
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
 Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest,28.5.2014 
 
Saksnummer 54/2014 
 
Saksansvarlig:  Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær  
Møtedato:  5. juni 2014 
 
Referatsaker 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 26. mai 2014 
- Referat fra FAMU 23. april 2014 
- Referat fra FAMU 27. mai 2014 – ettersendes 
- Referat fra brukerutvalget 27. mai 2014 - ettersendes 

 
 
 
Torbjørn Aas 
Administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 26. mai 2014 
2. Referat fra FAMU 23. april 2014 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 26. mai 2014 kl. 12.00 – 14.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta  
 
Arbeidstaker Organisasjon  
Andreas Ertesvåg Akademikerne Ikke møtt 
Baard Martinsen NITO Ikke møtt 
Evy C. Adamsen Norsk sykepleierforbund Meldt forfall 
Ingjerd E. Eriksen Norsk Ergoterapeut forbund Meldt forfall 
Kristian Espeland Den norske legeforening Til stede 
Liv Johanne Nikolaisen Norsk Fysioterapeutforbund Til stede 
Marit Kransvik FO Meldt forfall 
Marit Rakfjord Delta Til stede 
Ole I. Hansen 
Thor-Egil Sundelius 

Fagforbundet Meldt forfall 
Tilstede 

Runar Solem Rest Akademikerne Ikke møtt 
Rigmor Taraldsvik Utdanningsforbundet Til stede 
Tommy Sotkajärvi Norsk psykologforening Til stede 
Åsa Wikman Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen Til stede 
 
Vernetjenesten   
Solveig Nilsen Foretaksverneombud Meldt forfall 
 
Arbeidsgiver Stilling  
Anne Grethe Olsen Utviklingssjef Meldt forfall 
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent Til stede 
Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef Til stede 
Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Til stede 
Ivar Greiner Kommunikasjonssjef Ikke møtt 
Jørgen Nilsen Klinikk Prehospitale tjenester Meldt forfall 
Lena E. Nielsen HR-sjef Meldt forfall 
Ole-Martin Olsen Administrasjonssjef/Foretakscontroller Til stede 
Rita Jørgensen Klinikksjef Klinikk Kirkenes Til stede 
Stein Erik Breivikås Økonomisjef Til stede 
Torbjørn Aas Administrerende direktør Meldt forfall 
Vivi Brenden Bech Klinikksjef Klinikk Hammerfest Meldt forfall 
Øyvin Grongstad   Drifts- og eiendomssjef Ikke møtt 
 
 
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
1 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 
 Godkjent uten merknader  
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
2 Styresaker til styremøte 5. juni 2014 

 (Drøftingssaker) 
OMO 

 Sak 52/2014 Handlingsplan diabetes 2013-2018. 
Medisinsk fagsjef Harald Sunde innledet i saken. 
 
Ingen spørsmål eller merknader fra arbeidstaker organisasjonene. 
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 Sak 51/2014 Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten i Nord-

Norge 2014-2017 
Medisinsk fagsjef Harald Sunde innledet i saken. 
 
Ingen spørsmål eller merknader fra arbeidstaker organisasjonene. 

 

 Sak 47/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - april 2014 
Økonomisjef Stein Erik Breivikås innledet i saken. 
 
Ingen spørsmål eller merknader fra arbeidstaker organisasjonene. 

 

 Sak 48/2014 Oppdragsdokumentet 2014 - Rapportering 1. tertial og risikostyring 
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen innledet i saken. 
 
Ingen spørsmål eller merknader fra arbeidstaker organisasjoner. 

 

 Sak 49/2014 Egenevalueringer, tilsyn og iInternrevisjon 2013 - 2014 – Barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus 
Klinikksjef Inger Lise Balandin innledet i saken. 
 
Ingen spørsmål eller merknader fra arbeidstaker organisasjoner. 

 

 Sak 50/2014 Tilsynssak – Finnmarksklinikken – poliklinikken - Oppfølging av 
styresak 77/2013 pkt 3. 
Klinikksjef Inger Lise Balandin innledet i saken. 
 
Spørsmål/merknader fra arbeidstaker organisasjoner: 
- Bekymringsfylt at det ikke er nok ressurser i BUPene og Finnmarksklinikken. 
- Vanskelig å rekruttere til BUPene fordi arbeidsbelastning er høy. 
- Dårlige lønnsbetingelser. 
 
