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Saksbehandler:  Adminitrasjonskonsulent Astrid Balto Olsen    

Møtedato:  20. mars 2013 

 

Orienterings- og referatsaker 
 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 

 

Styret i Helse Finnmark HF tar orienterings- og referatsaker til orientering. 

- Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 11. mars 2013 

- Referat Brukerutvalgsmøte 3. desember 2012 

- E-post fra Astma- og allergiforbundet 

- Endelig rapport fra gjennomgang av internkontroll ved Pasientreiser Hammerfest. 
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Administrerende direktør 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Referat Informasjons- og drøftingsmøte 11. mars 2013 

Referat Brukerutvalgsmøtet 3. desember 2012 

E-post fra Astma- og allergiforbundet 

Endelig rapport fra gjennomgang av internkontroll ved Pasientreiser Hammerfest. 
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Referat Informasjons og drøftingsmøte  

Dato: 11. mars 2013 kl. 10.00 – 12.00 

Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Alta og Tana 

 

Til stede Arbeidstaker Organisasjon Initialer Til- 

stede 

Meldt 

forfall: 

Marit Rakfjord Delta MR  MR 

Ole I. Hansen Fagforbundet OIH  OIH 

Ludmila Amundsen Norsk Psykologforening LA  LA 

Liv Johanne Nikolaisen Norsk Fysioterapeutforbund LJN LN  

Baard Martinsen NITO BM  BM 

Janicke Wartiainen Norsk radiografforbund JW  JW 

Judit Fjeldberg Utdanningsforbundet JF  JF 

Antje Boeckmann Den norske legeforening AB  AB 

Kathrine Kjær Jensen Den Norske jordmorforening KKJ  KKJ 

Grete Tørres Norsk Ergoterapeutforbund GT  GT 

Evy C. Adamsen Norsk sykepleierforbund ECA ECA  

Marit Kransvik FO MK  MK 

Anders Kleppe Akademikerne AK  AK 

Gunn Bente Knutsen Foretaksverneombud GBK  GBK 

 
Til stede Arbeidsgiver Stilling Initialer Til-

stede 

Meldt 

forfall: 

Hans Petter Fundingsrud Administrerende direktør HPF  HFT 

Astrid Balto Olsen (referent) Administrasjonssekretær ABO ABO  

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef LGK  LGK 

Lena E. Nielsen HR-sjef LEN  LEN 

Harald Sunde Medisinsk fagsjef HS HS  

Øyvin Grongstad   Drifts- og eiendomssjef ØG  ØG 

Ole-Martin Olsen Administrasjonssjef/Foretakscontroller OMO OMO  

Ivar Greiner  Kommunikasjonssjef IG  IG 

Vivi Bech Brenden Klinikksjef Klinikk Hammerfest VBB  VBB 

Rita Jørgensen Klinikksjef Klinikk Kirkenes RJ   

Agneta Jensen Konstituer Klinikksjef  

Klinikk Prehospitale tjenester 

AJ  AJ 

Inger Lise Balandin  Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og rus ILB ILB  

 
Fra arbeidsgiversiden møtte i tillegg: 

Regnskapssjef Solfrid Nicolaysen og Prosjektleder Aina Olsen 

 
I tillegg til foretakstillitsvalgte og foretaksledelsen møtte fra arbeidsgiver: 

Rigmor Taraldsvik 

 

Som vara for foretaksverneombud møtte: 

Ingen 
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Sak nr:   Sakens navn: Ansvar Status 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste OMO  
Beslutning Legeforeningen er ikke representert. Pr. dags datohar ikke foretaket 

fått informasjon om hvem som skal representere DNLF som 

foretakstillitsvalgt. 

YLF og OL har tidligere vært representert, men foretaket skal 

forholde seg til DNLFframover.  

 

Når det blir endringer i tidspunkt må det komme bedre frem i 

innkallingen. 

 

Arbeidsgiversiden har satt opp en ekstra orienteringssak vedrørende 

ny inntektsmodell i Helse Nord for somatikk. 

 

Saksliste: 

Ingen bemerkninger til sakslisten. 

  

 
 

Sak nr:   Sakens navn: Ansvar Status 

2 Styresaker til styremøte 20. mars 2013 

(informasjon/orienteringssaker) 

 

 

 

Informasjon Månedsrapport Helse Finnmark 1-2013 – økonomi, personal, kvalitet 

og aktivitet 

Administrasjonssjef Ole Martin Olsen orienterte kort om saken. 

