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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
Arkivnr.:

Saksbehandler:

Sted/Dato:

2022/270

Beate Juliussen

Hammerfest, 20.04.2022

Saksnummer 37/2022
Saksansvarlig:
Møtedato:

Beate Juliussen, administrasjonssjef
27.-28. april 2022

Referatsaker
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:
1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 4. april 2022
2. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. april 2022
3. Referat fra FAMU 19. april 2022
Vivi Brenden Bech
Konstituert administrerende direktør
Vedlegg:
1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 4. april 2022
2. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. april 2022
3. Referat fra FAMU 19. april 2022

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 96 70 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Organisasjonsnummer
983 974 880

Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF

REFERAT
4. april 2022

Beate Juliussen
24.01.2022

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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Evelina Sæter Tro Johnsen

Medlem

Til stede

Sol Andrea Hasselberg

Medlem

Meldt fordall

Aleksander Kysnes Arntzen

Medlem

Til stede

Linus Riise

Medlem

Til stede

Sandra Emilie Eliassen

Medlem

Til stede

Eskil Haraldsvik Amundsen

Medlem

Forfall

Maria Kyrrø Kaliainen

Medlem

Forfall

Fra administrasjonen møtte:
Beate Juliussen

Sak 08/2022

Administrasjonssjef/koordinator, referent

Godkjenning av innkalling og saksliste
Det innkalles til digitalt møte i Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF
mandag 4. april 2022 kl 16:00-17:00.

Saksnummer
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
13/2022

Sakens navn
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra Ungdomsrådsmøte 24. januar 2022
Presentasjon av det nye ungdomsrådet
Ungdomsrådet: bakgrunn, mandat, taushetserklæring og praktisk informasjon
Neste møte
Eventuelt

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 09/2022

Godkjenning av referat fra Ungdomsrådsmøte 24. januar
2022
Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 24. januar godkjennes.

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 96 70 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Organisasjonsnummer
983 974 880
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Sak 10/2022

Presentasjon av det nye Ungdomsrådet
Ungdomsrådskoordinator i Finnmarkssykehuset Beate Juliussen
innledet i saken. Alle presenterte seg.
Vedtak:
Informasjon tas til orientering

Sak 11/2022

Ungdomsrådet: bakgrunn, mandat, taushetserklæring og
praktisk informasjon
Ungdomsrådskoordinator i Finnmarkssykehuset, Beate Juliussen
innledet i saken.
Vedtak:
Informasjon tas til orientering

Sak 12/2022

Neste møte
Forslag til dato for første helgesamling:
6.-8. mai eller 3.-5 juni i Kirkenes. Beate sender ut e-post for å få satt
dato for møtet.

Sak 13/2022

Eventuelt
Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Referatet godkjennes på neste møte
Kopi til:
-

Styret i Finnmarkssykehuset HF (referatsak på styremøte 27.-28. april 2022)
Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF (referatsak på strategisk ledermøte 26. april 2022)
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 96 70 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Organisasjonsnummer
983 974 880

Protokoll - Informasjons- og drøftingsmøte
Dato: 19. april 2022 2021 kl. 09.00 – 11.00
Sted: Teams-møte
Saksnr: 2021/46 – Informasjons- og drøftingsmøter – Finnmarkssykehuset 2021 - 2022
Arbeidstaker
Alf Martin Eriksen
Eirik Johannes Olsson
Eivor Rasmussen
Odd Thorbjørnsen
Hanne Vang
Henriette Joks
Ingvild Skjerping Dahl
Judith Fjeldberg
Karen Lorentzen

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

Forkorting
NPF
NFF
NEF
NITO
FO
RA
DNLF/Y
UF
AF/FF/PF

Tilstede
X
X
X
X
Forfall
Meldt forfall
X
Meldt forfall
Meldt forfall

Kristina E. Nytun
Marit Karlstrøm
Ole I. Hansen
Stein Åge Hølvold
Stian Johnsen
Tone Hagerup

Norsk sykepleierforbund
Den norske jordmorforening
Fagforbundet
Norsk Radiograf forbund
Delta
Den norske legeforening - overleger

NSF
DNJF
FagF
NRF
D
DNLF/O

X
X
X
X
X
X

Vernetjenesten
Oda Uhlen Solheim

Foretakshovedverneombud

Forkorting
FHVO

Tilstede
09:55-10:50

Arbeidsgiver
Vivi Brenden Bech
Lill-Gunn Kivijervi
Kenneth Grav
Line S. Grongstad
Sigrid Skalle Jensen
Beate Juliussen
Eirik Palm
Harald G. Sunde
Jørgen Nilsen
Gøril S. Strømme
Lena E. Nielsen
Ole Martin Olsen
Rita Jørgensen
Andreas Ertesvåg