Svar fra arbeidsgiver: 
- Foretaket har ikke klart å rekruttere spesialister. Stillingene har vært lyst ut. 
- Foretaket holder på med nye runder med rekruttering og tar innspill fra 

organisasjonene med seg i det videre arbeidet 
- Lønnsmessig ligger foretaket bra  i forhold til andre 

 

 
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
3 Eventuelt  
 Ingen saker  
 
Møtet avsluttet kl. 12.42 
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Referat fra møte i FAMU –Finnmarkssykehuset- HF 
23.04.14  
Kl. 1200-1400 
Via telematikk 
 
Til stede: 
Arbeidstakerrepresentanter: 
Evy Adamsen, leder 
Liv Nikolaisen 
 
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Lena Nielsen  
Rita Jørgensen 
Vigdis Kvalnes 
Gunn Heatta 
 
Andre: 
Andreas Ertesvåg, referent  
Terje Ryeng (sak 30/14) 
Tove Karin Andersen, Sør-Varanger BHT 
 
Saksliste 
 
Sak 27/14- Godkjenning av innkalling og saksliste. Eventuelt  
 
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Sak 28/14- Godkjenning av referat 13.03.14  
 
Forslag til vedtak: Referat godkjennes. 
 
Vedtak: Sak 16/14 i referatet: endres til at hygienesykepleier inviteres til Kvamråd. 
Referat godkjennes med merknad. 
 
Sak 29/14 Stenging av Døgnenheten – Post Jansnes Omstilling og nedbemanningsprosess 
 Lena Nielsen 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 
Sak 30/14 Godkjenning av prosedyrer for klima og miljø 
FAMU gikk igjennom følgende dokumenter: 

• Aktiviteter som påvirker miljøet 
• Ansvar og myndighet i HMS-arbeidet, inkludert klima og miljø 
• Idedugnadsskjema 
• Identifisering av risiko av registrerte vesentlige miljøaspekter 



 
 

• Identifisering og vurdering av aktiviteter som påvirker miljøet 
• Kommunikasjonsplan klima og miljø 
• Ledelsens gjennomgåelse klima og miljø 
• Mal for handlingsplan Finnmarkssykehuset 
• Måling av miljøpåvirkning 
• Opplæringsplan ytre miljø 
• Overvåking og måling av vesentlige miljøaspekter 
• Samsvarsvurdering klima og miljø 
• Vurdering av samsvar med aktuelle lovbestemte krav 

 
Vedtak: FAMU støtter de fremlagte prosedyrene, og anbefaler at de blir godkjent.  
FAMU ser det er stor konkurranse om tid og oppmerksomhet fra ulike prosjekter. Det er 
viktig med tydelig prioritering.  
FAMU understreker at det er viktig å jobbe for og skape engasjement for prosjektet i 
organisasjonen. Prosjektgruppen tilbyr støtte til de avdelinger som ønsker det. 
 
Sak 31/14 Årsrapporter bedriftshelsetjenestene 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber HMS-rådgiver følge opp Frisk i Nord sin 
anmodning prosedyrer for vaksinering av Hepatitt B.  
 
Sak 32/14 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i HMS-perspektiv. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar sakene til orientering. Styresak 40/2014 er behandlet i egen 
FAMU-sak 29/14. 
 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering. Styresak 40/2014 er behandlet i egen FAMU-sak 
29/14. 
 
Sak 33/14 Ny IA-avtale 2014-2018 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Lena Nielsen orienterte om møtet mellom HR-sjef, tillitsvalgte og vernetjenesten i Tromsø 9. 
april.  
 
Vedtak: FAMU støtter tiltak som fremkommer i ny IA-avtale. FAMU tar HR-sjefens 
orientering til orientering. 
 
Sak 34/14 Deltid: utfordringer og tiltak 
 
Vedtak: FAMU registrerer at andelen av ufrivillig deltid er stabil og relativt lav i ut fra 
registrering i personalportalen. Det er viktig at ansatte er kjent med rutiner for registrering av 
ufrivillig deltid. FAMU positiv til at HR har fremmet forslag til sak om drøfting av deltid.  
 
Sak 35/14 Orienteringssaker 

1. Kvamrådsprotokoller. 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 



 
 

Vedtak: FAMU har ikke mottatt kvamrådsprotokoller fra inneværende år. FAMU 
minner om av klinikksjefene forløpende skal sende referat til sekretær i FAMU. 

2. Revisjon fra Arbeidstilsynet ved klinikk Hammerfest 
Forslag til vedtak: FAMU ber om å bli orientert om det videre arbeidet med 
revisjonen. FAMU tar saken for øvrig til orientering. 
Vedtak: FAMU ber om å bli orientert om det videre arbeidet med revisjonen. FAMU 
tar saken for øvrig til orientering. 

