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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
Arkivnr.:

Saksbehandler:

Sted/Dato:

2021/11

Beate Juliussen

Hammerfest, 17.02.2021

Saksnummer 13/2021
Saksansvarlig:
Møtedato:

Beate Juliussen, administrasjonssjef
24. februar 2021

Referatsaker
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 15. desember 2020
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. februar 2021 og årsmelding Ungdomsrådet 2020
3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. februar 2021
4. Referat fra FAMU 15. februar 2021
Siri Tau Ursin
Administrerende direktør
Vedlegg:
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 15. desember 2020
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. februar 2021 og årsmelding Ungdomsrådet 2020
3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. februar 2021
4. Referat fra FAMU 15. februar 2021

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

Vedlegg 1 - styresak 13/2021

Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF

REFERAT
15. desember 2020

Beate Juliussen
15.12.2020

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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Kjell Magne Johansen

Leder

Til stede

Gro Johansen

Nestleder

Til stede

Unni Salamonsen

Medlem

Til stede

Fred Magne Johansen

Medlem

Forfall

Marius Eriksen

Medlem

Til stede

Tove Hardersen

Medlem

Til stede

Tom-Kristian Tommen Hermo

Medlem

Meldt forfall

Astrid Daniloff

Medlem

Til stede

Else Marie Isaksen

Medlem

Til stede

Miriam Thi F. Berglen

Leder av
ungdomsrådet

Meldt forfall

Fra administrasjonen møtte:
Beate Juliussen

Vara hadde ikke mulighet til å
delta

Administrasjonssjef

Lill-Gunn Kivijervi

Økonomisjef, deltok på sak 46/2020

Harald G. Sunde

Medisinsk fagsjef, deltok på sak 47/2020

Andre:
Gunnhild Berglen

RBU medlem, deltok på sak 43/2020

Hanne Rikstad Iversen

Lokalmedisinsk leder 330 skvadronen, deltok på sak 44/2020

Mette Elisabeth Eriksen

Pasient- og brukerombud, deltok på sak 45/2020

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 39/2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt
møteplan tirsdag 15. desember 2020 på skype kl. 09.00-14.00. Fra kl. 14.00-15.00 blir
det årlig dialogmøte mellom Brukerutvalget og Styret i Finnmarkssykehuset HF.
Saksnummer
39/2020
40/2020
41/2020
42/2020
43/2020
44/2020
45/2020
46/2020
47/2020
48/2020
49/2020
50/2020

51/2020

52/2020

Sakens navn
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra BU møte 23. september 2020
Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 2. desember 2020
Budsjett Brukerutvalget 2021
Brukermedvirkning på pasientreiser, Gunnhild Berglen, RBU medlem
Orientering om redningshelikopter og behov for landingsplass ved Hammerfest sykehus,
Hanne Rikstad Iversen, Lokalmedisinsk leder 330. skvadronen avd. Banak
Orientering fra pasient- og brukerombudet ved Mette Elisabeth Eriksen
Budsjett 2021-2024, inkludert investeringsbudsjett 2021-2028 og Bærekraftsanalyse ved
økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi
Medisinsk fagsjef orienterer
- Covid-19
- Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF
Årsrapport Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2020
Felles forberedelse av dialogmøte med styret i Finnmarkssykehuset HF
Orienteringssaker
1. Muntlig informasjon fra BU leder
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer
3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF
Referatsaker
1. Protokoll fra Regionalt brukerutvalgsmøte 17. september 2020
2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalgsmøte 21. oktober 2020
3. Protokoll fra Regionalt brukerutvalgsmøte 10. november 2020
Eventuelt

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 40/2020

Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget
23. september 2020
Vedtak: Referatet fra møte 23. september 2020 godkjennes.

Sak 41/2020

Referat AU-møte 2. desember 2020
Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 2. desember 2020 til
orientering.

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 42/2020

Budsjett Brukerutvalget 2021
Leder av brukerutvalget, Kjell Magne Johansen innledet i saken.
Vedtak:
Brukerutvalget tar Brukerutvalgets budsjett for 2021 til orientering.

Sak 43/2020

Brukermedvirkning på pasientreiser
RBU medlem Gunnhild Berglen innledet i saken.
Gjør oppmerksom på at en god legeerklæring fra fastlegen med
beskrivelse av pasientens funksjonsnivå er veldig viktig å få for alle.
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen om brukermedvirkning på
pasientreiser til orientering, og slutter seg til det arbeidet som
gjøres.
2. Brukerutvalget ber om at det jobbes for å lette reiser for pasienter
som reiser i områder som krever flere transportetapper for å
komme til behandlingstilbudet.
3. Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF ønsker tettere og mer
jevnlig kontakt med brukerutvalget for Pasientreiser HF
4. Brukerutvalget oppfordrer at det settes i gang forskning på
pasientreiser

Sak 44/2020

Orientering om redningshelikopter og behov for
landingsplass ved Hammerfest sykehus,
Lokalmedisinsk leder 330 skvadronen, Hanne Rikstad Iversen innledet i
saken. Med på presentasjonen var Henry Ingilæ, systemoperatør, TorInge Larsen, maskinist og Nils Arne Ro, fartøysjef/nestkommanderende
avdeling Banak.
Brukerutvalget ønsker et nytt møte med 330 skvadronen i 2021 dersom
det er mulig.
Vedtak:
1. Brukerutvalget ber om at det settes i gang et arbeid for å få på plass
helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus.
2. Det anses som svært viktig for pasientsikkerheten at
helikopterlandingsplassen er klar og på plass når nye Hammerfest
sykehus åpner.
3. Ber om at helikopterlandingsplassen ved Kirkenes sykehus
tilrettelegges for landing for redningshelikopter i tillegg til
ambulansehelikopter.

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 45/2020

Orientering fra pasient- og brukerombudet
Pasient- og brukerombud, Mette Elisabeth Eriksen innledet i saken. Ber
om at det blir to møter i året mellom Brukerutvalget og Pasient- og
brukerombudet. Ungdom skal være fokusområde i 2021. Ber om møte
med Ungdomsrådet. Ønsker å styrke den samiske ombudstjenesten.
Vedtak:
Informasjon fra pasient- og brukerombudet tas til orientering.

Sak 46/2020

Budsjett 2021-2024, inkludert investeringsbudsjett
2021-2028 og Bærekraftsanalyse
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.
Vedtak:
Informasjon om budsjett 2021-2024 og bærekraftsanalyse tas til
orientering

Sak 47/2020

Medisinsk fagsjef orienterer
Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.
• Covid-19
• Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF
o Nettside SKDE
Vedtak:
Informasjon fra medisinsk fagsjef tas til orientering.

Sak 48/2020

Årsrapport Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF
2020
Leder av Brukerutvalget, Kjell Magne Johansen innledet i saken.
Vedtak:
Årsrapport Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2020 vedtas.

Sak 49/2020

Felles forberedelse av dialogmøte med styret i
Finnmarkssykehuset HF
Leder av Brukerutvalget, Kjell Magne Johansen innledet i saken.
Vedtak:
Saker som tas opp med styret i Finnmarkssykehuset er:
1. Status intensivnivå i Kirkenes
2. Status helikopterlandingsplasser nye Hammerfest sykehus og
Kirkenes sykehus

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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3.
4.
5.
6.