Stilling
Kst. Administrerende direktør
Økonomisjef
HR-sjef
Kst. Kvalitets- og utviklingssjef
Forhandlingsleder / Referent
Administrasjonssjef
Kommunikasjonssjef
Medisinsk fagsjef
Klinikksjef Klinikk Hammerfest
Kst. Klinikksjef Klinikk Prehospitale tjenester
Klinikksjef Klinikk Alta
Drifts- og eiendomssjef
Klinikksjef Klinikk Kirkenes og kst. Klinikksjef Sámi Klinihkka
Seniorrådgiver Personal og organisasjon

Sak nr:
27/2022

Sakens navn:
Godkjenning innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

Ansvar
KG

Tilbakemelding fra flere forbund. Godkjent med kommentarer.
NSF: Ugunstig å få innkalling og sakspapirer til så omfattende saker kl 20:30 tirsdag
før påskeferien når møtet er dagen etter påske.
NPF: Støtter NSFs kommentar
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Sak nr:
28/2022

Sakens navn:
Valg protokollsignering
Fra arbeidstakersiden ble Kristina E. Nytun og Odd Torbjørnsen valgt til signering
av protokollen.
HR-sjef Kenneth Grav signerer fra arbeidsgiversiden.

Ansvar
KG

Drøftingssaker
Sak nr:
29/2021

Spørsmål,
kommentarer
og svar

Sakens navn:
Oppfølging KPMG-rapport
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 12. april 2022.
Saken ble tatt til drøfting
NSF: Delrapport 4.2 har mange gode forslag og planer som er gjennomførbare.
NSF er dypt uenig i forslaget om å ta ned senger. NSF støtter tilbakemeldingene
fra Bjørn Wembstad og Kåre Hansen overleger ved hhv medisinsk avdeling i
Hammerfest sykehus og medisinsk avdeling i Kirkenes sykehus, der et blant
annet fremkommer at det er flere ting som ikke er tatt hensyn til og det er ikke
reelt å jmf oss med Innlandet av flere grunner.
Styrevedtak 27/2022 fra Helse Nord punkt 5, der det presiseres at Tillitsvalgte
og verneombud skal være med i arbeidsgrupper som vedrører drift. I tillegg er
det brudd på hovedavtalens §§ 29 og 31. Tillitsvalgte og verneombud har ikke
en opplevelse av medvirkning i denne saken.
Svar: Mandat til arbeidet er bestilling høsten 2021 fra styret i
Finnmarkssykehuset om å følge opp handlingsplanen etter KPMG rapporten.
Handlingsplanen er lagt til grunn for arbeidet. Handlingsplanen ble drøftet
6.desember 2021.
NITO: Etterlyser forklaring på tabellene i vedlegget på sengeantall. Eks Alta
85% av 14 blir 10?
Svar: Arbeidsgiver sjekker det ut.
FagF: Ønsker oversikt over finansiering av nye oppgaver og stillinger. Nye
stillinger på intensiv i Kirkenes sykehus, Hvor er de pengene kommet fra?
Er pleiefaktor lik på alle avdelingene?
Kan vi juster prisen på utskrivningsklare pasienter?
Kan dagstillinger poliklinikk gå inn i turnus? Det er vel en grunn til at ansatte
jobber dag?
Problemer med å fylle opp pasientlister grunnet kapasitet sekretærtjenesten?
Pasienter kommer inn uansett og man må ha forsvarlig bemanning.
Det står at det er tapt store inntekter på egenandeler. Dersom en pasient har
flere timer ved sykehuset samme dag, kan man ikke ta flere egenandeler? Er
det tatt hensyn til i budsjettene?
Det lønner seg ikke å gå over fra døgn til dag, dagbehandling gir lavere
inntekter, hvorfor skal vi legge om?
Det brukes 100 mill i konsulent og andre tjenester, hva er det?
Svar: Oversikt over finansiering av oppgaver og stillinger er under
utarbeidelse, oversendes når den er klar.
Det brukes 15 millioner av underskuddet for å dekke inn stillinger på intensiv
ved Kirkenes sykehus. Avventer beslutning på intensivnivå fra Helse Nord før
det legges inn i budsjettet.
Avdelingene må vurdere egen drift og pasienttyngde i forhold til pleiefaktor.
Prisen på utskrivningsklare pasienter er en fastsatt takst.
Det har ikke vært diskutert å omgjøre dagstilling på poliklinikk til å jobbe helg,
men ved eventuelle nye stillinger/utlysninger så kan det vurderes.
Den største utfordringer i forhold til kapasitet ved sekretærtjenesten har den
siste tiden vært sykefravær, det jobbes med tiltak for å redusere sykefraværet.
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Det er budsjettert antall egenandeler iht. planlagte konsultasjoner. Det må