 
Sak 36/14 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 
 
Sak 37/14 Saker til neste møte 
Styresaker 
Status/oppfølging overtid 
Status/oppfølging sykefravær 
Status/oppfølging AML-brudd 
Evaluere IA-handlingsplan 
Valg av ny leder og nestleder 
Rapporteringsstatus vedtak i FAMU 
Opplæringsplan 
Oppfølging årsrapport brannvern 
 



 
 
Referat FAMU –Finnmarkssykehuset- HF 
27.05.14 
Kl. 1200-1430 
Via telematikk 
 
Til stede 
Arbeidstakerrepresentanter: 
Evy Adamsen, leder 
Solveig Nilsen 
Liv J. Nikolaisen 
Ole I. Hansen (tom. sak 43/14) 
Marit Rakfjord (fom. 44/14) 
 
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Vigdis Kvalnes 
Inger Lise Balandin 
 
Andre: 
Line Haug, sak 40/14 
Maud Nesfeldt, Båtsfjord BHT 
Hege Lundmark, sak 41/14 
Andreas Ertesvåg, referent 
 
Sakliste: 
 
Sak 38/14- Godkjenning av innkalling og saksliste. Eventuelt  
 
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Sak 39/14- Godkjenning av protokoll 23.04.14  
 
Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes. 
 
Vedtak: Protokoll godkjennes. 
 
Sak 40/14 Stenging av Døgnenheten – Post Jansnes Omstilling og 
nedbemanningsprosess 
 v Jurist /Line Haug 
FAMU får status i saken. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. Det er viktig å ivareta de overtallige.  
 
Sak 41/14 Avfallshandbok Finnmarkssykehuset 
Prosjektgruppen for klima- og miljøsertifisering har utarbeidet en avfallshandbok for 
Finnmarkssykehuset. Dette er et krav for ISO-sertifiseringen. Handboken sendes på høring 
til FAMU. 
 
Forslag til vedtak: FAMU anbefaler at avfallshandboken godkjennes. 
 



 
Vedtak: FAMU ber prosjektgruppen for klima og miljø sende forslag til avfallshandbok på 
høring til fagpersoner som f.eks. på smittevern, farmasøyt, informasjonssikkerhet og 
klinikksjefer. Det bør utarbeides fremdriftsplan for utarbeiding av lokale prosedyrer. 
 
Sak 42/14 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
 

Styresak 47- Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset April- 2014 
Forslag til vedtak: Foretaket har et overforbruk av innleie, vikarer og overtid. Dette har 
konsekvenser både for økonomi og arbeidsmiljø. FAMU tilråder at det iverksettes 
tiltak med sikte på å redusere forbruket. Tiltak som gjennomføres bør være på 
bakgrunn av analyse av årsaksforhold. 
 
Vedtak: Foretaket har et overforbruk av innleie, vikarer og overtid. Dette har 
konsekvenser både for økonomi og arbeidsmiljø. FAMU tilråder at det iverksettes 
tiltak med sikte på å redusere forbruket. Tiltak som gjennomføres bør være på 
bakgrunn av analyse av årsaksforhold. Aktivitetsplaner må være på plass på ett tidlig 
tidspunkt, og senest 1 måned i forkant, for å kunne planlegge aktiviteten på en god 
måte og unngå inntektstap. 
 
Styresak  48- Rapportering Oppdragsdokument- 1 tertial 2014- til Helse Nord –
RHF 
Forslag til vedtak: Foretaket har hatt en positiv utvikling med hensyn til sykefravær. 
Fraværet varierer noe mellom de ulike klinikker men i det videre sykefraværsarbeidet 
er det skissert målrettede tiltak. Styrking av ledernes kompetanse og forsterket 
samarbeid med TV/VO er positivt.    
 
Vedtak: Foretaket har hatt en positiv utvikling med hensyn til sykefravær. Fraværet 
varierer noe mellom de ulike klinikker men i det videre sykefraværsarbeidet er det 
skissert målrettede tiltak. Styrking av ledernes kompetanse og forsterket samarbeid 
med TV/VO er positivt. 

  
Sak 43/14 Status/oppfølging overtid og AML-brudd 
Klinikksjefene gir status for arbeidet i sin klinikk. Vedlagt ligger oversikt over antall AML-
brudd på dag-, uke- og årsregelen så langt i år. 
 
