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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  

 Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 21. oktober 2014 
 
Saksnummer 103/2014 
 
Saksansvarlig:  Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær  
Møtedato:  3. og 4. desember 2014 

 

Referatsaker 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 28. november 2014 
- Referat fra FAMU 28. november 2014  
- Kvalitetsrapport oktober 2014 

- Brev fra Lebesby kommune datert 21. november 2014 

 
 
 
Torbjørn Aas 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 24. november 2014  
- Referat fra FAMU 26. november 2014 - Ettersendes  
- Kvalitetsrapport oktober 2014 

- Brev fra Lebesby kommune 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 28. november 2014 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Tana, Oslo og Alta  
 

Arbeidstaker Organisasjon 

Grete Tørres Norsk Ergoterapeut forbund 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet 

Karianne Jerijervi Norsk Radiografforbund 

Kristian Espeland Den norske legeforening  

Lene Langsæter Norsk Fysioterapeutforbund 

Marit Rakfjord Delta  

Ole I. Hansen Fagforbundet  

Runar Solem Rest Akademikere 

Tommy Sotkajærvi Norsk Psykologforening  

Tor-Arne Johansen Norsk sykepleierforbund  

Åsa Wikman Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen 

 
 

Vernetjenesten  

Solveig Nilsen Foretaksverneombud 

 
 

Arbeidsgiver Stilling 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef 

Gaute Opdahl Hansen Juristrådgiver 

Jørgen Nilsen Klinikk Prehospitale tjenester 

Lena E. Nielsen HR-sjef 

Ole-Martin Olsen Administrasjonssjef/Foretakscontroller 

Stein Erik Breivikås Økonomisjef 

Torbjørn Aas Administrerende direktør 

Øyvin Grongstad Drifts- og eiendomssjef 

 
 
 

Sak nr:  Sakens navn:  Ansvar 

1 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 

 Det ble uttrykt fra arbeidstakersiden at sakspapirene ble sendt for sent ut. Særlig 
gjelder dette sak 97/2014. 
Arbeidsgiver tar det til etterretning. 
Utover dette var det ingen merknader til innkalling og saksliste. 

 

 
Sak nr:  Sakens navn:  Ansvar 

2 Styresaker til styremøte 3. og 4. desember 2014 
(Informasjonssaker) 

 

 Sak 101 – Styreinstruks for Finnmarkssykehuset 
Ole Martin Olsen innledet i saken. Styreleder Ulf Syversen har meldt inn saken og 
administrerende direktør har ikke saksbehandlet i denne saken. 
 
Ingen kommentarer til saken. 

 
Styreleder 
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 Sak 102 – Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF 
Harald Sunde innledet med informasjon om saken. 
 
Det er trolig fortsatt en underrapportering på avvik. 
Antall lukkede avvik øker.  Må ha fokus på opplæring i DocMap og 
avviksrapportering. 
 
Ingen kommentarer til saken. 

 
HGS 

 

Sak nr:  Sakens navn:  Ansvar 

3 Pilot ledermobilisering LEN 

 HR-sjef Lena E. Nielsen informerte om prosjektet. 
Gjennomsnittsalder for våre ledere er 40-49 år. 
Skal bruke januar og februar til å selge inn dette tilbudet til framtidige potensielle 
ledere. Utvelgelse av kandidater skjer i mars. 15 lederkandidater med prosjetstart1. 
mai. Mer informasjon kommer på intranett.  
 
Fra arbeidstakersiden ble det spurt om hva slags ledere foretaket er ute etter og 
hvilket nivå som var målgruppen? Det ble også stilt spørsmål om det var noen øvre 
aldersgrense og bindingstid. 
 
Arbeidsgiver svarte at dette var beregnet på førstelinje ledere og avdelingsledere. 
Ingen øvre grense foreløpig, men målgruppen vil trolig være de under 30 år. Det er 
ikke bindingstid da ingen får tilbud om lederjobb som et direkte resultat av piloten.  

 

 

Sak nr:  Sakens navn:  Ansvar 

4 Styresaker til styremøte 3. og 4. desember 2014 
 (Drøftingssaker) 

 

 Sak 96 - Virksomhetsrapport nr. 10/2014 
Stein Erik Breivikås innledet i saken. 
 
Høy aktivitet / DRG-produksjon. Gjennomsnittlig ventetid økt i oktober til 87 dager 
Fristbrudd på 5,5 %. Ikke best i klassen i HN-regionen. Under snittet. 
9 mill. resultat i oktober. Prognosen er oppjustert til 15 mill. 
 