gjøres en vurdering av budsjettet for egenandeler.
Poliklinikk og dagbehandling er mindre kostbar behandling enn innleggelse
derfor gir det lavere inntekter. ISF systemet blir justert på sikt iht. endret
aktivitet.
Det er ikke et høyt forbruk av konsulenttjenester. Det jobbes med å ta ut tall på
hva pengene er brukt på.
NPF: Støtter NSF i forhold til manglende medvirkning og deltakelse.
Urealistiske tiltak i rapporten. Hovedutfordringen er å få på plass
bemanningen man trenger. Det er nå på tide å få inn synlige og klare tiltak for å
rekruttere og stabilisere. Det er ca. 20 psykologspesialister i
Finnmarkssykehuset. Det bør være mulig å ha en tett dialog med disse.
Tabellen i saksfremlegg, med stor andel økte konsultasjoner på BUP og VPP.
NPF mener det er fullstendig urealistisk med dagens bemanning.
Rapporten tallfester et mål på 20 % digitale konsultasjoner. NPF fraråder at
økonomi skal legges til grunn, bruk av digitale konsultasjoner må begrunnes
faglig.
Svar: Finnmarkssykehuset jobber bredt på mange områder. Det at vi har fokus
på tiltak betyr jo ikke at man ikke samtidig jobber med andre områder som for
eksempel stabilisering og rekruttering.
DNLF: Støtter mye av det som er sagt til nå. Hvordan har man kommet frem til
tallene for innsparing for antall senger og bemanning? Hvordan får man frem
at man faktisk sparer stillinger? Er tallene som kommer frem i DIPS korrekte
når det gjelder beleggsprosenten, her ser det ut til at man ikke har sett på
faktisk antall planlagte senger?
Det kan se ut som at man ved å reduseres antall senger reduserer overtid.
Pasientene er der selv om antall senger reduseres. De medisinske
sengepostene har 95 % ø-hjelp. Elektiv kirurgi genererer mest inntekter, så
nedtak av senger vil redusere inntektene.
Det er vanskelig å komme ned på samme liggetid som ellers i Norge, vi må ta
hensyn til geografi og vær. Vi behandler ofte flere ting samtidig dersom
pasientene venter på flere timer, for å spare pasientene for reise, det vil kunne
redusere inntekter.
Hvorfor har ikke tillitsvalgte vært involvert i alle punktene i tiltaksplanen?
Det å jobbe med felles ventelister, det er ikke bare å sende pasienter rundt
uten å ta hensyn til for eksempel overnatting. Reiser kan bli utfordrende i
forhold til vær og geografi.
Svar: Tallene er hentet fra DIPS. Dersom feil sengetall er innmeldt i DIPS, så
blir det feil tall i HN-LIS. Når feil oppdages så blir tallene korrigert.
Det er forslått å ta ned bemanningsfaktor. Vi skal ikke ta ned stillinger, men se
på hvordan arbeidet kan justeres i forhold til endring av måte som man
arbeider på. Enerom har høyere pleiefaktor, og tunmodellen øker også
pleiefaktoren.
Det er sett på inn- og utskrivningstidspunkt. Det er et stort arbeidstrykk på det
tidsrommet. Det må man se på om det kan gjøres noe med.
Beleggsprosenten er tilgjengelig i HN-LIS, helt ned til per dag.
Finnmarkssykehuset har den korteste liggetiden i hele landet. Vi legger inn DKI
pasienter, som kan være forklaring,
Vi skal jobbe med å behandle pasienter effektivt, for å spare dem for ekstra
reiser. Vi får mindre inntekter, men vi sparer jo reiseutgifter.
Medvirkning av tillitsvalgte: Gruppene ble ikke satt ned før tallene var
tilgjengelig. Det tok dessverre tid før alle analyser var klare. Det ble
gjennomført dialogmøter med tillitsvalgte i forkant av jobben med
handlingsplanen. Etter at analysene var klare har det vært lite tid å jobbe med
tiltak, det er vi enige i.
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Årsak til manglede deltakelse fra tillitsvalgte på øvrige punkter skyldes
dessverre stort tidspress.
NRF; For 3-4 år siden ba tillitsvalgte i Kirkenes om ro for å gjennomføre de
planlagte tiltakene. Men på grunn av pandemien så har det ikke vært mulig å
gjennomføre normal drift i årene etter innflytting.
Etterlyser klare mekanismer for å tilbakeføre senger dersom det blir behov for
det.
Beslutning
1
Protokolltilførsel