Sak 50/2020

Videreutvikling og prioritering av samiske helsetjenester
Ambulansestasjon nye Hammerfest sykehus
Pasientreiser som en del av et helhetlig pasientforløp
Hva ønsker styret og administrerende direktør fra Brukerutvalget

Orienteringssaker
1. Muntlig informasjon fra BU leder:
a) Det har vært et spesielt år. Det har stort sett vært digitale møter,
men er fornøyd med at møtene har blitt gjennomført. Er stolt
over Finnmarkssykehuset og den jobben som gjøres.
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:
a) Administrerende direktør ønsker at Brukerutvalget holder et
innlegg på neste kvalitetsutvalgsmøte 8. februar 2021 med
tema «Hvordan skape entusiasme og engasjement for
kvalitetsarbeid?»? Det opprettes en arbeidsgruppe med Marius
Eriksen, Kjell Magne Johansen og Astrid Daniloff. Marius
Eriksen står for presentasjonen på møtet. Alle kan gjerne også
komme med innspill
3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF
a) Ingen saker
Vedtak:
Informasjon tas til orientering.

Sak 51/2020

Referatsaker
1. Protokoll fra Regionalt brukerutvalgsmøte 17. september 2020
2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalgsmøte 21. oktober 2020
3. Protokoll fra Regionalt brukerutvalgsmøte 10. november 2020
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 52/2020

Eventuelt
Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Kjell-Magne Johansen
Leder Brukerutvalget
Referatet godkjennes på neste møte
Kopi til:
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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-

Styret i Finnmarkssykehuset HF
Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF
Regionalt Brukerutvalg
Brukerutvalget Nordlandssykehuset
Brukerutvalget UNN
Brukerutvalget Sykehusapoteket
Brukerutvalget Helgelandssykehuset
SANKS Brukerråd

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

-

Pasient- og brukerombudet i Finnmark
RIO Finnmark
Kreftforeningen
FFO Finnmark
Mental Helse Finnmark
Finnmark fylkeskommune
NHF Nord-Norge
Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset

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

Organisasjonsnummer
983 974 880

Vedlegg 2 - styresak 13/2021

Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF

REFERAT
10. februar 2021

Beate Juliussen
10.02.2021

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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Miriam Thi Flatlandsmo Berglen

Leder

Til stede

Benjamin Berglen

Medlem

Til stede

Erik Karlstrøm

Medlem

Meldt forfall

Evelina Sæter Tro Johnsen

Medlem

Til stede

Hedda Kristoffersen

Medlem

Til stede

Lone Nilsen

Medlem

Forfall

Sol Andrea Hasselberg

Medlem

Til stede

Fra administrasjonen møtte:
Beate Juliussen

Administrasjonssjef/koordinator, referent

Siri Tau Ursin

Administrerende direktør

Mette Elisabeth Eriksen

Pasient- og brukerombudet

Sak 01/2021

Godkjenning av innkalling og saksliste
Det innkalles til skype møte i Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF
torsdag 10. februar 2021 kl 18:00-20:00.

Saksnummer
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021

Sakens navn
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra felles samling for Ungdomsrådene 4. november 2020
Andre konsultasjons måter
Administrerende direktør, Siri Tau Ursin.
Pasient- og brukerombudets rolle samt fokusområder for 2021
Pasient- og brukerombud, Mette Elisabeth Eriksen
Gjennomgang av årsrapport 2020 for ungdomsrådet
Valg av ny nestleder
Årsplan 2021
Orienteringssaker
Referatsaker
Eventuelt

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

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 02/2021

Godkjenning av referat fra felles samling for
Ungdomsrådene 4. november 2020
Vedtak: Referat fra felles Ungdomsrådsmøte 4. november 2020
godkjennes.

Sak 03/2021

Andre konsultasjons måter
Administrerende direktør, Siri Tau Ursin innledet i saken.
Ønsker å få innspill på hvordan Finnmarkssykehuset kan legge til rette
for at ungdom skal kunne bruke tilbudene i helseforetaket best mulig.
Informasjon om innovasjons og e-helseklinikk som kommer i
Finnmarkssykehuset. Dette blir en digital klinikk, hvor en skal legge til
rette for bruk av elektroniske hjelpemidler til gjennomføring av
konsultasjoner. Eget møte – innkalle til et arbeidsmøte.
Hjelpe oss til å bli bedre. Gode overganger brukes mye.
Vedtak:
Ungdomsrådet lager et arbeidsmøte for å komme med tilbakemeldinger
på innspill til Finnmarkssykehuset om hvordan det kan legges til rette
for ungdom å bruke tilbudene i helseforetaket best mulig.

Sak 04/2021

Pasient- og brukerombudets rolle samt fokusområder
for 2021
Pasient- og brukerombud, Mette Elisabeth Eriksen innledet i saken.
Ombudet skal hjelpe og bistå alle med behov i den offentlige
helsetjenesten og tannhelsetjenesten. Behov kan være klage på
behandling, ventetid, oppførsel, manglende behandling, feil behandling,
erstatning, Statsforvalteren, råd og veiledning i en vanskelig situasjon i
forhold til helse.
Vedtak:
Pasient- og brukerombudet inviteres til alle møter i Ungdomsrådet, og
deltar dersom det er mulig.

Sak 05/2021

Gjennomgang av årsrapport 2020 for Ungdomsrådet
Gikk gjennom årsrapporten for 2020 og det ble gitt tilbakemeldinger på
justeringer.
Vedtak:
1. Årsrapport 2020 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

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

Organisasjonsnummer
983 974 880

Side 4

Sak 06/2021

Valg av ny nestleder
Innledning i saken ved koordinator Beate Juliussen.
Vedtak:
Erik Karlstrøm velges som nestleder i Ungdomsrådet.

Sak 07/2021

Årsplan 2021
Innledning i saken ved koordinator Beate Juliussen.
Vedtak:
Følgende møtedatoer vedtas for Ungdomsrådet 2021
10.februar 2021, 18-20
21. april 2021, 18-20
7.-9. mai 2021
1. september 2021
15.-17. oktober 2021
24. november 2021

Sak 08/2021

Skype
Skype, arbeidsmøte
Helgesamling - Kirkenes
Skype
Regional helgesamling – Hammerfest
Skype

Orienteringssaker
1.

Muntlig informasjon fra UR leder:
a. Ingen saker å informere om.

2.

Muntlig informasjon fra UR medlemmer:
a. Hedda har deltatt i møter med arbeidsgruppa til
forskningsprosjektet Our health – our research.

3.

Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF
a. Informasjonssider om korona finnes her:
https://finnmarkssykehuset.no/beredskap
b. Fysisk samling for ungdomsrådene i Helse Nord høsten
2021. Kom gjerne med innspill på tema.

Vedtak:
1. Informasjon fra UR leder, UR medlemmer og ledelsen i
Finnmarkssykehuset HF tas til orientering.