  

Informasjon 3-3 meldinger 

Med. fagsjef orienterte om hvordan foretaket behandler 3-3 

meldinger. 

  

Informasjon Verdibasert hverdag 

Administrasjonssjef Ole Martin Olsen orienterte kort om saken. 

Prosjektet Verdibasert hverdag er over i Helse Nord regi, men 

foretaket viderefører aktiviterer i linja. Vi følges opp i ledergruppen 

utover året. 

  

Informasjon Referatsaker 

Administrasjonssjef innledet kort om referatsakene.  Det jobbes med 

forbedring av arkivrutiner for bedre oversikt over tilsynssakene. 

Ingen kommentarer utover det. 

  

Informasjon Tilleggssak: 

 

Inntektsfordelingsmodell somatikk: 

Administrasjonssjef Ole Martin Olsen og Med. fagsjef Harald Sunde 

orienterte om inntektsfordelingsmodell somatikk i Helse Nord. 

Modellen er sendt til høring og foretaket skal styrebehandle den i 

mars hvis arbeidstakersiden er fornøyd med å bli orientert om saken 

uten drøfting på dette møtet. 

 

Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjenesten: 

Arbeidstaker organisasjonene bifaller at akkurat denne saken legges 

frem for styret uten drøftinger 

Hvis arbeidstaker organisasjonene har kommentarer til saken 

fremmes disse for ansattevalgte styrerepresentanter. 

  

 

 

Sak nr:   Sakens navn: Ansvar Status 

3 Styresaker til styremøte i Helse Finnmark 12. februar 

(drøftingssaker) 

 

 

 

Drøfting Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder 

disponering av resultat 

 

Adm. sjef Ole Martin Olsen innledet i saken. 
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Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjenesten: 

Oppfordret til samarbeid med organisasjonene som organiserer 

arbeidstakere med stor deltidsansatte. 

Høyt forbruk av innleie. Viktig å rekruttere med hensyn til økonomi, 

kvalitet og arbeidsmiljø.  

 

Svar fra arbeidsgiver: 

Flere tiltak er iverksatt i 2012 som også vil være virksomme i 2013. 

 

Drøfting Rapportering for helse Finnmark HF – Årlig melding 2012 til Helse 

Nord RHF 

 

Adm. sjef Ole Martin Olsen innledet i saken. 

 

Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjenesten: 

Det er positivt at arbeidsgiver har laget årshjul for 

rekrutteringsarbeid. 

Det oppfordres til samarbeid med organisasjonene som organiserer 

arbeidstakere med høy grad av deltidsstillinger. 

Tiltaksgjennomføring: Gjennomføringsgraden er lav i 2012. Tiltak 

må forankres bedre. 

 

Svar fra arbeidsgiver: 

Arbeidsgiver er enig i at tiltaksgjennomføring ikke har vært god nok. 

  

Drøfting Ledelsens gjennomgang 

 

Adm. sjef Ole Martin Olsen innledet i saken.  

 

Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjenesten: 

 

Fornøyd med dokumentet og prosessen som er planlagt og 

gjennomført rundt dette. 

  

 

 

Sak nr:   Sakens navn: Ansvar Status 

4 Mandater - Prosjekt Psykisk helsevern og Rus AO  
Drøfting Prosjektleder Aina Olsen innledet i saken. 

Alle mandatene blir drøftet samlet: 

1. Modell for et fremtidig tilbud innen tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) i Helse Finnmark 

2. Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av 

døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne 

3. Gjennomgang av psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 

og forslag til faglig innretning i Helse Finnmark  

4. Planlegge og etablere ambulante akutteam (AAT) – psykisk 

helsevern for voksne  

 

Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjenesten: 

Uheldig at en av arbeidsgruppene har startet før mandatene er drøftet. 

Arbeidsgruppe døgntilbud: tillitsvalgte fra døgndrift bør 

representeres i gruppen. 

Form: enklere og tydeligligere språk – vanskelig for utenforstående å 

skjønne hva som er innholdet. 

Hvordan er samarbeid mellom arbeidsgruppene planlagt? 

Hvordan er tidsplan for prosjektet? 

Tillitsvalgt representasjon i arbeidsgrupper – hvordan skal det løses? 

 

Arbeidsgiver svarer: 

Det er kun 1 gruppe som er satt i gang i påvente av drøfting. 