Partene er enige om følgende:
Partene tar oppfølging KPMG-rapport til orientering.
Protokolltilførsel fra Norsk sykepleierforbund
NSF viser til styrevedtak 27/2022 HN punkt 5 «styret forutsetter at forslag til tiltak og
aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid
med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne». I tillegg er det brudd i HA § 29 og 31 fordi
de tillitsvalgte har ikke fått uttale seg om arbeidsgruppenes sammensetning, og før det
fattes en beslutning skal de tillitsvalgte gis mulighet å fremme sine synspunkter. De
tillitsvalgte ble informert på møte 16.3 og fikk da et vedlegg med virksomhetsrapporten.
Dette ble en informasjonssak. Deretter ble det innkalt til dialogmøte den 22.3 på kveldstid,
og ytterligere et møte 30.3. Vi som tillitsvalgte har altså ikke drøftet dette som ble
presentert. Drøftingsmøte har til hensikt å få frem de faktiske forhold som er av betydning
for arbeidsgivers beslutning. Formålet er å forhindre uriktige avgjørelser. Drøftelser med
de ansatte (eller representanter for ansatte) er viktig for å få et fullstendig og riktig
grunnlag for arbeidsgivers beslutning. Handlingsplan som var drøftet 6.12.21 sier ikke
noe om arbeidsgruppe sammensetning. I arbeidsgruppene har det kun vært ledere, ikke
noen tillitsvalgte eller vernetjeneste. Derfor mener NSF at det er brudd på HA.
NSF ønsker brev til Adm.dir i Finnmarkssykehuset fra NSF datert 4.4.2022 vedrørende
Kostnadseffektivisering 2022 i Finnmarkssykehuset som protokolltilførsel i sin helhet.
Brevet er vedlagt protokollen. Det bemerkes at Norsk radiografforbund ved Stein-Åge
Hølvold også støtter brevet i tillegg til de fagforeninger som er nevnt i brevet.
Protokolltilførsel fra Fagforbundet
Fagforbundet ønsker å få protokollført at Finnmarkssykehuset er kraftig underfinansiert.
Protokolltilførelsen støttes av NSF.
Protokolltilførsel fra Norsk psykologforening
I saksfremlegget fremkommer av tabell at det forventes en effekt av økt antall
konsultasjoner innen BUP og VPP på henholdsvis 2 900 og 2 200. Videre beskrives at mye
av dette skal hentes inn ved å øke antall konsultasjoner pr. behandler.
Psykologforeningen mener dette er urealistisk. I stedet bør andre tiltak i rapporten løftes
tydeligere frem.
Begrunnelse:
FIN har allerede over mange år hatt som tiltak at antall konsultasjoner pr. behandler skal
økes, uten at forventede tall er oppnådd. Man må ta på alvor at dette signaliserer at man
ikke klarer å presse mer ut av organisasjonen slik den er pr. i dag.
Psykologforeningen har gjentatte ganger vist til en underbemannet tjeneste som en
hovedutfordring innen PHV og TSB. En tjeneste som aldri er personalmessig ajour blir
alltid «halsende etter». Man klarer ikke å oppnå effektiv drift i en tjeneste preget av
kontinuerlig krisemaksimering.
Psykologforeningens medlemmer utgjør den faglige spydspissen i psykisk helsevern. I
perioden 2017-2021 har Finnmarkssykehuset mistet nesten 20% av årsverkene innen
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denne kompetansegruppen, paradoksalt nok i en periode hvor foretakets hovedoppgave
har vært å prioritere psykisk helsevern og rus. Over perioden har parallelt utgiftene til
innleie av denne kompetansegruppen eksplodert, med en økning fra 2019-2021 på 185%.
Psykologforeningen mener FIN må jobbe mer intensivt med sikre tilstrekkelig bemanning.
I rapporten beskrives under rekruttering og stabilisering at (sitat) «Kronesummene som
brukes på innleie sier indirekte noe om hvilke midler man kan disponere til “recruit &
retain” og likevel bedre driftsøkonomien.»
For å sikre et forsvarlig tjenestetilbud og legge forholdene tilrette for effektive tjenester
som også vil generere inntektsgivende tiltak, mener Psykologforeningen at FIN må
realisere en mye tydeligere satsning på rekruttering og stabilisering innen PHV og TSB,
inkl. konkrete strakstiltak.

