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Direktøren 
 

 

Referat Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 21. oktober 2013 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta  
 
Arbeidstaker Organisasjon Initialer Til- 

stede 
Meldt  
forfall: 

Andreas Ertesvåg Akademikerne AE AE  
Kristian Espeland Den norske legeforening KE KE  
Bård Martinsen NITO BM BM  
Evy C. Adamsen Norsk sykepleierforbund ECA  ECA 
Ingjerd Eriksen Norsk Ergoterapeutforbund IE IE  
Janicke Wartiainen Norsk radiografforund JW  JW 
Judit Fjeldberg Utdanningsforbundet JF JF  
Liv Johanne Nikolaisen Norsk Fysioterapeutforbund LJN LJN  
Ludmila Amundsen Norsk Psykologforening LA  LA 
Marit Kransvik Fellesorganisasjonen MK  MK 
Marit Rakfjord Delta MR MR  
Ole I. Hansen Fagforbundet OIH OIH  
 
Vernetjenesten  Initialer Til- 

stede 
Meldt  
forfall: 

Solveig Nilsen Foretaksverneombud SN SN  
 
Arbeidsgiver Stilling Initialer Til- 

stede 
Meldt  
forfall: 

Hans Petter Fundingsrud Administrerende direktør HPF  HPF 
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær ABO ABO  
Stein Erik Breivikås Økonomisjef SEB SEB  
Lena E. Nielsen HR-sjef LEN LEN  
Harald Sunde Medisinsk fagsjef HS  HS 
Øyvin Grongstad   Drifts- og eiendomssjef ØG ØG  
Anne Grethe Olsen Utviklingssjef AGO  AGO 
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  RJ 
Jørgen Nilsen Klinikk Prehospitale tjenester JN  JN 
Inger Lise Balandin  Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og rus ILB  ILB 
 
I tillegg til foretakstillitsvalgte, vernetjenesten og foretaksledelsen møtte fra: 
 
Arbeidsgiver: 
Prosjektleder Legerekrutteringsprosjektet Wenche Kjølaas 
Samhandlingsrådgiver: Leif-Arne Asphaug Hansen 
 
Arbeidstaker organisasjoner: 
 
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar Status 
1/2013 Godkjenning innkalling og saksliste   
 Godkjent uten merknader   
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Sak nr:  Sakens navn: Ansvar Status 
2/2013 Styresaker til styremøte 30. oktober 2013 

(Informasjonssaker) 
  

Informasjon Sak 84/2013 Status arbeid kvalitetsstrategi 2011-2013 for Helse 
Finnmark 
Adm. sjef Ole Martin Olsen innledet i saken og  
Leif-Arne Asphaug-Hansen orienterte om arbeidet som er gjort i 
foretaket de første 2 årene av planperioden. 
 
Kommentarer fra arbeidstakere /vernetjenesten: 
Vi må bli flinkere til å bruke avviksmeldinger i forbedringsarbeidet 
gjennom KVAM-gruppearbeid og KVAM-rådsarbeid. 
 
Svar fra arbeidsgiver: 
Foretaksledelsen slutter seg til utfordringen vedrørende bruk av 
avviksmeldinger i forbedringsarbeidet. 
 

  

 Sak 85/2013 Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark 
Utviklingssjef Anne Grethe Olsen orienterte om arbeidet med 
strategisk utviklingsplan. 
 
Kommentarer fra arbeidstakere / vernetjenesten: 
- Hvor detaljert vil planen bli? 
- Hvordan vil kommunene involveres?  
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Planen blir detaljert i forhold til å peke ut retning på foretakets 

arbeid. Den skal også resultere i grunnlag til å kunne iverksette 
planlegging av nye bygg. Dette vil ikke komme i konflikt med 
allerede vedtatte og pågående prosesser med bygg i for eksempel 
Kirkenes. 

- Kommunene involveres gjennom OSO som er en av 
referansegruppene i prosjektet og det skal være en KS representant 
i styringsgruppen. Prosjektgruppen blir å jobbe mot kommunene. 

-   

  

 Sak 87/2013 Årsrapport 2012 Legerekrutteringsprosjekter i Helse 
Finnmark 
Prosjektleder Wenche Kjølaas orienterte kort om årsrapporten. 
 
Ingen spørsmål i saken. 
 

  

 Sak 88/2013 Tilsyn fra Fylkesmannnen i Finnmark ved Helse 
Finnmark, Klinikk Hammerfest – Fra mottak av henvisning til 
oppstart av behandling ved tykk- og endetarmskreft 
 
Klinikksjef Bivi Beck ved klinikk Hammerfest orienterte kort om 
status i tilsynssaken. 
 
Ingen spørsmål i saken. 
 

  

 Sak 89/2013 Branntilsyn på Hammerfest sykehus 
Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad i Senter for  Drift og 
eiendom orienterte om  status i tilsynssaken. 
 