Fra arbeidstakersiden ble det kommentert at sykefraværet fortsatt var høyt og 
hvordan arbeidet fra Torstein Fagerli forløp. Det ble også kommentert at det fortsatt 
er stor variasjon fra måned til måned på resultatet og at periodiseringen fortsatt ikke 
er god nok.  
 
Torstein Fagerli er inne i Hammerfest og jobber med denne klinikken, 
Periodiseringen jobbes det med. Kan ikke bestemme alt selv. HN gir nøkler til 
hvordan det skal periodiseres. Særlig gjelder dette periodisering av lønn. 

 
SEB 
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 Sak 97 - Strategi for økonomisk bærekraft i perioden 2015-2022 
Stein Erik Breivikås innledet i saken. 
 
Ambisiøs investeringsplan. Store investeringer som koster mye. Fra 2017 vil vi 
begynne å betaler på disse investeringene. Bred prosess i hele høst. Med blant annet 
2 styreseminar. Fagforeningene og brukerutvalget har vært involvert 
For å bli førstevalget må foretaket være bærekraftig. 
 
Fra arbeidstakersiden var det særlig 4 hovedpunkter som man stilte spørsmålstegn 
ved: 
Hverdagsforbedring: 
Flere fra arbeidstakersiden var skeptisk til pålegg fra arbeidsgiver om bruk av 
kredittkort ved bestilling av jobbreiser. Det stilles spørsmål ved om dette vil kunne 
påvirke enkelte ansatte negativt økonomisk. Enkelte får ikke tilgang til slik kreditt. 
 
Boligstrategi: 
Det ble uttrykt skepsis til om et massivt nedslag ville få konsekvenser for de ansatte 
og muligheter til rekruttering og stabilisering. 
 
Lokalisering av døgnenheter: 
Det ble stilt spørsmålstegn ved at man kun 6 måneder etter forrige omstilling nå 
foreslår nye lokaliseringer i strid med tidligere vedtak. Det ble oppfordret om å la nye 
forslag til omstrukturering ligge og forholde seg til vedtaket fra mars 2014 og 
desember 2013. En av representantene sa at dersom man vurderer 1 rusenhet så må 
også Karasjok være et alternativ. Andre løsninger for å få ned kostnadene må 
vurderes. 
 
Aktivitet og måling av effektivitet: 
Det var stor skepsis til at man kun brukte 1 måleindikator når man skulle vurdere 
aktivitet og effektivitet. Dette må gjøres langt bredere med mange flere indikatorer 
slik at bildet blir mer nyansert. Man kan ikke måle effektivitet uten å ta hensyn til alle 
ting rundt selve behandlingen som man i dag ikke får inntekter på. Det være seg 
intern kommunikasjon, opplæring, ekstern kommunikasjon, telematikkbehandling, 
kvalitet i behandlingen osv. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
Arbeidsgiver takker for nyttige innspill på alle disse punktene, og ser de samme 
utfordringene som framkommer fra arbeidstakersiden. Dette vil bringes med videre 
inn i beslutningsprosessen og belyses i det videre arbeidet. Dette med inntekter på 
telematikkbehandling vil bli tema i fagsjefforum framover. Utrulling av kredittkort 
løsning for bestilling av reiser vil være frivillig. 

SEB 

  
Sak 98 - Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett 2015 – 2022 
 
Stein Erik Breivikås innledet i saken. 
Økonomiavdelinga har besøkt alle lokasjoner i høst. Tildetingsbrev/budsjett brev 3 
er det gjeldende for foretaket. Oppdragsdokumentet er ikke kommet enda. 
Ramme er økt med Pris- og lønnsjusteringen fra RHF. Negativ realvekst i 2015. 
Det blir strammere budsjett i 2015 enn 2014 
 
Arbeidstakersiden stilte spørsmål ved hvor økte driftskostnader ligger på 
Altaprosjektet. Det ble også stilt spørsmål ved hvordan man skal klare å håndtere 5 
nye senger i Tana fra nyttår med oppbemanning lavere enn normert. 
Kutte i tilbud som ikke er lovpålagt må beskrives med hvilke tilbud dette gjelder. 
 
Altaprosjektet kommer ikke i budsjettet før 2017. Antall ansatte i forhold til senger er 
planlagt ut fra prosess i klinikkledelsen. 

 
SEB 
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 Sak 99 - Forskningsstrategi Finnmarkssykehuset HF 
 
Flere fra arbeidstakersiden sa at det var flott at forskningsstrategien oppdateres. I 
innledning må man se på ordlyden da man et sted sier noe om at dokumentet er et 
førende dokument og et annet sted at det ikke er førende. 
Fremheve brukermedvirkning. 
 