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 09/2021

Referatsaker
1. Protokoll møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 26. november
2020
2. Referat Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset 15. desember 2020
3. Referat fra møte i Ungdomsrådet UNN, 22. januar 2021
4. Årsrapport 2020 for Ungdomsrådet UNN
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 10/2021

Eventuelt
Ønsker at alle sykehusene har farget gips.

Miriam Thi Berglen
Leder Ungdomsrådet
Referatet godkjennes på neste møte
Kopi til:
- Styret i Finnmarkssykehuset HF (referatsak på styremøte 24. februar 2021)
- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF (referatsak på strategisk ledermøte 16. februar
2021)
- Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF
- Ungdomsrådet Nordlandssykehuset
- Ungdomsrådet UNN
- Regionalt Brukerutvalg

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

Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF

Årsmelding
2020
10. februar 2021

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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Innhold
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1.

Ungdomsrådets sammensetning ........................................................................................................... 4

2.

Mandat ............................................................................................................................................................. 4

3.

Organisering og administrasjon............................................................................................................. 5

4.

Ungdomsrådets arbeid i 2020 ................................................................................................................ 6

4.
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5.

Økonomi ........................................................................................................................................................ 11

6.
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7.

Vedlegg........................................................................................................................................................... 11

Postadresse
Finnmarkssykehuset HF
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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Forord
Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF er engasjerte og ønsker å bidra til at
Finnmarkssykehuset utvikler sine tjenester slik at de blir så godt tilpasset som mulig til
ungdommenes behov. Til tross for covid-19 pandemien har ungdomsrådet fått gjennomført
de fleste av møtene som var planlagt, deltatt på et felles møte med alle ungdomsrådene i
Helse Nord og vært med på Pasientsikkerhetsuka.
På grunn av at det har blitt noe færre aktiviteter i 2020 enn det normalt ville ha vært er det
besluttet at Ungdomsrådet sitter ett år ekstra, altså til mars 2022.

Postadresse
Finnmarkssykehuset HF
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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1. Ungdomsrådets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Koordinator:

Miriam Thi Flatlandsmo Berglen – tiltrådte i september 2020 etter
at leder Ann-Kristin Krane Schleis trakk seg.
Benjamin Berglen
Lone Nilsen
Erik Karlstrøm
Hedda Kristoffersen
Sol Andrea Hasselberg
Evelina Sæter Tro Johnsen
Beate Juliussen, administrasjonssjef

Ungdomsrådet ble utnevnt av administrerende direktør 29. januar 2019 og hadde
konstituerende møte 26.-28. april 2019 hvor leder og nestleder ble valgt. Rådet skulle i
utgangspunktet sitte ut mars 2021, men på grunn av covid-19 er det besluttet at rådet
sitter ut mars 2022. Lederen av ungdomsrådet trakk seg i september 2020, og nestleder
gikk da inn som leder. Det vil bli valgt ny nestleder på møte i februar 2021. Ungdomsrådet
består nå av 5 jenter og 2 gutter i alderen 14-23 år, og er bosatt i Hammerfest, Kirkenes og
Alta. I følge mandatet skal Ungdomsrådet bestå av 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Det
er løpende rekruttering til ungdomsrådet, uten at en har klart å få inn noen flere.
De aller fleste medlemmene har hatt langvarig kontakt med primærhelsetjenesten både i
Finnmarkssykehuset, UNN og andre sykehus. Flere av ungdommene har også erfaring fra
det å være pårørende.
Les mer om Ungdomsrådet på: https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad
Ungdomsrådet kan kontaktes på e-post: ungdomsradet@finnmarkssykehuset.no

2. Mandat
Ungdomsrådets mandat ble vedtatt i styremøte 21.-22. juni 2017 i styresak 58/2017.
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 (24) år.
Ungdomsrådet skal:
• Fremme synspunkter og saker som er viktig for at ungdom skal få gode
helsetjenester
• Komme med innspill til Finnmarkssykehuset som kan bedre tilbudet til unge
brukere og deres pårørende
• Være et høring- og rådsorgan for Finnmarkssykehuset i saker som gjelder ungdom
• Komme med forslag til hva Ungdomsrådet skal jobbe med
Se vedlagte mandat.
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3. Organisering og administrasjon
Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ for ungdoms brukermedvirkning i hele
Finnmarkssykehuset HF. Ungdomsrådet er sidestilt Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset
HF, men velges ikke inn i råd og utvalg på samme måte som Brukerutvalget. Ungdomsrådet
kontaktes for innspill på enkeltsaker og Ungdomsrådet kan fremme saker for
Finnmarkssykehuset HF. Leder av UR deltar på Brukerutvalgets møte i desember, samt
dialogmøte med styret i samme møte.
Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer styres av medlemmene, og koordinatorene bistår
rådets arbeid. Referat fra rådets møter legges ut rådets nettside og lagres i sakarkivet
Elements.
Ungdomsrådet har administrativ forankring i Foretakssekretariatet i administrerende
direktørs stab. Budsjett og driftsansvar ligger til administrasjonssjef som også har
sekretærfunksjon. Støttefunksjon er hentet fra samhandlingsrådgiver i Klinikk Kirkenes,
samt de ressurser som det har vært behov for i klinikkene underveis.
Koordinator for Ungdomsrådet har følgende oppgaver:
1. Bistå Ungdomsrådets leder/nestleder, blant annet gjennom faste samarbeidsmøter
2. Være kontaktperson for interne og eksterne henvendelser
3. Utarbeide årsplan, innkalling til møter, saksliste og forberedelse av saker, skrive
referat
4. Ha ansvar for rekruttering av nye rådsmedlemmer
5. Planlegge program og avvikling av helgesamlinger. Delta som ansvarlig leder.
6. Sørge for egnet metodikk tilpasset aldersgruppen
7. Rapportere Ungdomsrådets virksomhet
8. Bistå Ungdomsrådet ved ulike representasjons- og kommunikasjonsoppgaver
Koordinator sitter i direktørens ledergruppe.
Referat/protokoll sendes mellom Brukerutvalget og ungdomsrådet.
Deltakelse og godtgjøring
Medlemmene i Ungdomsrådet er spredt over hele fylket, slik at det avholdes møter på
skype/telefon på ettermiddager og det planlegges for 1-2 helgesamlinger. Møtetidspunktet
legges til ettermiddag/kveld og helg for å ikke få så mye fravær fra skole/jobb. Leder har
formøte med koordinator. Godtgjøring for møter og reisekostnader følger egne
retningslinjer. Rådsmedlemmene kan inviteres til frivillig deltakelse på andre interne og
eksterne oppdrag. Ved eksterne oppdrag skal oppdragsgiver dekke reise og eventuell
godtgjøring.
Bakgrunnsdokumenter
• Nasjonal helse - og sykehusplan (2016–2019)
• Regjeringens strategi for ungdomshelse (2016-2021)
• Stortingsmelding nr. 34 (1996-97). Om brukermedvirkning
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•
•
•
•
•

Lov om helseforetak § 35. Brukermedvirkning i helseforetak
Barnekonvensjonens artikkel 12
Helse Nord sitt oppdragsdokument 2017, 2018 og 2019.
Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan? Ahus og paraplyorganisasjonen
Unge funksjonshemmede
Barneombudets fagrapport 2013 – Helse på barns premisser

4. Ungdomsrådets arbeid i 2020
Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF har hatt 2 digitale møter i 2020. Det har ikke vært
avholdt fysiske møter på grunn av covid-19. Det har vært behandlet 17 saker i 2020.
På møtet i juni var Tore Christoffersen med på møtet og informerte om
befolkningsundersøkelse om helse i Finnmark (FETCH) hvor ungdomsrådet ble invitert til
å delta i en arbeidsgruppe. På dette møtet fikk ungdomsrådet også besøk av Ane Kokkvoll
som er overlege på barneavdelinga og diabetessykepleierne Lin Aina Sjøgren og Gunn
Kristin Langvoll som alle snakket om gode overganger fra barn til voksen og hvordan det
jobbes etter prinsippene som Ungdomsrådene har utarbeidet. Lars Bjørn Mehus gav også
en oppdatering om nye Hammerfest sykehus og hvordan det vil bli tilpasset barn og unge.