Samisk legeforening er tatt inn i prosjektgruppen for å ta vare på det 

samiske. 
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Fremdriftsplan finnes iprosjektdirektivet som ble lagt for drøfting i 

februar 2013.  

Det skal være samarbeid mellomgruppene og gruppelederne. 

Undergruppene må ta inn andre faggrupper. 

Hvis arbeidstaker organisasjonene ønsker deltakelse fra tillitsvalgte i 

arbeidsgruppene må det foreslås representant snarest pga at gruppen 

skal ha møte førstkommende fredag. 

 

 

Sak nr:   Sakens navn: Ansvar Status 

6 Eventuelt   
Informasjon Ingen saker til eventuelt.   

 

Møtet sluttet kl. 11.45 

 

Referent 

Astrid Balto Olsen 

Administrasjonssekretær 



B  R  U  K  E  R  U  T  V  A  L  G  E  T  

HELSE-FINNMARK HF 
Møte 3. desember 2012 

REFERAT 
BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF 

MØTE 3. DESEMBER 2012 

Sted: Hammerfest, Møterom IKT, 1 etg søsterhjemmet kl.10:00- 15:00 

Tilstede: Kjell Magne Johansen  
Johan Morland 
Annfrid Slettvoll  
Anne Hasselberg 
Inge Skomsvold 
Solbjørg Henningsen 
Ole Martin Olsen, adm sjef 
Leif Arne Asphaug-Hansen, referent 

Forfall: Unni Elise Salamonsen 
Marit Laursen 
Mette Olsen 
Ivar Pettersen 
Ann Birgit Wærnes 
Berit Eliassen 
Samuel Anders Guttorm 

 

SAKSLISTE: 
Sak 38/2012: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Sak 39/2012: Godkjenning av sakslista. 
Sak 40/2012: Orientering fra foretaksledelsen v/ adm sjef Ole Martin Olsen 
Sak 41/2012: Orientering fra sykehuset. Om rutiner ved hjemsendelse etter dagopphold - 

dårlige pasienter etter kreft behandling.  
Sak 42/2012: Høringsnotat: Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord – forslag til 

strategi og handlingsplan. Rapport fra arbeidsgruppe, november 2012 

 Innspill og kommentarer.  
Sak 43/2012: Brukerutvalgets framtidige arbeidsform.  

 Brukerutvalgets antall i 2013.- forslag 6 møter eller 4 møter og 2 i au. 

 Brukerutvalgets arbeidsform. Leder og arbeidsutvalg, - valg av 
arbeidsutvalg. 

 Økonom til å gjennomføre møtevirksomheten. 

 Fast sekretariat fra foretaksledelsen til brukerutvalgs møter. 

 Satsnings saker for brukerutvalget. Kom med forslag. 
Sak 44/2012: Orientering fra leder 
Sak 45/2012: Eventuelt. 
 
BEHANDLEDE SAKER: 
 
Sak 38/2012: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Det fremmes ønske om at møter starter kl: 11 med tanke på reise til møtene. 
Vedtak:   
Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
Enstemmig vedtatt 
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Sak 39/2012: Godkjenning av referat etter møte 13. september 2012 
Vedtak:   
Referat godkjennes. 
Enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 40/2012: Orientering fra foretaksledelsen v/ adm sjef Ole Martin Olsen 

 Budsjett/økonomi: Får økt ramme i 2013, blant annet i forbindelse med 
fødselsomsorgen. Videre er lønns- og prisutvikling kompensert. Videre en styrking for å 
satse mer på kvalitetsarbeide. Videreføring av DPS ligger i budsjettet. Organisering av 
psykisk helsevern og rus jobbes det med fortsatt. Skal behandles i løpet av 2013. Mange 
involveres i prosessen underveis. Det er etablert egen prosjektgruppe. 

 Spørsmål: Påvirker dårligere økonomi i andre foretak økonomien i Helse Finnmark? 
Investeringsbehovet er stort også i Helse Finnmark. Så langt er en ikke bekymret for 
dette 

 Skal ikke øke aktivitet særlig ut over 2012 nivå. Men fokus rettes på fristbrudd og 
områder med lange ventelister. Kurvene for fristbrudd går ned. 

 Det foregår ikke triksing med ventelister i foretaket. Håndtering av ventelister er 
krevende med mange aktører involvert. Avventer også snarlig tilbakemelding fra 
fylkeslegen mht hvor grep skal tas. 