Sak nr:
30/2021

Spørsmål,
kommentarer
og svar

Beslutning
1

Sak nr:
31/2021

Sakens navn:
Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022 – 2029 og innspill til
plan 2022-2025 til Helse Nord
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 12. april 2022.
Saken ble tatt til drøfting
NSF: Intensiv Knes var ikke engang bemannet til nivå 1 etter innflytting i det
nye sykehusetsom medførte at man måtte øke antall stillinger. Stillingene er i
dag er ca 15 stillinger mer enn budsjett. Må huske på at det inkluderer
akuttmottaket.
Helikopterlandingsplass. NLA har sagt at de kan stå for mye av midlene for
helikopterlandingsplass. Hvorfor kan man ikke la de gjøre det? Det trenger
ikke være landingsplass for redningshelikopteret ved Kirkenes sykehus fordi
den i 2020 landet en gang på flyplassen med pasient og ikke noen gang i 2021.
I Hammerfest bør det bygges landingsplass for redningshelikopter ved
sykehuset, fordi det lander der oftere. Uten landingsplass NHS risikerer vi at
pas flys direkte til UNN
I følge bærekraftsanalysen er det foreslåtte en økning til rustilbudet i øst. Vi
har få på venteliste, hvorfor skal vi da øke tilbudet?
Svar: Når det gjelder intensiv på Kirkenes sykehus og bemanning til nivå 1, så
må vi vurdere hvordan midlene til det kan justeres. Vi vil søke om ekstra
midler fra Helse Nord dersom det vedtas oppjustert til nivå 2.
Helikopter, det stemmer at NLA har satt opp midlertidig det som er i dag ved
Kirkenes sykehus. NLA er en midlertidig løsning. I 2024 skal vi får midler selv
til å oppruste landingsplassen.
Det har ikke vært tilbud om rusteam i Kirkenes tidligere. Pasienter har blitt
behandlet på VPP eller flyttet til vest. Det er akkurat ansatt en i stilling i
rusteam i Kirkenes, rusteamet er akkurat startet opp. Det har vært dårligere
tilbud i øst enn i vest. Tidligere har endel pasienter stått på venteliste til
behandling på VPP og ikke til rusteam. Vi har ikke hatt tilbud, så mange har
nok ikke søkt seg til behandling.
Partene er enige om følgende:
Partene tar Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022 – 2029 og
innspill til plan 2022-2025 til Helse Nord -rapport til orientering.
Sakens navn:
Virksomhetsrapport 3 2022 Finnmarkssykehuset HF
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 12. april 2022.
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Spørsmål,
kommentarer
og svar
Beslutning
1

Sak nr:
32/2021

Spørsmål,
kommentarer
og svar
Beslutning
1

Saken ble tatt til drøfting
Ingen spørsmål og kommentarer.

Partene er enige om følgende:
Partene tar Virksomhetsrapport 3 2022 Finnmarkssykehuset HF til orientering.
Sakens navn:
Ledelsens gjennomgang 2021 Finnmarkssykehuset HF
Kst. Kvalitets- og utviklingssjef Line S. Grongstad innledet og redegjorde for
innholdet i drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 8. april 2022.
Saken ble tatt til drøfting
NSF: Ny versjon mer lettlest. Hvorfor står mål om ansettelse av rådgivende
smittevernlege, er ikke det ansatt?
Svar: Målet står der, for å vise at kravet er innfridd.
Partene er enige om følgende:
Partene tar Ledelsens gjennomgang 2021 Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Informasjonssaker
Sak nr:
33/2021

Spørsmål,
kommentarer
og svar
Beslutning
1

Sak nr:
34/2022
1

Sakens navn:
Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2022
Seniorrådgiver Andreas Ertesvåg innledet og redegjorde for innholdet i
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 8. april 2022.
Saken ble tatt til drøfting
Ingen spørsmål og kommentarer.

Partene er enige om følgende:
Partene tar Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2022 til orientering.