Arbeidsgiver tar med seg innspillene. 

 
HGS 

 Sak 100 - Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret 
 
Ole Martin Olsen innledet kort vedrørende saken. 
 
Representanter i valgstyret er: 
Arbeidsgiver: Ole Martin Olsen med vara Liss Heidi Pettersen 
Arbeidsgiver: Stein Wiggo Olsen med vara Kenneth Grav 
Arbeidstaker: Eva Pedersen Biti med vara Thor-Egil Sundelius 

 
LEN 

 
Møtet avsluttet kl. 11.00 



 

  

 
 
 

Kvalitetsrapport 

Resultat og tiltaksrapport kvalitet  

Finnmarkssykehuset – oktober 2014  
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1 Bakgrunn 
Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte 
kvalitets -resultater til de ulike enheter. I tråd med dette foreslo avdeling for FFS, ved 
kvalitetsrådgiver, å innføre månedlige kvalitetsrapporter. Dette er 13. utgave, utarbeidet 
av foretakets kvalitetsrådgivere.  

2  Datagrunnlag 

Vi gjør oppmerksom på at datagrunnlag for foreløpige månedlige ventelistetall er hentet 
fra Helsedirektoratets rapportgenerator. Dette er en kube som viser detaljert månedlig 
statistikk, og er oppdatert fra og med januar 2011. Hva angår kompletthet mangler det i 
perioden januar-april 2011 tall fra enheter som ikke var godkjent for rapportering med 
formatet NPR-melding. Fra og med mai 2011 var alle rapporteringsenheter godkjent for 
dette formatet og er med i kuben. 

3 Foreløpige månedlige ventelistetall 

3.1 Regional oversikt 

For å vise utfordringer i Helse Nord, velges det å starte med en regional oversikt. Her gis 
mulighet til å sammenligne og analysere de ulike måleverdier over perioden 2011 – 
2014.  

Figur 1: Foreløpige månedlige ventelistetall Helse Nord RHF  (Kilde: Helsedirektoratets rapportgenerator) 

Det må nevnes at antall ordinært avviklet tilsvarer kun pasienter hvor henvisning er 
lukket. Kort oppsummert er det realistisk å sammenligne Finnmarkssykehuset med 
Helgelandssykehuset, både i forhold til antall ordinært avviklede pasienter og antall 
nyhenviste. Finnmarkssykehuset har siden 2012 lengre ventetid, men har hittil i 2014 
færre fristbrudd enn Helgelandssykehuset. 
  

  

Måleverdier 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

 

2014 

Finnmarkssykehuset HF 

 

Antall ordinært avviklet 16724 22367 17881 15119 

Gjennomsnittlig ventetid avviklet 68 70 72 74 

Antall nyhenviste 23929 30512 26104 22727 

Antall fristbrudd avviklet 1235 1491 841 248 

Helgelandssykehuset HF Antall ordinært avviklet 19456 21215 19551 16573 

Gjennomsnittlig ventetid avviklet 72 66 64 64 

Antall nyhenviste 25804 29004 26969 23586 

Antall fristbrudd avviklet 2396 1994 546 509 

Nordlandssykehuset HF Antall ordinært avviklet 28587 36568 35789 30533 

Gjennomsnittlig ventetid avviklet 81 82 77 73 

Antall nyhenviste 40001 48295 48981 42430 

Antall fristbrudd avviklet 2746 2868 1563 1504 

Universitetssykehuset 

 Nord-Norge HF 

Antall ordinært avviklet 49853 55463 54309 44859 

Gjennomsnittlig ventetid avviklet 85 86 82 80 

Antall nyhenviste 69713 74807 74449 61902 

Antall fristbrudd avviklet 4029 3369 1761 1456 
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3.2 Finnmarkssykehuset HF 

Figur 2: Foreløpige månedlige ventelistetall Finnmarkssykehuset (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) 

 
Begge de somatiske klinikkene har hittil i år avviklet flest pasienter i oktober. Klinikk 
Hammerfest øker med ca 200 avviklede pasienter fra september til oktober, mens 
Klinikk Kirkenes øker med ca 150.  Klinikk for psykisk helsevern og rus reduserer antall 
avviklede pasienter med 17 siden september. Gjennomsnittlig ventetid er økt fra 93 til 
103 dager ved Klinikk Hammerfest, mens Klinikk Kirkenes har redusert gjennomsnittlig 
ventetid fra 80 i september til 71 i oktober. Klinikk for Psykisk helsevern og rus har 
redusert ventetiden med henholdsvis 17 dager innen rus og 14 dager innen psykiatri. 
Alle tre klinikkene har økt antall nyhenviste sammenlignet med september måned. 
(Klinikk Kirkenes har aldri tidligere hatt så mange nyhenviste på en måned). Antall 
fristbrudd er økt både for Klinikk Hammerfest fra 21 til 33, og for Klinikk Kirkenes fra 4 
til 7. Klinikk for Psykisk helsevern og rus har redusert fra 3 til 1 fristbrudd. 