Kommentarer fraarbeidstakere / vernetjenesten: 
Avvik 2: Hva er konsekvensene hvis foretaket gjennomfører dette. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
Dette punktet er det uenighet om mellom foretaket og Branntilsynet i 
Hammerfest. De vil at brannvernleder skal være organisert hos 
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direktøren. Andre branntilsyn i Finnmark har godtatt foretakets 
organisering av brannverntjenesten, mens i Hammerfest viser de til 
lover og regler uten å peke på en bestemt lov. Andre foretak som har 
samme organisasjon som Helse Finnmark har fått organisasjonen 
godkjent.  

 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar Status 
3/2013 Styresaker til styremøtet 30. oktober 2013 

(Drøftingssaker § 30 saker) 
  

Drøfting Sak 89/2013 Månedsrapport Helse Finnmark 
Økonomisjef orienterte kort om saken. 
Godt resultatet i september. 2,6 mill i positiv avvik. Pr. september er 
det negativt avvik på 7,4 mill.  
NAV refusjoner må gjennomgås. Dette gjelder krav som er flere år 
tilbake i tid.  
Fristbrudd har gått ned, men foretaket har fortsatt utfordringer når det 
gjelder ventetid. 
 
Kommentarer fraarbeidstakere / vernetjenesten: 
- Er  tapet fra NAV-refusjonene satt av som tap i balansen? 
- Overforbruk offentlig og privat helsetjenester. 
- Lite overføring av gyn/føde pasienter fra vest til øst. 
- Inntektssvikt / lave ISF inntekter. Hva gjør vi for å bedre dette? 
- Forskjell på dagopphold poliklinikk og dagopphold 

innlagte.Økonomirapport må innholde litt mer detaljert 
oversikt når det gjelder posten varekostnader. 

 
Arbeidsgiver svarer: 
- Det er satt av 3 mill som tap i balansen på NAV refusjoner. 
- Gjestepasientkostnader pga at det er problemer med å finne 

behandlingsplass til pasienter hvor foretaket mangler spesialister. 
- Klinikkene har satt i gang arbeid med overføring av pasienter 

mellom klinikkene. Utfordringen ligger i at ventelistepasienter i 
vest ikke kan overføres til øst pga at det ikke er spesialister i de 
kategoriene i øst. Arbeidet med å finne behandlingsplass til 
pasienter for å unngå fristbrudd er meget tidkrevende og prioriteres 
først. 

- Det er budsjettert inntekter for hele perioden på enkelte fagområder 
hvor det har vært vakante stillinger og hvor det har vært planlagt 
ansettelser. Ansettelsene har skjedd først etter sommerferien. Dette 
har medført at inntektene er lavere. Klinikk Hammerfest når 
plantallene i løpet av året.  

- Kreftpasienter og dialysepasienter blir regnet som dagopphold 
innlagte pga at behandlingen varer utover 5 timer. 

Varekostnadsposten skal forklares bedre i kommende rapporter 

  

 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar Status 
4/2013 Eventuelt:   
 HR-sjef lena Nielsen orienterte om at Arbeidstilsynet har varslet 

revisjon av Helse Finnmark våren 2014. 
HMS-arbeid er området som sannsynligvis vil bli vektlagt. 

  

 
Referent: 
Astrid Balto Olsen 
Adm. sekretær. 
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Fra: Kjell Johansen
Til: Olsen Astrid Balto
Emne: Re: Styresaker til gjennomgang
Dato: 21. oktober 2013 12:24:56

som leder for helse finnmark brukerutvalg har jeg hatt styresakene til styremøtet 29.10
til gjennom syn.
jeg finner ingen ting og tilføye,eller som jeg mener styret bør forandre på ut fra
brukerhensyn,i de sakene som skal opp på dette styremøte.
 
leder for brukerutvalget.
 
kjell m johansen.
 
From: Olsen Astrid Balto
Sent: Thursday, October 17, 2013 10:16 AM
To: Kjell Johansen
Subject: Styresaker til gjennomgang
 

Her kommer siste sak. Hvis du har noe kommentarer må jeg få den før 22. oktober kl. 0900.
 
Med vennlig hilsen / Dearvvuođaiguin
 
Astrid Balto Olsen
Adm. sekretær / Hálddahusčálli
Helse Finnmark / Finnmárkku dearvvašvuohta
Tlf: 78 42 11 10
 
Ha en strålende dag / SMIL til verden
 

Fra: Olsen Astrid Balto 
Sendt: 14. oktober 2013 14:07
Til: 'Kjell Johansen'
Emne: Styresaker til gjennomgang
 
Hei Kjell Magne
Her kommer sakene til styremøte i oktober til gjennomgang.
Sak 86/2013 Månedsrapport ettersendes i morgen eller onsdag.
 