Vedtak: FAMU ser det er forskjeller mellom klinikkene. Det er viktig med opplæring av 
enhetsledere i AML. Ved behov må ledere søke tillitsvalgte, og eventuelt Arbeidstilsynet, om 
dispensasjon. Dispensasjonen må registreres i GAT. 
 
Sak 44/14 Opplæringsplan 
Finnmarkssykehuset har siden 2010 arrangert interne HMS-grunnkurs. Kursene bruker i stor 
grad interne ressurser, og baserer seg på våre prosedyrer og systemer. Det er arrangert kurs 
i Alta (2011), Kirkenes (2010) og Hammerfest (2010 og 2013). Det planlegges nytt internt 
grunnkurs våren 2015. Dersom noen må ha kurs i mellomtiden, anbefales 
bedriftshelsetjenestens kurs. 
 
I tillegg til det ordinære grunnkurset, er det et mål å kunne tilby HMS-grunnkurs som e-
læring. UNN har utarbeidet et kursprogram på dette. Finnmarkssykehuset kan forhåpentligvis 
ta i bruk dette i løpet av 2014, etter hvert som e-læringsplattformen Campus blir tilgjengelig. 
Dette kan være et godt tilbud for de som ønsker oppfrisking, til de som trenger opplæring i 
påvente av kommende fysiske kurs, eller også erstatte dagens grunnkurs. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 



 
Vedtak: FAMU tar saken til etterretning. 
 
Sak 45/14 Oppfølging årsrapport brannvern 
FAMU får en statusrapport på brannvern i foretaket. 
 
Vedtak: FAMU ber om at årsrapporten blir mer detaljert, og spesifiserer lokalisasjon og 
hvilken klinikk/senter som er ansvarlig for oppfølging. FAMU understreker viktigheten av at 
det settes av tid til brannvernsarbeid, der alle har et ansvar for å bidra. 
 
Sak 46/14 Ny møtedato i august  
Det er en mulig møtekollisjon til FAMU sitt møte 20.08. Forslag til alternativ dato er 18.08 kl. 
12-15.  
 
Vedtak: FAMU settes til 18.08 kl. 1300-1500. 
 
Sak 47/14 Valg av ny leder, nestleder og arbeidsutvalg 
Det skal velges ny leder, nestleder og arbeidsutvalg i FAMU. Valgperioden er ett år. Leder og 
nestleder velges i denne perioden av arbeidsgiverrepresentantene.  
 
Til arbeidsutvalget velges en representant fra arbeidstakersiden. Arbeidsutvalget består for 
øvrig av leder og sekretær i FAMU.   
 
Vedtak: Torbjørn Aas er ny leder for FAMU, med Lena Nielsen som nestleder. 
Solveig Nilsen blir arbeidstakerrepresentant i arbeidsutvalget. 
 
Sak 48/14 Orienteringssaker 

1. Status/oppfølging sykefravær 
FAMU får siste sykefraværsstatistikk til orientering. 

2. Referat Kvamråd, klinikk psykisk helsevern og rus 
3. Referat Kvamråd, klinikk Hammerfest 
4. Rapportering status vedtak i FAMU 
5. IA-handlingsplan 
6. Referat fra møte Kvalitetsutvalget  

 
Vedtak: FAMU tar sak 1, 3, 4, 5 og 6 til orientering. 
   Sak 2: FAMU ber HR-sjef avklare hvem som skal anmelde personer som utøver 
   vold. 
 
Sak 48/14 Eventuelt 
 
Sak 49/14 Saker til neste møte 
Evaluering mulighetssamtalen 
Styresaker 
IA-handlingsplan 



 
Referat fra møte i Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF 
Tid: 27.mai kl 10.00-15.00 
Sted: IT-studio Hammerfest og IT-studio VPP Hammerfest 
 
Tilstede:  
Unni Salamonsen, leder 
Kjell Magne Johansen, nestleder 
Annfrid Slettvoll 
Marit Laursen 
Ivar Pettersen 
Jørgen Dahl 
Asbjørn Larsen 
Samuel Anders Guttorm 
 
Avbud: 
Anny Haugmann 
 
Andre:  
Renate Jakobsson, referent 
 
Saksliste: 
 
Sak 13/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste, saker til eventuelt 
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. Samuel Anders Guttorm meldte inn en sak til eventuelt. 

Sak 14/2014: Mandat brukerutvalg, reglement, reiseregninger og økonomi 

Renate orienterer brukerutvalget om Mandat for brukerutvalget og Brukerutvalgsmedlemmer: 
Møtegodtgjørelse, tapt arbeidsinntekt ved møter m.v .   

Brukerutvalget orienteres om deres økonomiske rammer og status for inneværende år. 