4 Ventelister  

 
Figur 3: Gjennomsnittlig ventetid for alle pas. tatt til helsehjelp i perioden. (Kilde: Helsedir. 
rapportgenerator) 
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Gj.snittelig ventetid avviklet 

 Måleverdier Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt 

Klinikk  
H. fest 

Antall ord. avviklet 930 631 954 795 843 706 907 912 545 459 850 1056 

Gj.s. v.tid  avviklet      79 76 73 79 73 75 82 77 79 75 93 103 

Antall nyhenviste 1274 1179 1247 1253 1415 1294 1312 1179 995 1020 1273 1448 

Antall fristbrudd av. 27 8 32 21 27 13 24 11 6 3 21 33 

Klinikk  
K. nes 

Antall ord. avviklet 589 599 626 681 653 516 584 628 467 557 555 706 

Gj.s. v.tid  avviklet 79 66 77 61 74 54 58 67 61 74 80 71 

Antall nyhenviste 882 654 954 835 955 760 904 888 652 705 787 1092 

Antall fristbrudd av. 4 10 8 8 1 0 1 0 0 0 4 7 

Klinikk 
Psyk. og 

rus 

Antall ord. avviklet 123 102 117 131 132 112 112 124 79 73 127 110 

Gj.s. v.tid  avviklet, 

Rus: 
Psykiatri: 
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Helsedirektoratet har bestemt at maksimal gjennomsnittlig ventetid på behandling i 
spesialisthelsetjenesten skal være 65 dager. Helse Nord har oppført samme krav i 
oppdragsdokument for 2014.  Figur 3 viser at foretaket hittil i år har oppfylt dette kravet 
i april måned. Det er en ytterligere økning fra 84 dager i september til 87 i oktober, som 
viser den lengste ventetiden for foretaket de siste 24 måneder. Dette er totalt for 
foretaket, nedenfor vises ventetid fordelt per klinikk. 
 

 
 
Figur 4: Gjennomsnittlig ventetid for alle pas. fordelt på klinikker i perioden. (Kilde: Helsedir. 
rapportgenerator) 

 
For å vise variasjon innen Klinikk for Psykisk helsevern og Rus fremstilles resultater for 
psykiatri og rus med to ulike grafer. Innen rusbehandling er ventetiden redusert fra 47 i 
september til 30 i oktober. Også innen psykiatri er den redusert 46 i september til 32 i 
oktober. Klinikk for Psykisk helsevern og Rus holder seg totalt innenfor kravet om færre 
enn 65 dagers ventetid, i denne måneden innfrir de også kravet om maksimalt 50 dagers 
ventetid for barn i psykisk helsevern. 
 
Klinikk Kirkenes har redusert fra 80 i september til 71 i oktober. Klinikk Hammerfest 
har økt fra 93 i september til 103 i oktober, som er den lengste ventetiden siden 
Helsedirektoratet startet registrering av dette i 2011.   
 

0

20

40

60

80

100

120

nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt

A
n

ta
ll 

d
ag

e
r 

Ventetider pr. klinikk 

 Klinikk Hammerfest

 Klinikk Kirkenes

Klinikk Psyk./psyk.

Klinikk Psyk. Rus



 Side 6 
 

 

 

Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset  983 974 880 
Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
Figur 5: Gjennomsnittlig ventetid for pas. med og uten rett til helsehjelp (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) 

 
Fortsatt holder foretaket seg godt under 65 dagers ventetid for pasienter med rett til 
helsehjelp, og ventetiden er redusert fra 57 i september til 53 i oktober. For pasienter 
uten rett viser resultat for oktober (109 dager) den lengste ventetiden for pasienter 
uten rett, siden Helsedirektoratet startet registering av dette i 2011.  

5 Antall fristbrudd avviklet 2013-2014 
 

 
Figur 6: Fristbrudd Finnmarkssykehuset 2013-2014 (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) 
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Foretaket fortsetter å øke antall fristbrudd, og vi nærmer oss høyest antall fristbrudd 
hittil i år. Fristbruddprosenten har økt fra 4 % i september til 5 % i oktober. I Helse 
Nord sammenheng har Helgelandssykehuset, også denne måneden, lavere andel 
fristbrudd enn Finnmarkssykehuset. 
 