Bilde fra digitalt møte i Ungdomsrådet juni 2020
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Grunnsteinsnedlegging nye Hammerfest sykehus
Lederen av Ungdomsrådet deltok på grunnsteinsnedlegging for nye Hammerfest sykehus 8.
juni 2020.

Gensere til Ungdomsrådet
For å kunne profilere ungdomsrådet på en bedre måte ble det besluttet å få laget
hettegensere. Miriam Thi designet genseren, og alle ble veldig fornøyde med resultatet!
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Pasientsikkerhetsuka 2020
I september arrangerte Finnmarkssykehuset Pasientsikkerhetsuka for første gang. Målet
med Pasientsikkerhetsuka er økt dialog og åpenhet om pasientsikkerhet i foretaket, dele
kunnskap, inspirere til medvirkning og spre informasjon om hvordan Finnmarkssykehuset
jobber med pasientsikkerhet. Det var ulike tema på hver klinikk. Ungdomsrådet deltok i
Alta og Kirkenes med bidrag som gjorde inntrykk på alle.

Erik Karlstrøm deltok på Pasientsikkerhetsuka i Alta

Miriam Thi Berglen deltok på Pasientsikkerhetsuka i Kirkenes

Innspill til Oppdragsdokumentet 2021
Finnmarkssykehuset HF sitt Ungdomsråd gav følgende innspill til oppdragsdokumentet
2021:
1. Alle helseforetak skal implementere rutiner for gode overganger fra barn til voksen i
sykehus. Ungdomsrådene skal involveres i dette arbeidet. «Prinsipper for gode
overganger» utviklet av ungdomsrådene i Helse Nord skal tas hensyn til i
utarbeidelsen/implementeringen av rutinene.
2. Alle helseforetak skal ha fokus på ernæring. Det er spesielt viktig at også de som har et
særskilt behov eller spesiell diett skal føle at de får et godt tilbud. Det er ønskelig at en i
større grad kan bestemme selv når en vil spise. Det er også viktig at de som har behov
for at noen sitter sammen med en når en spiser får dette.
3. Helseforetakene bør ha et godt samarbeid med pasientorganisasjoner. Eksempelvis at
revmatologisk poliklinikk samarbeider med BURG/NRF.
Samarbeid med andre Ungdomsråd
Det er opprettet et godt samarbeid med andre Ungdomsråd i Helse Nord, men også resten
av landet etter deltakelsen på landskonferansen i Trondheim i 2019.
Det var planlagt en felles samling for ungdomsrådene i Helse Nord høsten 2020. På grunn
av covid-19 lot det seg ikke gjøre å arrangere dette fysisk. I stedet ble det arrangert et
digitalt regionalt møte 4. november med god deltakelse fra Ungdomsrådene i
Finnmarkssykehuset, UNN og Nordlandssykehuset.
Postadresse
Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

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

Organisasjonsnummer
983 974 880

Side 9

Postadresse
Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

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

Organisasjonsnummer
983 974 880

Side 10

Deltakelse i råd og utvalg
Representanter fra Ungdomsrådet er med i følgende råd og utvalg:
Råd og utvalg
Referansegruppe for prosjektet Ung Face IT
i regi av Senter for sjeldne diagnoser ved
Oslo Universitetssykehus. Oppstart 2019,
varighet 3-4 år.
Fagråd for pasient- og pårørendeopplæring
Helse Nord RHF. 01.10.19-30.09.22
Arbeidsgruppe for forskningsprosjektet
FETCH

Ungdomsrådsmedlem
Erik Karlstrøm

Ann-Kristin Krane Schleis
Hedda Kristoffersen

4. Videre arbeid
I og med at det ikke ble gjennomført så mange møter i 2020 vil Ungdomsrådet videreføre
planene fra 2020 til 2021:
•
•

•
•

Råd fra ungdomsrådet til helsepersonell
Bli mer synlig i helseforetaket
• Delta på fagdager der dette er naturlig (barnemedisin, BUP, .... )
• Møte 6. års medisinstudenter – Pasientsikkerhetsopplæringen
• LIS 1 opplæringsuken
• Presentasjon for foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset HF
Jobbe for at prinsippene for gode overganger blir implementert i Finnmarkssykehuset
HF
Få ut informasjon til ungdom på www.finnmarkssykehuset.no om ungdomsrådet og
tekst rettet mot ungdom som er pasienter på Finnmarkssykehuset HF i samarbeid med
kommunikasjonsavdelingen til Finnmarkssykehuset HF.
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5. Økonomi
Det har vært lav aktivitet i 2020, noe som også gjenspeiles i regnskapet. Avsatt budsjett var
på kr 151 160.
Honorarkostnader
Tjenestereiser og kurs
Annet driftsmateriale
Sum

6 132
4 345
12 441
22 918

6. Egenvurdering
Til tross for korona forholdene har vi likevel klart å holde rådet i gang. Det har vært mye
nettmøter, men sånn må det nesten være. Vi har jobbet med ungdommens perspektiv og
deltatt der vi har fått muligheten. Det er fint å se at vi endelig er i gang, og blitt synlige for
de som måtte trenge oss.
Det har vært et litt uventet bytte i rådet med ny leder og nestleder og det har derfor tatt litt
tid å sette seg inni de nye oppgaver. Men vi er sterke og sammen får vi det til.
Det er en vanskelig situasjon for alle, dette med korona. Og kanskje spesielt ungdom med
helseutfordringer. Vi vet ikke hvor lenge det skal være sånn, men vi ønsker at ungdommen
skal få det best mulig i denne perioden og helst etter også. Fremover ønsker vi å ha mer
fokus på ungdommens situasjon akkurat nå.
Hammerfest 10. februar 2021
Miriam Thi F. Berglen
Leder Ungdomsrådet

Erik Karlstrøm
Nestleder Ungdomsrådet

7. Vedlegg
1. Mandat Ungdomsråd i Finnmarkssykehuset HF

Postadresse
Finnmarkssykehuset HF
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

Mandat for ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF
1. Grunnlag og formål
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom 12-23 (24) år.
Ungdomsrådets rolle er å ivareta prinsippet om at det er pasientens behov som skal
være førende for struktur og innhold i Finnmarkssykehuset.
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for
Finnmarkssykehuset for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom.
Ungdomsrådet skal være en kunnskapskilde til forbedring av Finnmarkssykehuset.
Ungdomsrådet skal foreslå tiltak som Finnmarkssykehuset kan bruke for å forbedre sitt
tilbud til ungdom.