Og hvordan fylle ut reiseregning. 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar saken til orientering. Brukerutvalget oppnevner arbeidsutvalg i henhold til Mandat 
for brukerutvalg og innstiller Unni Salamonsen, Kjell Magne Johansen og Jørgen Dahl som 
medlemmer av arbeidsutvalget.  

Referent sender ut en felles e-mail til alle medlemmer, med link til reiseregningsskjema og regler for 
utfylling av reiseregning etter ønske fra Brukerutvalget.  

Sak 15-2014: Kartlegge hvilke utvalg brukerrepresentanter er representert i  

Utvalget er representert i disse utvalgene:  

1. Styremøter i Finnmarkssykehuset 
2. Møte i OSO(overordnet samarbeidsorgan mellom Finnmarkssykehuset og kommunene) 
3. Kvalitetsutvalget 
4. Utviklingsgruppa for fremtidig sykehusstruktur i Finnmark.  
5. Forskningsutvalget 
6. Samisk Helsepark 
7. Årlige konferanser mellom brukerorganisasjonene og Klinikk psykisk helsevern og rus.  

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCKEYID=533663
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCKEYID=523566
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCKEYID=523566


 
8. Kirkenes nye sykehus, kunst og utsmykningskomité 
9. Kirkenes nye sykehus, hovedutvalg 
10. Prosjekt solstråle 
11. Sykehusapoteket UNN 

 
Vedtak: For å fordele arbeidsmengden og sikre best mulig utnyttelse av brukerorganisasjonene 
interessefelt m.m organiserer Brukerutvalget sine medlemmer slik: 

1. Styremøter i Finnmarkssykehuset: Unni Salamonsen, leder. 
2. Møte i OSO(Overordnet samarbeidsorgan mellom Finnmarkssykehuset og kommunene): 

Unni Salamonsen, leder. 
3. Kvalitetsutvalget: Kjell Magne Johansen, nestleder 
4. Utviklingsgruppa for fremtidig sykehusstruktur i Finnmark: Kjell Magne Johansen, nestleder.  
5. Forskningsutvalget: Kjell Magne Johansen, nestleder 
6. Samisk Helsepark: Samuel Anders Guttorm og Anny Haugmann avhengig av hvem av de som 

har anledning til å delta. 
7. Årlige konferanser mellom brukerorganisasjonene og Klinikk psykisk helsevern og rus: Marit 

Laursen.  
8. Kirkenes nye sykehus, kunst og utsmykningskomité: Jørgen Dahl. 
9. Kirkenes nye sykehus, hovedutvalg: Jørgen Dahl. 
10. Prosjekt solstråle: Kjell Magne Johansen, nestleder. 
11. Sykehusapoteket UNN: Ivar Pettersen 

 
Andre utvalg settes inn som fast post under orienteringssaker, og referatene skal videresendes til alle 
medlemmer. Dette gjør vært medlem som er representert i de ulike utvalgene.   
 
Sak 16-2014:FUNNKE status og orientering 
 
Leif Arne Apshaug-Hansen rådgiver samhandling orienterte Brukerutvalget. 
 
Kommunene Alta, Hammerfest, Vadsø og Kirkenes har brukt elektronisk meldingsutveksling siden 
januar 2014. Tross noen system- og innkjøringsproblemer er det allerede utvekslet rundt 3400 
meldinger mellom Kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten.  
 
Flere kommuner er snart klare til å delta i FUNNKE prosjektet, mens andre trenger lengre tid. 
Kommunene som bruker systemene i dag, vil fungere som vertskommuner for de som etter hvert 
skal inn.  
 
Helsepersonell oppgir at elektronisk meldingsutveksling er arbeidsbesparende og gir mer tid til klinisk 
virksomhet. Ikke minst oppleves meldingsutvekslingen som kvalitativt mye bedre og det innfrir også 
kravene til journalforskriften m.m.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering.  
 
Sak 17-2014: Brukerkonferansen 
Varamedlemmer ikke innkalt til konferansen, noe som skapte usikkerhet blant medlemmene hvem 
som kunne delta. 
 
Vedtak: Saken tas til etterretning og praksis for innkalling endres.  
 
 
 
 



 
Sak 18-2014: Orientering fra Direktør 
 
Direktøren vil at pasienten skal først også i deres opplevelse av behandlingen. Han illustrerer dette 
med å snu organisasjonskartet og setter pasienten først deretter klinikkene osv.  
 