Sakens navn:
Eventuelt
Ingen saker

Møtet avsluttet kl. 10:55

____________________________________
Kristina E. Nytun
Norsk sykepleierforbund

_______________________________________
Odd Torbjørnsen
NITO

________________________________________
HR-sjef Kenneth Grav
HR-sjef

Vedlegg: Brev fra NSF til Adm.dir i Finnmarkssykehuset datert 4.4.2022 som en del av protokolltilførsel til sak 29
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Referat FAMU 19.04.2022
Arbeidstakerrepresentant

Organisasjon

Til stede

Ole I. Hansen
Kicki Nytun
Odd Torbjørnsen
Thoralf Enge
Oda Uhlen Solheim

FTV Fagforbundet
FTV NSF
FTV NITO
FTV DNLF
FVO

X
X
Forfall
Forfall
Forfall

Arbeidsgiverrepresentant

Stilling

Til stede

Vivi Bech
Kenneth Grav
Jørgen Nilsen
Gøril Strømme
Ole Martin Olsen

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

X
X
X
X
X

Andre

Stilling

Til stede

Hege Kristin Varpe
Tone Bruun Strand
Andreas Ertesvåg

HMS-leder (referent)
Medco DinHMS
Seniorrådgiver

X
X
X

Saksnr:
23/22

Sakens navn
Innkalling og saksliste

Ansvarlig
OIH

Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste.
24/22

Referat forrige FAMU

OIH

Vedtak: FAMU godkjenner referatet.
25/22

Styresaker
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv.

OIH

Innspill på møtet:
• Viktig med medvirkning og inkludering før det kommer forslag og
tas beslutninger jf. hovedavtalen.
Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med kommentaren som
kom på møtet.
26/22

Overordnet rapport ForBedring
Forbedring 2022 ble gjennomført i perioden 7. februar til 1. mars.
Finnmarkssykehuset hadde lavere deltakelse i år sammenlignet med
tidligere år. Samlet svarprosent ble 69,3%, som er rett under måltallet på
70%. Foretaket viser en positiv trend på alle temaene i undersøkelsen
over den siste fireårsperioden. Ledere skal gå igjennom rapportene med

AE
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sine ansatte. Det skal utarbeides handlingsplaner lokalt. Frist for dette
arbeidet er 31.05.
Innspill fra møtet:
• Positivt at ledere har fått god tilbakemelding og at de ansatte
opplever seg trygge etter turbulent år med pandemi.
• Tips fra møte om å lage handlingsplan for ledere i alle klinikkene
sånn som de har gjort på Hammerfest sykehus.
Forslag til vedtak: FAMU ber klinikksjefene og stabslederne følge opp
oppfølging av undersøkelsen i egen klinikk/stabsavdeling. FAMU tar
saken for øvrig til orientering.
Vedtak: FAMU ber klinikksjefene og stabslederne følge opp oppfølging
av undersøkelsen i egen klinikk/stabsavdeling. FAMU tar saken for øvrig
til orientering.
27/22

Status nærværsarbeid
Sykefraværsprosenten i FIN er høy for de to første månedene av 2022.
Langtidssykefraværet er redusert med 0,6 % sammenliknet med i fjor.
Det høye sykefraværet skyldes korttidssykefravær og kan sees i
sammenheng med korona.

HKV

Det jobbes kontinuerlig med mulighetssamtaler. I tillegg er en enhet i
Hammerfest og en enhet i Kirkenes nå i gang med Innsatsteam med NAV
arbeidslivssenter. En enhet i Kirkenes er i gang med «der skoen trykker»
og to nye enheter i Hammerfest og en i Kirkenes skal i gang i løpet av
våren. I Alta er flere enheter startet opp med HelseIArbeid.
Det er godt samarbeid i Helse Nord på nærværsarbeid både gjennom
Nærværsnettverket og i miniverket.
Forslag til vedtak: FAMU er fornøyd med at langtidssykefraværet er
redusert. Det er viktig at nærværsarbeidet prioriteres, som en del av
langsiktig og systematisk HMS arbeid.
Vedtak: FAMU er fornøyd med at langtidssykefraværet er redusert. Det
er viktig at nærværsarbeidet prioriteres, som en del av langsiktig og
systematisk HMS arbeid.
28/22

Orienteringssaker
1. Referat KVAM råd SDE 07.03.2022
2. Referat KVAM råd Hammerfest 07.02.2022
3. Årsrapport strålevern

OIH

Innspill fra møtet:
• BHT kommer med forslag om å ta med hva BHT har jobbet med
siden sist som orienteringssak når de deltar på FAMU.
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering.
29/22
30/22

Eventuelt
Saker til neste møte
- Styresaker

OIH
OIH
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-

Status klima og miljø
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