2. Rekruttering, representasjon og oppnevning
Rekruttering
I tillegg til allmenn utlysning vil brukerorganisasjoner inviteres til å nominere
kandidater til ungdomsrådet.
Representasjon
Medlemmene bør i sum ha tilknytning til både somatikk og psykisk helsevern og også
rus. Øst, Midt- og Vest-Finnmark skal være representert. Det skal være medlem med
samisk språk- og kulturkompetanse.
Det skal være jevn kjønnsfordeling og en viss aldersspredning innenfor alderen 12-23
(24) år. Medlemmer under 18 år må ha samtykke fra foresatt til å sitte i rådet.
Det skal være vararepresentanter, men ikke personlig vara. Dersom et medlem flytter ut
av fylket skal denne søke permisjon eller fritak fra vervet. Dette gjelder også ved flytting
ved skolegang/studier. I slike tilfeller rykker vararepresentant opp. Administrerende
direktør kan supplere listen over vararepresentanter.
Oppnevning
Administrerende direktør oppnevner medlemmer på bakgrunn av innkomne forslag
eller ønsker.
Varighet
Medlemmene sitter i 2 år, med mulighet for gjenoppnevning. Det er ikke er ønskelig at
hele rådet skiftes ut samtidig.

3. Organisering
Ungdomsrådet er et overordnet organ og skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning i
alle Finnmarkssykehusets klinikker.
Ungdomsrådet skal bestå av 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Ungdomsrådet velger
selv leder og nestleder. Koordinator fra Finnmarkssykehuset skal understøtte
ungdomsrådet.
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Møter
Ungdomsrådet skal ha 4 – 6 årlige møter. Møtene kan avvikles som video-/Skypekonferanser. Ett møte kan erstattes med helgesamling.
I tillegg kan ungdomsrådet/medlemmer i ungdomsrådet inviteres av
Finnmarkssykehuset til frivillig deltakelse ved møter med ledelse, foredrag etc.
Samarbeid med foretakets koordinator
Foretaket har en koordinator som skal ivareta daglig drift av ungdomsrådet.
Koordinatoren skal:
• sørge for møteplan, innkalling, sakslister og forberedelse av saker, samt skrive
referat/protokoll fra ungdomsrådets møter
• bistå ungdomsrådets leder og nestleder
• organisere intern og ekstern kommunikasjon og formidling fra Ungdomsrådet
• organisere valg av nye medlemmer til ungdomsrådet
Samarbeid med klinikkenes kontaktpersoner
Hver klinikk har en kontaktperson for ungdomsrådet. Kontaktperson i klinikk har
ansvar for å koordinere kontakt mellom Ungdomsrådet og klinikken i saker som angår
klinikken.
Både Ungdomsrådet og Finnmarkssykehusets klinikker kan komme med saksforslag.
Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer skal eies av rådet selv.
Samarbeid med brukerutvalget
Det skal være et samarbeid mellom Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset.
Ungdomsrådets leder møter i årlig brukerutvalgsmøte for å orientere om aktuelle saker.
Sakslister og referat/protokoll sendes rutinemessig mellom utvalgene.
Taushetsplikt
Medlemmene har taushetsplikt, som betyr at det som deles av personlige erfaringer i
rådet ikke skal deles med noen andre. Taushetsplikten gjelder særlig personlige
opplysninger om pasienter. Taushetserklæring skal undertegnes.

4. Oppgaver
Medlemmene kan dele sine erfaringer med hverandre dersom de føler for det.
Ungdomsrådet skal:
• Fremme brukerperspektivet som ungdom for helsepersonell, sykehusledelse og
helsemyndigheter ved å gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom i
Finnmarkssykehuset og dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen
ungdom
• Gi konkrete råd om forbedring av tjenester til ungdom i Finnmarkssykehuset og
fremme synspunkter og saker som kan være viktige for å kunne forbedre
Finnmarkssykehusets tilbud til unge brukere og pårørende
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5. Godtgjøring
Timesats for møter er kr. 120 for medlemmer og kr. 150 for leder/nestleder. Satsene
reguleres i tråd med satsene ved UNN HF.
Medlemmene får reisegodtgjørelse etter statens reiseregulativ
Om ordinært møte erstattes med helgesamling honoreres dette som to møter a 4 timer.
Dersom medlemmene inviteres til andre møter eller arrangement er prinsippet at
oppdragsgiver betale honorar.
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Vedlegg 3 - styresak 13/2021

Protokoll - Informasjons- og drøftingsmøte
Dato: 15.2. 2021 kl. 09.00-11.00
Sted: Skypemøte
Saksnr: 2021/46 – Informasjons- og drøftingsmøter – Finnmarkssykehuset 2021 - 2022
Arbeidstaker
Alf Martin Eriksen
Eirik Johannes Olsson
Eivor Rasmussen
Espen Kummeneje
Hanne Vang
Henriette Joks
Judith Fjeldberg
Karen Lorentzen
Kristina E. Nytun
Ole I. Hansen
Stein Åge Hølvold
Stian Johnsen
Thoralf Enge
Vakant

Organisasjon
Norsk psykologforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Ergoterapeut forbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Fellesorganisasjonen
Rest Akademikerne
Utdanningsforbundet
Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen
Norsk sykepleierforbund
Fagforbundet
Norsk Radiograf forbund
Delta
Den norske legeforening - overleger
Den norske legeforening – yngre leger

Forkorting
NPF
NFF
NEF
NITO
FO
RA
UF
AF/FF/PF
NSF
FagF
NRF
D
DNLF/O
DNLF/Y

Tilstede
x
x
x
x
x
Meldt forfall
Forfall
x
x
x
Forfall
x
x

Vernetjenesten
Runa Leistad

Foretakshovedverneombud

Forkorting
FHVO

Tilstede
x

Arbeidsgiver
Kenneth Grav
Siri Tau Ursin
Lill-Gunn Kivijervi
Vivi Brenden Bech
Harald G. Sunde
Ole Martin Olsen
Jørgen Nilsen
Sigrid Skalle Jensen
Astrid Balto Olsen

Stilling
Konstituert HR-sjef
Administrerende direktør
Økonomisjef
Kvalitets- og utviklingssjef
Medisinsk fagsjef – deltok til kl. 10.00
Drifts- og eiendomssjef
Klinikk Prehospitale tjenester
Forhandlingsleder
Administrasjonskonsulent / Referent

Sak nr:
1

Sakens navn:
Godkjenning innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent med merknad om at sak 9/2021 er
informasjonssak og ikke drøftingssak. Saken er flyttet inn under informasjonssaker.

Ansvar
KG

Sak nr:
2

Sakens navn:
Valg protokollsignering
Fra arbeidstakersiden ble Ole I Hansen og Kicki Nytun. valgt til signering av
protokollen. Konst. HR-sjef Kenneth Grav signerer fra arbeidsgiversiden.
Protokollen godkjennes pr. e-post.