 For å redusere andel fristbrudd og de lange ventelister gjøres flere grep. Av tiltak nevnes 
kjøp av tjenester. Videre er det avsatt midler til premiering for de foretak som reduserer 
fristbrudd med bestemte andeler. 

 Innspill: Vanskelig for pasienter å komme fram til rette vedkommende på telefon. 
Spesialistlegesenteret i Karasjok er nevnt som eksempel. Kan noe gjøres? 

 Brukerutvalget ønsker gjennomgang mht styrking av audiograf ressurs lokalt (Alta) som 
alternativ til betydelige reisekostnader. Kontroller tar ofte for lang tid. 

 Foretaket kan fokusere mer på kommunikasjon/orientering til pasienter. Om pasient 
eksempelvis ved poliklinisk behandling får signalisert tidspunkt for kontroll – men at 
tiden går over signaliserte tidspunkt før kontroll gjennomføres kan dette oppleves 
negativt (dårlig kvalitet). Kan tiltak iverksettes slik at pasienten hele tiden har realistiske 
og reelle forventninger til tidspunkt for videre oppfølging. Dette gjelder også om en 
signaliserer oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten og på vegne av 
kommunelege formidler at det skal gjennomføres kontroll innen eksempelvis 10 dager. 

 Det gjennomføres flere prosjekter knyttet til pasientforløp (LEAN-prosjekter) for å bedre 
effektivitet i foretaket. Klarere oversikt over dagen (hva skjer når) bør være tilgjengelig 
for pasienter. En bør søke å unngå forstyrrelser for pasienter eksempelvis under 
måltider.  

 Investeringer. Har et godt investeringsbudsjett. Foruten Kirkenes er fokus bl.a rettet mot 
medisinsk-teknisk utstyr, radiologi. Investeringsbehov skal kartlegges. Det kjøpes nye 
ambulansebiler (6 nye). 

 Tjenestetilbudet i Alta vil bli vurdert i henhold til vedtak i styret i Helse Nord (deres 
styremøte 28. november 2012) 

 Sykefraværet i foretaket fokuseres fortsatt. Dette er et fortsatt satsingsområde. 

 Brukerutvalgets rolle – kontinuitet. Ønsker en mer direkte linje og bedre dialog med 
foretaksledelsen. Det foreligger utkast til ny veileder. Tettere dialog med ledelsen ønskes 
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fra brukerutvalgets leder for å sikre at utvalget blir i bedre stand til eksempelvis å komme 
med uttalelser i konkrete saker.  

 
 
 
Sak 41/2012: Orientering fra klinikk Hammerfest. Om rutiner ved hjemsendelse etter 

dagsopphold - dårlige pasienter etter kreft behandling.  
Orientering ved Pia Johansen, kreftsykepleier 
Momenter fra orientering samt innspill fra utvalget: 

 De som ikke kjører selv eller ønsker å benytte offentlig transport får tilbud om drosje. Evt 
også med ledsager 

 Alenedrosje bare om en blir dårlig under oppholdet 

 Om noen insisterer på alenedrosje tilstrebes dette likevel imøtekommet.  

 Oppfordre til å melde inn avvik til Pasientreiser/avdelinger og be om tilbakemelding 
dersom reise ikke gikk som forutsatt. 

 Gjeldende kreftpasienter får disse tidspunkt for avreise. 

 Det skal inngås ny avtale om landeveistransport. I denne forbindelse tas inn nye 
kvalitetskrav i form av røyk- og parfymefrie biler. I samme sak er også retningslinjer for 
ventetid for pasienter redusert. 

 En melder fra til Pasientreiser klokkeslett for når pasient er klar. To-veis kommuniksjon 
kan bedres slik at pasient får mer eksakt klokkeslett. 

 Det vurderes også nytt forsøk med egen bil – ombygd ambulansebil med plass til flere 
pasienter i fast rute. 

 
Brukerutvalget oppfordrer Helse Finnmark til gjennomgang av rutiner gjeldende hjemreiser 
for pasienter. 
 
