmarkssykehuset skal planlegge å
gjennomføre de planlagte investeringer. Bærekraftsanalysen er ikke en fasit,
men en pekepinn på hvordan utviklingen økonomisk blir uten nye tiltak.
2. Arbeidsgiver tar dette til etterretning.
3. Foretaket kan bedre sitt omdømme i pasientsikkerhetskulturundersøkelsen
spesielt når det gjelder opplevelse for pasienten. Her har foretaket hatt
dårlig skår tidligere. Foretaket er valgt av Helse Nord om å være pilot i
PassOpp – Bare spør prosjektet. Det forventes at dette skal bedre skår i
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen.
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
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Arbeidsgiver tar dette til etterretning.
Polikliniske konsultasjoner på telefon gir rett til inntekt. Det viktigste er
likevel at man sparer store kostnader på pasientreiser ved å ikke ta
pasienten inn fysisk, men heller tar det på telefon.

Hovedlinjer og budsjettpremisser 2016-2019

Økonomisjef Stein Erik Breivikås innledet i saken.
Dette er informasjon om hvordan budsjettprosessen 2016 er lagt opp.
Budsjett/Analyse er godt i gang med budsjettarbeidet i 2016.
7

Ingen merknader og kommentarer.

Rapportering 2. tertial Oppdragsdokumentet 2015 med
overordnet risikostyring 2. tertial 2015.
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen gjennomgikk rapportering 2. tertial
Oppdragsdokumentet 2015, samt overordnet risikostyring oppdragsdokument 2.
tertial 2015.
Spørsmål og kommentarer fra tillitsvalgte/vernetjenesten:
1. pkt 3.0.19 må skrives om for det har ikke vært utvidet arbeidstid ved
pasientreiser.
2. Pkt 3.1.1 – Samme tekst som 3.0.20

8

Sak nr:
9

Arbeidsgiver svarer:
1. Tar til etterretning
2. Teksten rettes opp før saken sendes til styret.

Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument
Sendes ut etter møte for kommentarer.
Sakens navn:
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Ansvar

Møtet avsluttet kl. 11.05

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

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

Organisasjonsnummer
983 974 880

Referat fra møte i FAMU – Finnmarkssykehuset
17.09.15 kl. 1030-1115.
Til stede:
Arbeidstakerrepresentanter:
Ole I. Hansen, møteleder
Kicki Nytun
Baard Martinsen
Aslak Kristoffersen, vara for Linn Tjønsø
Solveig Nilsen
Arbeidsgiverrepresentanter:
Vivi Bech, vara for Vigdis Kvalnes
Inger Lise Balandin
Agneta Jensen, for Jørgen Nilsen
Andre:
Hill Jorunn Kåberg, Hemis BHT
Kenneth Grav, HR-rådgiver
Andreas Ertesvåg, referent
Sak 62/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saker til eventuelt, 1 minutt v. Ole
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 63/15 Godkjenning av referat 19.08.15, 1 minutt v. Ole
Forslag til vedtak: Referat godkjennes.
Vedtak: Referat godkjennes.
Sak 64/15 Styresaker, 10 minutt v. Ole
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv.
Vedtak:
Styresak 73/2015 Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 -2022: FAMU er bekymret for
økonomien i foretaket og konsekvensen dette får for de ansatte. Med bakgrunn i
bærekraftsanalysen er det viktig med et særlig fokus på oppfølging og involvering av de ansatte.
Sak 65/15 Rapportering HMS-midler, 10 minutt v. klinikksjefene
FAMU får rapport på bruk av HMS-midlene fra hver klinikk, jf. sak 16/15.
Vedtak: FAMU tar saken til etterretning.
Sak 66/15 Eventuelt
Sak 67/15 Saker til neste møte (16.10.15)
Styresaker
Status vedtak i FAMU inkludert oppfølging årshjulet
Status AML-brudd og overtid
Status sykefravær

Status Kvamråd/-grupper prehospital
Oppfølging gruppearbeid – tiltaksarbeid sykefravær

Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF

Protokoll
23. september 2015

Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær
23.09.2015
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

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

Organisasjonsnummer
983 974 880
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Deres ref:

Vår ref:
2015/219

Fra brukerutvalget møtte:
Unni Salamonsen

Leder

Jørgen Dahl

Medlem

Kjell Magne Johansen
Marit Laursen

Medlem

Asbjørn Larsen

Medlem

Annfrid Slettvoll

Medlem

Fra administrasjonen møtte:
Ole Martin Olsen
Harald G. Sunde

Inger Lise Balandin
Eilert Sundt

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

.