Ansvar
KG
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Drøftingssaker
Sak nr:
3

Sakens navn:
Styresak 4/2021 – Tertialrapporter 3/2020 bygge- og utviklingsprosjekter
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det
ble sendt ut 8. februar 2021.
Saken ble tatt til drøfting.
Partene er enige om følgende:
1. Partene tar styresak 4/2020 – Tertialrapporter 3/2020 bygge- og utviklingsprosjekter til
orientering.

Sak nr:
4

Sakens navn:
Styresak 8/2021 – Ledelsens gjennomgang 2020 Finnmarkssykehuset HF
Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech innledet og redegjorde for innholdet i
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 8. februar 2021.
Saken ble tatt til drøfting.
Partene er enige om følgende:
1. Partene tar styresak 8/2020 – Ledelsens gjennomgang 2020 Finnmarkssykehuset HF til
orientering.

Sak nr:
5

Sakens navn:
Styresak 9/2021 - Oppdragsdokumentet 2021 for Finnmarkssykehuset HF med
overordnet risikostyring
Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech innledet og redegjorde for innholdet i
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 8. februar 2021 og oppdatert versjon 12. februar 2021.
Saken ble tatt til drøfting.
Partene er enige om følgende:
1. Partene tar styresak 9/2021 - Oppdragsdokumentet 2021 for Finnmarkssykehuset HF med
overordnet risikostyring til orientering.
Protokolltilførsel fra Norsk Psykologforening:
Psykisk Helsevern og rus skal prioriteres, og i overordnet risikovurdering er målsetninger ang.
ventetid tatt med, målnr. M2, M3 og M4, med middels risiko for at målsetningene ikke nås.
Psykologforeningen mener at risikoen for at disse målene ikke nås er høy. Bakgrunnen for
dette er at virksomhetsrapportene viser at ventetiden oppsummert for psykisk helsevern og
rus har økt gjennom hele 2019 og hele 2020, og ligger langt over måltall. Psykologforeningen
mener at de presenterte tiltakene ikke er tilstrekkelig til å redusere ventetiden i det omfanget
som trengs.
Protokolltilførsel fra Norsk Sykepleierforbund:
OD 21 er gitt fra HN til bla FIN. Her ønsker NSF å belyse noen av utfordringene.
God kontroll med ventelister og tilgang på helsepersonell er viktige suksesskriterier for å ta inn
etterslep. Dette krever avtaler mellom arbeidsgiver og organisasjon slik at utøket arbeidspress
i hvert fall gjøres i lovlige former.
Reduksjon av innleie/overtid med 30% krever en god nok grunnbemanning, slik at man ikke
trenger å leie inn hver og annenhver vakt, for å få en faglig forsvarlig pasientsikkerhet.
En helsefremmende arbeidsplan vil også bidra til mindre slitasje på personell, men det fordrer
god grunnbemanning. Jfr. riksrevisjonens rapport.
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Sak nr:
6

Sakens navn:
Styresak 10/2021 - Virksomhetsrapport 1/2021 Finnmarkssykehuset HF
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det
ble sendt ut 12. februar 2021.
Saken ble tatt til drøfting.
Partene er enige om følgende:
1. Partene tar styresak 10/2021 - Virksomhetsrapport 1/2021 Finnmarkssykehuset HF
orientering.

Sak nr:
7

Sakens navn:
Organisatorisk endring pasientreisekontoret
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det
ble sendt ut 8. februar 2021.
Saken ble tatt til drøfting.
Partene er enige om følgende:
1. Partene tar saken Organisatorisk endring pasientreisekontoret til orientering.
2. Informasjons- og drøftingsmøte støtter organisasjonsendringen slik at pasientreisekontoret
blir en del av Klinikk Prehospitale tjenester.

Sak nr:
8

Sakens navn:
Organisering bygge- og utviklingsprosjekter
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det
ble sendt ut 8. februar 2021.
Saken ble tatt til drøfting.
Partene er enige om følgende:
1. Partene tar saken Organisering bygge- og utviklingsprosjekter til orientering.
2. Arbeidsgiver skal vurdere om det skal gjøres endringer i forhold til antall deltakere fra
tillitsvalgte i organisasjonsutvikling (OU).
Protokolltilførsel fra Norsk Sykepleierforbund:
NSF påpeker at det er altfor lite med 1 klinikktv fra HS i OTG. De må være en fra hver av de
store organisasjonene. NSF, Fagforbundet og DNLF.

Sak nr:
10

Sakens navn:
Styresak 6-2021 Riksrevisjonens rapport informasjonssikkerhet – unntatt offentlighet
jfr. Offl §13 jfr fvl §13-2
Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech innledet og redegjorde for innholdet i
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 8. februar 2021.
Saken ble tatt til drøfting.
Partene er enige om følgende:
1. Partene tar styresak 6-2021 Riksrevisjonens rapport informasjonssikkerhet til orientering.
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Sak nr:
11

Sakens navn:
Styresak 11-2021 Transportering av kontraktene nye Hammerfest sykehus
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det
ble sendt ut 8. februar 2021.
Saken ble tatt til drøfting.
Partene er enige om følgende:
1. Partene tar styresak 11-2021 Transportering av kontraktene nye Hammerfest sykehus til
orientering.

Sak nr:
12

Sakens navn:
Styresak 12-2021 Energisentral nye Hammerfest sykehus
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det
ble sendt ut 8. februar 2021.
Saken ble tatt til drøfting.
Partene er enige om følgende:
1. Partene tar styresak 12-2021 Energisentral nye Hammerfest sykehus til orientering.

Informasjonssaker
Sak nr:
9

Sakens navn:
Status evaluering nye Kirkenes sykehus
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i notatet slik det ble sendt
ut 8. februar 2021.
Partene er enige om følgende:
1. Partene tar saken Status evaluering nye Kirkenes sykehus til orientering.
2. Oppfølgingspunkt for evaluering av NKS fase 2/3:
1) Besvarelser i spørreskjema følges opp i fokusgruppeintervju.
2) Tillitsvalgte og verneombud kommenterer på intervjuguide som skal benyttes i
fokusgrupper.
3) Tillitsvalgte og verneombud deltar i fokusgrupper.
3. Sykehusbygg HF inviterer foretakstillitsvalgte til å komme med forbedringsforslag som kan
tas med i neste evalueringsprosjekt. Dersom tillitsvalgte og verneombud har anledning, vil
sykehusbygg HF gjerne motta kommentarer til spørreskjemaet:
• Foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud inviteres til å sende forbedringsforslag til
spørreskjema (jf. kommentarer i møtet i dag)
• Foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud sender kommentarer til Sykehusbygg HF
som gir mer informasjon enn det som spørreskjemaet dekker (jf. kommentarer i møtet i
dag)
• Sykehusbygg legger til kommentarfelt etter hvert tema i spørreskjemaet i neste
evalueringsprosjekt
Protokolltilførsel fra Norsk Sykepleierforbund:
Dette er en informasjonssak og ikke en drøftingssak. Den er heller ikke drøftet på klinikknivå
jmf ref inf/drøft møte klinikk KKN 8.10.20 der det er informert om saken.
Tv har ikke vært involvert i hvordan og hvilke spørsmål som skal stilles i spørreundersøkelsen.
Viktig å få med tv på alle nivå i fokusgruppeintervju som skal utføres 1 kvartal 2021. Her skal
også vernetjenesten involveres.
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Sak nr:
13