Det blir diskutert hvor skal brukermedvirkningen ligge i organisasjonskartet? Brukerutvalget har ulike 
meninger her, men det kan vel sies at nesten alle ledd av organisasjonskartet nevnes som aktuelle.  
 
Direktøren ønsker å ha en åpen dialog med Brukerutvalget, og åpner for at han kan inviteres på flere 
møter.  Videre utfordrer har brukerorganisasjonene til å ha stand inne på sykehusene for eksempel 
noen dager vær måned. Gjerne etter hvilken aktivitet som gjøres den og den uka for eksempel 
audiograf, ortopedi osv.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering.  
 
Sak 19-2014: Kvalitetsrapporten, fristbrudd 
 
Kvalitetsrådgiver Line Strømhaug Grongstad orienter om kvalitetsindikatoren fristbrudd og status og 
funn ved Finnmarkssykehuset.  
 
Fristbrudd oppstår når behandling ikke er iverksatt innen gitt frist, i henhold til prioriteringsveiledere.  
Det er kun pasienter som blir vurdert av spesialist til ”rett til helsehjelp” som generer fristbrudd.  
 
Finnmarkssykehuset har ansatt en midlertidig fristbruddkoordinator som skal redusere fristbrudd. 
Ved å gi opplæring til sekretærer i Dips i form av kontroller og registreringsrutiner. Rutinene for 
innkalling og polikliniske kontroller er endret for å øke antall konsultasjoner.  Helse Nord etablerer 
tilbud til pasienten på tvers av helseforetakene for å sikre at pasienten får innfridd sin rett til 
helsehjelp. Per nå har Finnmarkssykehuset minst fristbrudd i Helse Nord.  Se presentasjon på vedlegg 
for ytterligere informasjon.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering. 
 
Sak 20-2014: Strategisk utviklingsplan 
 
Brukerutvalget har sett på foreløpig strategiplan og har sendt inn sine innspill til foretakssekretær 
Astrid Balto. Se også vedlegg. 
 
Vedtak: Brukerutvalget har hatt rapporten oppe til diskusjon. Rapporten oppleves stor og lite 
håndterlig. Vi ønsker er mer komprimert og sammenfattet utgave. Forbeholder oss retten til å 
komme tilbake til høsten med videre innspill. Se vedlegg for ytterligere informasjon.  

Saken tas for øvrig til orientering.  

 
Sak 21-2014: Kirkenes nye sykehus 
 
Drifts- og eiendomssjef, Øyvin Grongstad, informerte. Se vedlagt presentasjon for detaljer. 

Vedtak: Brukerutvalget ønsker at det etableres et venterom/område til pasienter som venter på 
hjemtransport. Venterommet/området må være skjermet for støy og ha gode hvilestoler.  
Brukerutvalget melder inn at brukere som mottar tilbud innenfor psykisk helsevern og rus har behov 



 
for å kunne kjøpe røyk på sykehuset. Erfaringer viser at disse brukerne uansett får tak i røyk og at det 
også øker faren for at de får tak i andre og sterkere nytelsesmidler.  

Brukerutvalget tar for øvrig saken til orientering. 

Sak 22-2014: Pasientreiser fra Finnmark til Troms. Hvor skal de vente? 

Harald Sunde har skrevet to forespørsler til Avinor Tromsø Lufthavn, uten respons. Forespørsel 
legges som vedlegg.   

 

Vedtak: Brukerutvalget ønsker at denne saken skal løftes til styret. Saken tas for øvrig til orientering.  

 
Sak 23-2014: Orienteringssaker 
 
Sak fra Odd Hermann Thomassen: 
”Som du sikkert har lest i Altaposten om alle den ventingen både i Tromsø og Hammerfest der syke 
folk må vente på siste fly og buss for å komme seg hjem, da snakker vi om Pasientreiser sine regler, 
dette er noe dere burde ta opp med Helse Nord og oppfordre FFO til å gjøre noe slik at folk i 
Finnmark blir behandlet som mennesker og ikke som pakkepost.” 
 
Vedtak: Brukerutvalget oversender denne saken til Regionalt Brukerutvalg.  
 
Sak 24-2014: Eventuelt 
 
Saken om Tolketjenesten overføres til neste møte.  
 
Møteplan for inneværende år: 
22.september, kl 10- 15. Fysisk møte i Hammerfest 
1.desember: Lyd/bilde, kl 10-15.  
 
 



 
 
 
 
 
Administrasjonen 
 

 
 
 

 

Til Avinor Tromsø 
kundeservicetos@avinor.no 
 
 
Deres ref.: Vår ref.: Dato: 6/11-2013 
 
Vedr venteforhold på flyplassen i Tromsø for pasienter til/fra Finnmark.  
 