 
Sak 42/2012: Høringsnotat: Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord – forslag til 

strategi og handlingsplan. Rapport fra arbeidsgruppe, november 2012 
 
Høringsnotatet var sendt til medlemmene i Brukerutvalget. Saken lagt fram av Kjell Magne. 
Vedtak: 
Brukerutvalget i Helse Finnmark ser det som positivt at det utarbeides slikt dokument og tar 
fremlagte strategi- og tiltaksplan for brukermedvirkning i Helse Nord, til orientering.  
Det enkelte helseforetak må sikre at brukerutvalgene er sikret økonomi for gjennomføring av 
aktivitetene som forventes/besluttes. 
Brukerutvalget gir videre sin tilslutning til uttalelse fra regionalt brukerutvalg gjeldende: 

 etablering av et fast samarbeid mellom representanter for pasientorganisasjoner på 
gruppenivå og kliniske ledere/fagfolk for bl. a. fastlegging av pasientforløp.  

 at helseforetakene i løpet av 2013 anmodes å etablere slikt fast samarbeid mellom to 
pasientorganisasjoner og helseforetakets personell og at helseforetakets brukerutvalg 
oppnevner brukerrepresentanter til slike grupper etter forslag fra de aktuelle 
pasientorganisasjoner.  

 Også regionalt brukerutvalg, pasientombud og pasientorganisasjoner kan be brukerutvalg i 
helseforetak om å ta opp spesifikke saker til behandling.  

 Brukerutvalgene må ikke behandle enkelte pasientsaker.  
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 Det må påses at det gis god opplæring i alle brukerutvalgene i forhold til kompetansen som 
er ønsket. Også vararepresentanter bør inviteres til opplæringen.  

 Brukerutvalget i Helse Finnmark støtter anmodning om å gi stemmerett til 
brukerrepresentanten i styrene i helseforetakene.  

Enstemmig vedtatt 
 
Sak 43/2012: Brukerutvalgets framtidige arbeidsform.  
Orientering fra brukerutvalgets leder. Det legges opp til 6 årlige møter. Møtene bør rullere 
mellom foretakets ulike steder. Det etableres arbeidsutvalg bestående av 3 medlemmer fra 
brukerutvalget. 
Vedtak: 
1: Brukerutvalgets neste møte fastsettes til: 
 Tid: Mandag 11. mars kl. 11:00 – 15:00 
 Sted: Hammerfest 
2: Videre møteplan fastsettes i neste møte 
3: Arbeidsutvalget i brukerutvalget består videre av leder og nestleder som involverer 

andre medlemmer ved behov. 
4: Det avvikles 6 årlige møter i brukerutvalget. 
5: Arbeidsutvalget avvikler møter ved behov 
6: Økonomi til brukerutvalget styrkes med pott for å muliggjøre deltakelse på aktuelle 

konferanser. 
7: Saker brukerutvalget særlig vil fokusere:  

o Samhandlingsreformen og utfallet for brukere 
o Tilstrekkelige ressurser til nødvendige områder. eksempelvis audiograf 
o Ventelister 

Enstemmig vedtatt 
 
Sak 44/2012: Orientering fra leder 

 Gått mye tid til møter og reiser 

 Vil i ettertid sende lenker til refrater etter styremøter i Helse Finnmark 

 Blir spennende å følge opp arbeidet med pasientforløp – har oppfordret til å bruke 
brukerutvalgets kompetanse aktuelle saker. 

 
Sak 45/2012: Eventuelt. 
 
A: Opptreningsbasseng ved eksisterende og nye Kirkenes sykehus:  
Brukerutvalget er bekymret dersom tilbud om opptreningsbasseng ved Kirkenes sykehus 
ikke videreføres. Brukerutvalget ber styret for Helse Finnmark videreføre slikt tilbud. 
Enstemmig vedtatt 
 



Fra: Anne-Kari Isaksen [mailto:Anne-Kari.Isaksen@naaf.no] På vegne av NAAF Region Nord 

Sendt: 8. mars 2013 15:15 
Til: Postmottak Helse-Finnmark 

Emne: Referat fra møte 03.12.12 i brukerutvalget Helse Finnmark Sak 8/13  

 
Til styret i Helse Finnmark 
Kopi: Brukerutvalget i Helse Finnmark 
 
Protokoll fra møte i brukerutvalget i Helse Finnmark 03.12.12 ble referert til styret i NAAF Region 
Nord. I protokollen kommer det frem at det skal inngås ny avtale om landeveistransport.  
 
Styret i NAAF Region Nord synes det er positivt at det tas inn kvalitetskrav i form av røyk- og 
parfymefrie biler for syketransport  i Finnmark.  
 
 
 

  
 
Region Nord 
Anne-Kari Isaksen Regionsekretær  
--------------------------------------------------- 
anne.kari.isaksen@naaf.no 
91 91 64 10 
Løkkeveien 4 
9510 Alta 
www.naaf.no/nord 
---------------------------------------------------- 
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