Sakens navn:
Styresak 7/2021 – Foreløpig årsregnskap 2020 Finnmarkssykehuset HF –
orienteringssak – muntlig informasjon
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi informerte muntlig om foreløpig årsregnskap 2020
Finnmarkssykehuset HF.
Partene er enige om følgende:
1. Partene tar muntlig informasjon om styresak 7-2021 Foreløpig årsregnskap 2020
Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Sak nr:
14

Sakens navn:
Styresak 5/2021 – Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2020 –
orienteringssak
Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech innledet og redegjorde for innholdet i
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 8. februar 2021.
Partene er enige om følgende:
1. Partene tar informasjon om styresak 5-2021 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset
HF 3. tertial 2020 til orientering.

Sak nr:
15

Sakens navn:
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Møtet avsluttet kl. 11.00

Ole I. Hansen
Fagforbund

Kicki Nytun
Norsk Sykepleierforbund

Kenneth Grav
Konst. HR-sjef

Protokollen signeres pr. e-post i etterkant av møtet.
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Vedlegg 4 - styresak 13/2021

Referat FAMU 15.02.21
Arbeidstakerrepresentant

Organisasjon

Til stede

Ole I. Hansen
Kicki Nytun
Espen Kummeneje
Stian Johnsen
Runa Leistad

FTV Fagforbundet
FTV NSF
FTV NITO
FTV Delta
FHVO

X
X
X
X
X

Arbeidsgiverrepresentant

Stilling

Til stede

Siri Tau Ursin
Kenneth Grav
Jonas Valle Paulsen
Jørgen Nilsen
Ole Martin Olsen

Adm. dir.
Konstituert HR-sjef
Klinikksjef Hammerfest
Klinikksjef prehospital
Drift- og eiendomssjef

X
X
X
X
X

Andre

Stilling

Til stede

Andreas Ertesvåg
Cecilie Hansen
Hege Kristin Varpe

HMS-leder (referent)
Sør-Varanger BHT
HMS-rådgiver

X
X
X

Saks
nr:
01/2
1

Sakens navn

02/2
1

Referat forrige FAMU
Vedtak: FAMU godkjenner referatet.

STU

03/2
1

Styresaker
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv.

STU

Innkalling og saksliste
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste.

Ansvar
lig
STU

Innspill:
• Foretaket er i en utfordrende situasjon, særlig økonomisk. Lederne har en
utsatt posisjon med mange oppgaver, og for flere mange ansatte å følge opp.
Kan det økes i støtte til ledere?
• NSF gir innspill om at for å unngå overtid og innleie, må man øke
grunnbemanning.
• Det er viktig med reell medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste.
Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med kommentarene som kom på møtet.
04/2
1

Årsrapport FAMU
FAMU behandler årsrapporten for 2020. Rapporten viser at FAMU har hatt
regelmessige møter, og fulgt opp tema innenfor HMS og arbeidsmiljø.

STU

Innspill:
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•

Få med hva det ekstraordinære møtet handlet om.
o Møtet behandlet en sak om innmelding av kandidat til deltakelse i
nærværsprosjektet «Der skoen trykker».

Forslag til vedtak: FAMU godkjenner årsrapporten for 2020.
Vedtak: FAMU godkjenner årsrapporten for 2020, med innspillet som kom på møtet.
05/2
1

Rapportering status vedtak FAMU
FAMU får en status på oppfølgingen av tidligere vedtak. Oversikten viser at vedtakene
enten er fulgt opp, eller det er en plan for oppfølging.

AE

Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering.
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.
06/2
1

Status nærværsarbeid
Finnmarkssykehuset har en økning i sykefraværet for 2020 sammenlignet med 2019.
Økningen er særlig tydelig i andre halvår. Samlet ble sykefraværet i 2020 9,8%. Opp fra
8,6% i 2019. Det er i hovedsak langtidsfraværet som har gått opp.

HKV

SDE har gode tall, og lavest sykefravær med 7,8%. Det er også flere lyspunkter i alle
klinikkene på avdelings- og enhetsnivå.
Det jobbes godt med tiltak for å redusere sykefraværet. Mulighetssamtalen har vært
gjennomført med 58 ansatte, der 35 er avklart. Flertallet er tilbake i egen stilling. To
pilotprosjekter er i oppstartsfasen. Ett i Kirkenes og ett i Hammerfest.
Innspill:
• Det er jobbet godt med sykefravær. HMS-rådgiver med fokus på
nærværsarbeid er en god ressurs.
• Bra med fokus på avklaring for ansatte med høyt sykefravær.
• Det er viktig å bidra til større forståelse for at eksempelvis 50% sykefravær
ikke betyr at du skal være 50% på jobb, men du kan være på jobb 100% med
50% arbeidsmengde.
• Telles de som er i karantene pga. korona med i sykefraværet?
o Nei.
• Er det planer om å øke ressursene til mulighetssamtalen?
o Flere ressurser i PO bistår i arbeidet i arbeidet knyttet til
nærværsarbeid.
• Er det planer om å få samme kontakt med NAV i Kirkenes som det er etablert i
Hammerfest?
o HMS-rådgiver er i er dialog med NAV i Kirkenes og Alta.
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. Det er viktig at nærværsarbeidet
prioriteres, som en del av langsiktig og systematisk HMS-arbeid.
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. Det er viktig at nærværsarbeidet prioriteres,
som en del av langsiktig og systematisk HMS-arbeid.
07/2
1

Status AML-brudd
FAMU behandler statusrapport for AML-brudd. 2020 er preget av korona. Dette er
også den mest brukte bruddårsaken totalt for foretaket, med cirka 25% av alle
bruddene. I praksis er det uklart hva tallet ville blitt dersom det ikke hadde vært for
korona. Uten korona hadde aktiviteten vært en annen, noe som kunne gitt flere
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AE

brudd, og enkelte brudd som er merket med korona kunne oppstått også i en ordinær
situasjon.
Det er særlig verdt å merke seg at klinikk Kirkenes og Sami Klinihkka har hatt en
reduksjon i antall brudd, sammenlignet med 2019. For klinikk Alta er det verdt å
merke at klinikken har vært i stor utvikling, og først var på plass som egen klinikk fra
januar 2020. Tallene vil derfor ikke være helt sammenlignbare med fjoråret.
Som tidligere år er det fortsatt mulig å redusere antall brudd vesentlig, dersom det blir
inngått avtale om dispensasjoner med tillitsvalgte. Samtidig viser oversikten også at
det er en god del AML-brudd i foretaket, uavhengig av dispensasjoner.
Innspill:
• Det er trolig fortsatt mye som er kategorisert som «annet» som skulle vært
kategorisert i en annen kategori.
• Det er fortsatt forbedringspotensial på å søke om dispensasjon fra tillitsvalgte.
• For ansatte med avvikende arbeidstidsordninger (særlig for prehospital), er
dette riktig registrert i GAT?
o Klinikken jobber med turnusordninger og oppfølging av
rapporteringer.
• AML-brudd for leger som ikke er registrert i GAT. Har vi kontroll på det?
o Det er en feilkilde for grupper som i liten grad bruker GAT aktivt. For
leger spesifikt forventes en bedre bruk av GAT med ny
bemanningskoordinator i foretaket.
Forslag til vedtak: FAMU er fornøyd med reduksjon i antall AML-brudd i klinikk
Kirkenes og Sami Klinihkka. FAMU ber klinikkene fortsette med kontinuerlig fokus på å
redusere antall AML-brudd.
Vedtak: FAMU er fornøyd med reduksjon i antall AML-brudd i klinikk Kirkenes og Sami
Klinihkka. FAMU ber klinikkene fortsette med kontinuerlig fokus på å redusere antall
AML-brudd.
08/2
1