Medlem

Ivar Pettersen

Astrid Balto Olsen

Nestleder
Medlem

Anny Haugmann

Samuel Anders Guttorm

Dato:
8.6 2015

Medlem
Administrasjonssjef

Administrasjonssekretær, referent
Medisinsk fagsjef

Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Sak 33-3 og 33-4/2015
Kommunikasjonsrådgiver – Sak 31/2015

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

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

Organisasjonsnummer
983 974 880
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset
Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF 23. september 2015 kl. 11.00 – 15.00
på telematikkstudio Hammerfest sykehus
Sakstype

Beslutning

Orientering

Saksnummer

25/2015
26/2015
27/2015
28/2015
29/2015
30/2015
31/2015
32/2015
33/2015

Referatsaker

34/2015

Sakens navn

Ansvarlig

Fritt behandlingsvalg – høringssvar fra
Finnmarkssykehuset
Audiograf situasjon Finnmark

Harald
Sunde
Harald
Sunde
Vivi Beck
Ole Martin
Olsen
Harald
Sunde
Harald
Sunde
Eilert Sundt
Odd
Oskarsen
Unni
Salamonsen

Samisk helsepark – status utviklingsarbeid
Tertialrapport 2. tertial oppdragsdokumentet
Pakkeforløp kreft

Endring i pasient- og brukerrettighetsloven
og prioriteringsforskriften
Nye nettsider og INNSYN prosjektet
Informasjon fra Pasientombudet
Eventuelt
- Bytte av ambulansebil på Skaidi
- Hvordan håndteres fristbrudd overfor
pasienten?
- Brukerrepresentasjon i vurderingsteam
RUS
- Forskjellsbehandling mellom private og
egne behandlingstilbud/institusjoner
- Referat AU-møte 19. mai og 18.
september

Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Unni
Salamonsen

Tid til
behandling

20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
30 min
30 min

5 min

Sak 25/2015 Fritt behandlingsvalg – høringssvar fra
Finnmarkssykehuset
Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde orienterte om Finnmarkssykehuset HF sitt høringssvar på fritt
behandlingsvalg.
Vedtak:
Brukerutvalget tar orientering høringssvar Fritt behandlingsvalg til etterretning.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

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

Organisasjonsnummer
983 974 880
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Sak 26/2015

Audiograf situasjon Finnmark

Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde orienterte om audiografsituasjonen i Finnmark.
Det er 100 % audiografstillinger i Karasjok, Hammerfest og Kirkenes, og i Alta er det en 20% fast stilling pluss
et 60% engasjement, til sammen 80%. I tillegg er det en 50 % audiografstilling hos avtalespesialist i Alta. Alle
er besatt.
Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjon om audiografsituasjonen i Finnmark til etterretning.

Sak 27/2015

Samisk helsepark – status utviklingsarbeid

Klinikksjef Vivi Brenden Bech informerte om Samisk Helsepark – status utviklingsarbeid.
Samisk helsepark er en samlokalisering av psykiatri og somatikk i Karasjok.
Det har vært utnevnt arbeidsgruppe med mandat til å se på somatisk tilbud i Samisk helsepark.
Arbeidsgruppen har kommet med rapport, men dette er ikke behandlet i Finnmarkssykehuset.
Det blir oppstart av medisinerutdanning 6. års studenter i Finnmark. Dette skal gjennomføres i Hammerfest,
Alta og Karasjok.
Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjon om Samisk helsepark til etterretning. Brukerutvalget ønsker rapporten
tilsendt.

Sak 28/2015

Tertialrapport 2. tertial - oppdragsdokumentet

Administrasjonssjef Ole Martin Olsen orienterte om tertialrapport 2. tertial – oppdragsdokumentet.
Gjennomføring av oppdraget i 2015 er i god rute. Foretaket leverer gode kvalitetstall innen fristbrudd og
ventetid.
Brukerutvalget er spesielt opptatt av at samhandlingen med kommune må fungere bra. Det er opprettet
kommunikasjonslinje (FUNKE) mot pleie og omsorgtjenesten i kommunene. Dette medfører at all
kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommune går elektronisk. Somatiske klinikker har 30 %
stilling som koordinatorer som jobber mot kommunene.
Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjon om tertialrapport 2. tertial – oppdragsdokument 2015 til etterretning.

Sak 29/2015

Pakkeforløp kreft

Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde orienterte om Pakkeforløp kreft. Foretaket har ansatt forløpskoordinatorer
i Kirkenes og Hammerfest. Foretaket har laget informasjonsside på internett om pakkeforløp kreft.

Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjon om pakkeforløp kreft til orientering.

Sak 30/2015

Endring i pasient- og brukerrettighetsloven og
prioriteringsforskriften

Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde orienterte om endring i pasient- og brukerrettighetsloven og
prioriteringsforskriften. Henvisninger skal være vurdert innen 10 dager.
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no
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Nå blir det fra 1. november 2015 to kategorier som skal vurderes – Ikke behov / Med behov. Tidligere var
det med behov og med rettighet og med behov uten rettighet.
Det skal være 6 måneders planleggingshorisont hvor pasientene skal få tildelt time på første brev.

Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjon om endring i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften til
etterretning.

Sak 31/2015

Nye nettsider og INNSYN prosjektet

Kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt orienterte om nye nettsider og INNYN prosjektet.
Alle foretak over hele landet får nye nettsider i mars 2016. Informasjonen i den nye nettsiden skal være rettet
mot pasientbehandling. I løpet av 2015 skal alle pasienter få elektronisk tilgang til deler av sin pasientjournal
hos Finnmarkssykehuset. Våre pasienter skal kunne logge seg på den nasjonale helseportalen helsenorge.no
og få vist blant annet journalnotater og henvisninger.
Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjon om nye nettsider og INNSYN prosjektet til etterretning.

Sak 32/2015

Informasjon fra Pasientombudet

Seniorrådgiver Odd Oskarsen ved Bruker- og Pasientombud i Finnmark orienterte om Pasientombudet.
Lavterskel tilbud til pasienter. Det er mulig å ta kontakt anonymt, men hvis ombudet skal kunne gi tilbud om
hjelp må ombudet ha fullmakter og anonymiteten opphører. Ved skade må klagen være inne i Norsk
Pasientskadeerstatning (NPE) innen 3 år etter skade. Etter vedtak i Norsk Pasientskadeerstatning/Norsk
Pasientskadenemnd ved avslag må ny klage komme etter 6 mnd. Ellers blir vedtaket stående lik linje som
rettskraftig dom. Brukerombudet informerte om pasientrettigheter og rettigheter ved tvang i behandlingen.
Årsmeldinger fra Bruker og pasientombudet ligger på nett.
Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjon fra Pasient- og brukerutvalget i Finnmark til orientering.

Sak 33/2015

Eventuelt

Bytte av ambulansebil
- Brukerutvalget ønsker at ved møtekjøring byttes sjåfør i stedet for pasient.
- Foretaket må ta en gjennomgang av prosedyrene ved møtekjøring for å sikre forsvarlighet ved syketransport.
- Brukerutvalget oppfordrer foretaket til å gjennomføre en testperiode på bytte av sjåfør i stedet for bil.
Brukerutvalget ber foretaket om å se på rutinene ved utkvittering av medisiner i bil. Kan dette overføres til
personell i stedet for bil?
Vedtak:
Brukerutvalget ber om at uttalelse ovenfor vedrørende bytte av ambulansebil videresendes berørte parter i
foretaket.

Hvordan håndteres fristbrudd overfor pasienten?
- Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde orienterte om håndtering av fristbrudd
- Klinikkene skal kontakte pasienter som er nær fristbrudd
- Foretaket skal i fremtiden melde til HELFO om fristbruddspasienter
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Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjon til orientering.
Brukerrepresentasjon i vurderingsteam RUS
- Klinikksjef Inger Lise Balandin orienterte om vurderingsteam RUS
- Sak om brukerrepresentasjon ligger hos jurist til vurdering.

Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjon til orientering.

Forskjellsbehandling mellom private og egne behandlingstilbud/institusjoner
- Klinikksjef Inger Lise Balandin orienterte om forskjellsbehandling mellom private og egne
behandlingstilbud/institusjoner
- Helse Nord RHF har ryddet opp i de gråsonene som har vært tidligere så pr. i dag skal det ikke være noe
forskjellsbehandling.

Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjon til orientering.

Tolkeprosjektet
- Klinikksjef Vivi Brenden Bech orienterte om tolkeprosjektet
- Klinikken holder på å ansette prosjektleder Tolkeprosjekt.
- Dette blir startet som prosjekt, men foretaket har dette som krav i Oppdragsdokumentet.

Vedtak:
Brukerutvalget tar informasjon til orientering.

Venterommet på kantina ved Hammerfest sykehus
Brukerutvalget viste til tidligere vedtak i Brukerutvalget om kaffemaskin og vannkran, samt engangskopper
til pasientenes venterom på Hammerfest sykehus. I tillegg er ønsker Brukerutvalget at det settes TV for å
korte tiden til de som venter lenge.
Vedtak:
Brukerutvalget ber om at foretaket følger opp uttalelse ovenfor vedrørende venteroms fasiliteter i
Hammerfest.

Sak 34/2015
-

Referatsaker

Referat fra Arbeidsutvalgsmøte i 19. mai 2015
Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 18. september 2015
Protokoll fra Regionalt brukerutvalgsmøte10. juni 2015.

Vedtak:
Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.

Neste Brukerutvalgsmøte er i 2. desember 2015 i Hammerfest. Etter brukerutvalgsmøte er det dialogmøte
med styret i Finnmarkssykehuset.
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Møtet ble avsluttet kl. 15.00
Unni Salamonsen
Leder Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF

Referatet er godkjent av brukerutvalgets leder i etterkant av møtet.
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