Stadig flere pasienter reiser fra Finnmark til Tromsø for pasientbehandling på UNN-Tromsø.  
Med mindre det dreier seg om spesielle helsetilstander skal disse pasientene reise på billigste måte. Dette kan 
medføre til dels mange timers venting i Tromsø etter at behandlingen/undersøkelsen er unnagjort.  
Mange av pasientene velger da av praktiske grunner å tilbringe denne ventetiden på flyplassen i Tromsø.  
 
Brukerutvalget i Helse Finnmark har tatt opp forholdene på flyplassen i Tromsø med foretaksledelsen i Helse 
Finnmark og påpekt overfor ledelsen at situasjonen for ventende pasienter ikke er god.  
 
Pasientene som har vært på UNN kan ved hjemreise i tillegg til de plagene vedkommende hadde med seg inn 
til UNN ha fått tilleggsbelastning pga behandlingen, som f.eks. uvant med å bruke krykker, øyedråper som 
gir stor lysømfintlighet, smerter, føler seg utilpass osv.  

 
For noen tiår siden ble slike pasienter ofte lagt inn på sykehuset, men i dag behandles stadig flere hjemme 
med poliklinisk eller dagbehandling på sykehus. Trenden er at denne behandlingsformen vil fortsette å øke i 
årene framover.  
 
Spørsmålet vi stiller til Avinor i Tromsø blir da som flg:  
 

• Hvordan er ventende pasienters forhold ivaretatt på flyplassen i Tromsø?  
• Kan Avinor Tromsø se for seg en løsning som ivaretar nevnte problemstilling fra brukerutvalget? 

 
 
Helse Finnmark håper på en positiv dialog i denne saken.   

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Harald G. Sunde(sign)                  
Medisinsk fagsjef                        
 

 
 
Post-/Besøksadr.: Telefon: 78 42 10 00 Org nr: Saksbehandler: 
Helse Finnmark HF Telefax: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO Harald G. Sunde 
Sykehusveien 35 postmottak@helse-finnmark.no  Dir tlf: 78 97 30 08 
9613 Hammerfest www.helse-finnmark.no  Saksbehandler e-post: harald.sunde@helse-finnmark.no 

http://www.helse-finnmark.no/
mailto:kundeservicetos@avinor.no


 

5.0 Antall fristbrudd avviklet 2013-2014 

 
Figur 6: Fristbrudd Finnmarkssykehuset 2013-2014   (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) 

Foretakets resultat for april viser ytterligere reduksjon i antall fristbrudd siden sist måned. Foretaket 
har, lik de siste 6 måneder, fremdeles laveste andel fristbrudd i Helse Nord, med kun 2 % i april.  

Resultat Helse Nord: 

 

 

 

 

Figur 7: Fristbrudd Helse Nord, april, 2014  (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) 

 

Figur 8: Fristbrudd pr. klinikk 2013-2014   (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) 
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Finnmarkssykehuset HF, antall 
fristbrudd avviklet 
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Fristbrudd pr. klinikk 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Kirkenes 

Klinikk Psyk./rus 

Finnmarkssykehuset 2 % 

Helgelandssykehuset 4 % 

UNN 4 % 

Nordlandssykehuset 7 % 



Klinikk Kirkenes har for første gang oppnådd kravet om 0 fristbrudd, de hadde 1 fristbrudd i mars. 
Klinikk Hammerfest har redusert fra 27 til 13 fristbrudd siste måned, som tilsvarer reduksjon fra 7 til 
4 %. Klinikk Psykisk helsevern og rus har økt fra 1 til 2 fristbrudd, som tilsvarer økning fra 1 til 2 %.  

På oppfordring velger vi fortsatt å vise hvor fristbrudd er avviklet internt i den enkelte klinikk. Her tas 
det også med antall ventende fristbrudd, som viser antall pasienter hvor frist allerede er utgått – 
men time er ikke avtalt. Antall ventende fristbrudd vil overføres til antall avviklede fristbrudd, så 
snart pasienten er avviklet.  

Klinikk Hammerfest Antall avviklede fristbrudd Antall ventende fristbrudd 

Alta 4 4 

Hammerfest 9 13 

Karasjok 0 9 

Total: 13        26 (3)  

Klinikk Kirkenes 

 

 

Kirkenes 0 0 

Vadsø 0 0 

Total: 0       0 (0) 

Klinikk Psyk. og Rus 

 

 

Øst 0 0 

Midt  0 4 

Vest 2 0 

Total: 2      4 (2) 

Figur 9: Lokalisering av avviklede og ventende fristbrudd, april.  (Kilde: NPR) 

Både Klinikk Hammerfest og Klinikk for Psykisk helsevern og rus har økt antall ventende fristbrudd, 
mens Klinikk Kirkenes opprettholder resultat fra sist måned. (Resultat for mars i parentes, for de som 
ønsker å se konkrete tall). 