Årsrapport brannvern
FAMU behandler årsrapport for brannvern. Generell drift av brannvern i
Finnmarkssykehuset har gjort store framskritt i systemet brannvern med bakgrunn i
Plania, og etablering av brannvernrunder og brannavvik.
Brannvernrunder gjennomføring hadde en nedgang i ferietiden så en økning til ca. 75
%.ved overgang til nytt år.
Slukkeøvelse i form av virtuell øvelse hadde oppstart i Hammerfest med påmelding,
men få møtte opp for gjennomføring. I Tana og Alta ble det ikke gjennomført
slukkeøvelse. I Kirkenes ble det gjennomført slukkeøvelse på tradisjonelt vis.
Brannvernkompetanse i campus er jamt stigende. Fra 43 % i 2019 til 58% i 2020. Det
er ikke gjennomført eksternt tilsyn eller internrevisjon ved brannvern i 2020
Brannavvik ble etablert i 2020 og avvik i Plania meldes i alle avdelinger. I 2020 ble det i
Plania registrert 480 avvik som følge av utførelse av brannvernrunde ved
Finnmarkssykehuset. Det var få alvorlige uønskede hendelser ved FIN. I 2020.
Branntilløp ved kjøkken Hammerfest var den alvorligste hendelsen i 2020.
Innspill:
• Hvor mange åpne avvik er det igjen nå?
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o

Flere hundre avvik er lukket ved siste gjennomgang.

Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering.
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.
09/2
1

HMS-midler 2021
FAMU fordeler HMS-midlene i foretaket. Deler av midlene er satt av til planlagte tiltak
innenfor nærværsarbeid og kollegastøtte. Verneombudssamling blir utsatt til 2022.
Det anbefales at resten av midlene fordeles til klinikkene, og Kvamrådet får ansvar for
fordeling i egen klinikk.

AE

Innspill:
• Husk å legge ved retningslinjene for HMS-midlene.
Forslag til vedtak: FAMU deler ut HMS-midlene som følger. Kvamrådene er ansvarlig
for tildeling av midlene i egen klinikk. Midlene skal brukes etter foretakets
retningslinjer. Utdeling av midlene bør gjøres snarest mulig, og innen utgangen av mai.
Klinikksjef rapporterer status på bruk av midlene til FAMU sitt siste møte i 2021.
Vedtak: FAMU deler ut HMS-midlene som følger. Kvamrådene er ansvarlig for tildeling
av midlene i egen klinikk. Midlene skal brukes etter foretakets retningslinjer. Utdeling
av midlene bør gjøres snarest mulig, og innen utgangen av mai.
FAMU ber klinikksjefene gi informasjon til FAMU sitt møte i juni om hva klinikkene
planlegger å bruke midlene til. FAMU ber klinikksjefene rapportere status på bruk av
midlene i siste møte i 2021.

10/2
1

Prosentdel Kronebeløp
Prosjektstilling nærværsarbeid (sak 66/20)
350 000
Opplæring kollegastøtteordning (sak 77/19)
100 000
Til delfordeling klinikkene
500 000
Klinikk Hammerfest
30 %
150 000
Klinikk Kirkenes
30 %
150 000
Sami Klinihkka
10 %
50 000
Klinikk Prehospital
15 %
75 500
Klinikk Alta
10 %
50 000
SDE
5%
25 000
Henvendelse fritekstfelt i ForBedring
Kvamrådet i klinikk Prehospital har bedt om at følgende tilbakemelding blir tatt opp i
FAMU:
Det er ønskelig fra personellet at man kan skrive inn egne kommentarer i
ForBedringsundersøkelsen.
Undersøkelsen er en felles nasjonal undersøkelse for spesialisthelsetjenesten.
Spørsmålet om kommentarfelt ble vurdert av arbeidsgruppen da undersøkelsen ble
utarbeidet. Anbefalingen var:
Det er ikke anbefalt å bruke åpne tekstfelter i den nye undersøkelsen,
ettersom det anses som unødig arbeidskrevende og ikke gir full sikkerhet for
tilstrekkelig ivaretakelse av personvern.
Dette er derfor ikke tatt med. Det har heller ikke blitt snakket om å ta dette inn
senere. Nå er det nasjonalt vedtak på at undersøkelsen ikke skal endres de neste
årene.
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Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering.
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.
11/2
1

Orienteringssaker
1. Status ForBedring 2021 – muntlig orientering (Andreas Ertesvåg)
Se oppdatert foreløpig svarprosent på intranett:
https://intranett.finnmarkssykehuset.no/forside/hva-er-svarprosenten-i-dinavdeling-klinikk-article165210-90.html

STU/A
E

2. Informasjon regional koordineringsgruppe for ivaretakelse av eget personell
Det oppfordres til å dele veileder om ivaretakelse av personell på
personalmøter. https://helsenord.no/Documents/Korona2020/Veileder%20for%20ivaretakelse%20av%20e
get%20personell_2.0.pptx
Det er positivt med allmøter.
AKAN-problematikk er også relevant med tanke på ivaretakelse av personell.
3. Referat Kvamråd klinikk prehospital 25.11.20
4. Referat Strålevernsutvalget 30.11.20
Har lysbehandling startet opp igjen? Hva er eventuelt alternativt tilbud?
5. Referat Kvamråd klinikk Alta 02.12.20
6. Referat Kvamråd klinikk prehospital 04.02.21
Det etterlyses prosedyre for desinfeksjonsrobot. Dette finnes for
luftambulansen, men det er annet utstyr som er montert i bilene.
7. Halvårsrapport foretaksverneombud
Er konsekvens av reduksjon av frikjøp for FHVO evaluert? Det er ikke gjort en
formell evaluering av endringen, men det er regelmessig dialog mellom FHVO
og PO. Foreløpig er det ikke registrert større avvik eller utfordringer knyttet til
reduksjonen av frikjøpsprosent.
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering.
12/2
1
13/2
1

Eventuelt

STU

Saker til neste møte
- Styresaker
- Årsrapporter bedriftshelsetjenesten
- Overordnet rapport ForBedring
- Informasjon Arbeidstilsynets tilsyn klinikk Kirkenes

STU
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