Med vennlig hilsen / Dearvvuođaiguin
 
Astrid Balto Olsen
Adm. sekretær / Hálddahusčálli
Helse Finnmark / Finnmárkku dearvvašvuohta
Tlf: 78 42 11 10
 
Ha en strålende dag / SMIL til verden
 

mailto:kjell-magne@fikas.no
mailto:Astrid.Balto.Olsen@helse-finnmark.no
mailto:Astrid.Balto.Olsen@helse-finnmark.no
mailto:kjell-magne@fikas.no


 
 
AUDIOGRAFSITUASJONEN I FINNMARK 
 
Fra:  Styremøte i HLF Finnmark, Alta 11.10.2013 
Til:    Helse Finnmark HF v/styreleder Ulf Syversen og direktør Helse Finnmark HF  
Kopi til:  Helse Nord RHF 
  Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører Runar Sjaastad 

Fylkeskommunalt råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
  Sanks Helse Finnmark – Samisk nasjonalt kompetansesenter 
  Lokalavisene i Finnmark/media 

NRK Troms/Finnmark/Oddasat/”Nordpå” 
Pasientombudet i Finnmark 

   
 

 
De siste 2 årene har HLF Finnmark arbeidet aktivt for en bedret audiografsituasjon for fylkets 11000 
hørselshemmede. 
Følgende enstemmig uttalelse/vedtak vedrørende audiografsituasjonen i fylket er i denne perioden oversendt Helse 
Finnmark HF og Helse Nord RHF: 
09.11.2011 Uttalelse fra styret i HLF Finnmark 
04.03.2012  Årsmøteuttalelse fra årsmøtet i Karasjok 
10.03.2013 Årsmøteuttalelse fra årsmøtet i Vadsø 
Det har imidlertid vært vanskelig å få konkrete tilbakemeldinger fra Helse Finnmark HF. 
 
Styret er kjent med at siden mai i år har det kun vært en audiograf i fylket i arbeid i 100 % stilling, audiografen 
tilknyttet Kirkenes sykehus.  Vedkommende må ta imot pasienter fra hele fylket og har en enorm arbeidsbelastning.  
I tillegg lar Helse Finnmark HF audiografen i Alta arbeide i 50 % stilling for å dekke mest mulig av vestfylket. 
Styret i HLF Finnmark har også ad omveier fått kjennskap til at Helse Finnmark HF siden mai i år har forsøkt å få 
ansatt en audiograf i 100 % stilling tilknyttet Hammerfest sykehus, men at en pr.dato ikke har lyktes med dette. 
 
Styret i HLF Finnmark er tilfreds med at Helse Finnmark HF arbeider med å få tilsatt en audiograf i 100 % stilling i 
Hammerfest.  Styret i HLF Finnmark kan imidlertid ikke med sin beste vilje forstå hvorfor Helse Finnmark HF ikke 
har imøtekommet HLF Finnmark sitt råd og ønske om å øke audiografstillinga i Alta til 100 %, noe som 
umiddelbart ville ha ført til en bedre hverdag for de hørselshemmede i fylket.  Styret i HLF Finnmark kan heller 
ikke akseptere at Helse Finnmark HF fraskriver seg ansvaret for audiografsituasjonen i Alta ved å hevde at det er 
Helse Nord RHF som gjennom ØNH-avtalelegespesialisten har ansvaret for utlysing og ansettelse av audiograf i 
Alta.   
 
Styret i HLF Finnmark er selvsagt glad for at audiografen i Alta tillates å arbeide i inntil 50 % stilling, men dette er 
likevel en uholdbar situasjon for vedkommende, og styret i HLF Finnmark frykter nå for at vedkommende audiograf 
gir opp og søker ansettelse/arbeid utenfor Finnmark fylkes grenser.  Dette vil i tilfelle være en tragedie for de 11000 
hørselshemmede i fylket.  Dagens ventetid når det gjelder tilpasning og utprøving av høreapparater på 7-10 måneder 
er allerede altfor lang og medfører at svært mange hørselshemmede fungerer vesentlig dårligere både i dagligliv og 
arbeidsliv enn det som er nødvendig og ønskelig.  Manglende utredning og tilpasning av høreapparater medfører 
også i tillegg ofte sykemelding i ventetiden, og dette er heller ikke god samfunnsøkonomi. 
 
Styret i HLF Finnmark henstiller på det sterkeste Helse Finnmark HF om å vise i handling at Helse Finnmark HF tar 
de hørselshemmede i fylket på alvor.  Derfor ber styret i HLF Finnmark nok en gang om følgende tiltak som både 
på kort og lang sikt vil skape en akseptabel situasjon for de hørselshemmede i fylket : 
 

1. At det raskest mulig fattes vedtak om en permanent utvidelse av audiografstillingen i Alta fra 20 % til  
100 % og med Helse Finnmark HF som arbeidsgiver. 

2. At audiografene i fylket gis gode lønns- og arbeidsbetingelser og gode arbeidsforhold slik at de blir i fylket, 
og slik at rekruttering av nye audiografer kan skje lettere 
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