Foretaket etterstreber reduksjon av ventende fristbrudd, da dette bidrar til økt gjennomsnittelig 
ventetid for rettighetspasienter. Gjennomgang av ventende fristbrudd viser nedgang i 
feilregistreringer. Foretaket skal korrigere evt. feilregistreringer innen 4. juni.  

Legger ved link til prosedyre for forebygging av truende fristbrudd, som skal bidra til å sikre 
foretakets rutiner. 

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html?DOCID=641035 

 

 

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html?DOCID=641035


Nye Kirkenes Sykehus 
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Nye Kirkenes Sykehus 
 

• Alle våre prosjektet følger 
Tidligfaseveilederen. 

• Intern prosjektledelse i 
tidligfase 

• Utstrakt samarbeid innen 
RHF, gjennom 
Eiendomsforum 

• Leier inn ekstern 
spisskompetanse som 
supplement. 



Forprosjektfasen 
 

Takk for oppmerksomheten. 
 

 
De fem fasene i sykehusbygging 

 
 
 
 

 

2008       2010  2012     2013         2014           2015       2017 



 
Totalt 19931 kvm 
Optimalisert logistikk 
Energieffektivt 
Tilrettelagt for samhandling 
Meget gode utbyggingsmuligheter i forhold til eventuell 

aktivitetsøkning 
Driftsinnsparinger 24 MNOK  
 Investeringskostnad 1310 MNOK 

 

Nye Kirkenes Sykehus 
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Nye Kirkenes Sykehus 

Vennlig 
Imøtekommende 

Trygt 
Solid 
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Nye Kirkenes Sykehus 



Situasjonsplan 

7 



8 
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Kapasitet - NKS 
 

Takk for oppmerksomheten. 
 

32 medisinske og kirurgiske senger.  
5 senger til føde/barsel/gyn. 
9 senger til FMR. 
5 intensiv og 5 oppvåkningssenger. 
8 hotellsenger 
28 programmerte poliklinikkrom. 
3 operasjonssaler. 
2 fødestuer (en utstyrt for akutt keisersnitt) 

 



Plan 1 

12 



Plan 2 

13 



 

Plan 3 

14 



 

Plan 4 

15 



Entreprise B01 Utgraving og 
infrastruktur 
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Entreprise B02  Plan 1 

17 

 



18 

 

Entreprise B03  Plan 2-4  
og tekniske hovedanlegg  



 

19 



 

Romskjemaer, ca 300 

20 



 

21 

Romskjema for isolat og 
laboratorium 



Nye Kirkenes Sykehus 



              

 Nye Kirkenes sykehus 
 

BOARCH arkitekter as 
Momentum Arkitekter AS 
Norconsult AS 

 

Energi - passivhus 

23 

Bygningskategori A B C D 

Barnehager <90 <135 <180 <228 

Kontorbygg <84 <126 <168 <215 

Skolebygg <79 <118 <158 <208 

Universitets- og 
høyskolebygg 

<95 <143 <191 <240 

Sykehus <179 <268 <358 <416 

Sykehjem <136 <203 <271 <328 

Hoteller <135 <202 <269 <321 

Idrettsbygg <109 <164 <218 <272 

Forretningsbygg <129 <194 <258 <309 

Kulturbygg <105 <158 <210 <256 

Lett industri, 
verksteder 

<106 <159 <212 <270 

Energiberegningen viser at levert energibehov er 161 kWh/m2. 
Energimerke "A": 
 
Sammen med bygningsmessige tiltak oppfylles forutsetningen for passivhus 



Nye Kirkenes Sykehus 

Entreprisekostnad 686

Generelle kostnader 144
Merverdiavgift 207
Tomt 20
Brukerutstyr inkl. mva. 123
Utsmykking inkl. mva. 10
Ufordelt reserve 40
Andel kjøkken trekkes ut -48
Prosjektstøtte Enova -7
Prisstigning 90
Byggelånsrente 45

Prosjektkostnad P50 1 310

Margin for usikkerhet 150

Prosjektkostnad P85 1 460

Byggestart: 5.5.2014 
 
Ferdigstillelse: 1.2.2017 
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