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

 
Figur 8: Fristbrudd pr. klinikk 2013-2014         (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) 
 

Klinikk Hammerfest viser ytterligere økning fra 21 fristbrudd i september til 33 i 
oktober, som tilsvarer en økning fra 6 til 8 %. Klinikk Kirkenes viser også økning fra 4 
fristbrudd i september til 7 i oktober, som tilsvarer en økning fra 2 til 3 %. Klinikk for 
Psykisk helsevern og rus reduserer fra 3 fristbrudd i september til 1 i oktober, som 
tilsvarer en reduksjon fra 3 til 1 %.  
 
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.  
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 Antall avviklede fristbrudd Antall ventende fristbrudd 

Klinikk Hammerfest   

Alta 5 2 

Hammerfest 20 0 

Karasjok 8 12 

Total: 33       14(27)  

Klinikk Kirkenes   

Kirkenes 7 0 

Vadsø 0 0 

Total: 7       0 (8) 

Klinikk Psykisk helsevrn og Rus   

Øst 0 2 

Midt  0 4 

Vest 1 0 

Total: 1      6(4)   

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

 
Både Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest har redusert antall ventende fristbrudd 
siden september. Klinikk Kirkenes fra 8 i september til 0 i oktober, og Klinikk 
Hammerfest fra 27 i september til 14 i oktober. Klinikk for Psykisk helsevern og rus har 
økt antall ventende fristbrudd fra 4 i september til 6 i oktober. Totalt sett har foretaket 
redusert antall ventende fristbrudd fra 39 i september til 20 i oktober. Foretaket 
etterstreber reduksjon av ventende fristbrudd, da dette bidrar til økt gjennomsnittelig 
ventetid for rettighetspasienter. Foretaket skal korrigere evt. feilregistreringer innen 4. 
desember.  
 
Legger (også denne måneden) 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 

6 Epikrisetider 

6.1 Klinikk Kirkenes 

Figur 10: Epikrisetider Klinikk Kirkenes 2013 – 2014 * Kommentert i rapport for mai (Kilde: DIPS) 
 

Klinikk Kirkenes opprettholder gode resultater hva angår epikrisetid. Klinikken har et 
høyt gjennomsnitt sammenlignet med andre klinikker i Finnmarkssykehuset, og ligger 
også høyt i Helse Nord sammenheng. Klinikken har i oktober iverksatt tiltak for ytterlig 
å heve epikrisetiden på Føde/gyn.avd.  

Avd Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep okt 

ReHab. 75 100 100 88,89 100 66,67* 100 100 100 100 100 100 

Føde/gyn. 100 81,25 64,71 100 94,12 90,91 95,83 90,91 91,67 83,33 89,66 100 

Kirurgisk 97,56 70,80 80,27 88,89 83,70 89,05 100 83,19 85,86 60,40 89,72 75,35 

Medisinsk 84,03 92,14 96,15 89,86 90,53 87,73 82,42 84,24 87,18 91,30 83,91 81,84 

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
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Figur 11: Epikrisetid oktober, Klinikk Kirkenes (Kilde: DIPS) 
 

6.2 Klinikk Hammerfest 

 
Figur 12: Epikrisetider Klinikk Hammerfest 2013-2014 (Kilde: DIPS) 
 

Ved Klinikk Hammerfest har Kvalitetspatruljen gjennomført en større analyse av 
epikrisetiden innen avdeling for barn og føde. Resultat viser en del feilregistreringer 
eller manglende funksjoner i DIPS. I figur 12 er disse avdelinger merket med *, da 
resultat her og i figur 13 ikke er like. I figur 12 vises korrekt epikrisetid ved retting av 
registreringsfeil og etablering av funksjoner i DIPS. Klinikk Hammerfest kan vise til 
forbedret epikrisetid innen de fleste avdelinger siden september måned, men fortsatt 
har klinikken et av de laveste gjennomsnitt i Helse Nord sammenheng. Klinikken vil i 
november iverksette nye tiltak for å bedre epikrisetiden. 
 

 
Figur 13: Epikrisetid oktober, Klinikk Hammerfest (Kilde: DIPS) 

Avd Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt 

Barn 65,96 69,49 78,08 72,55 87,84 71,67 89,66 73,47 92,50 92,31 87,04 88,60* 

Føde 81,25 78,38 79,17 88,89 77,78 83,33 83,02 85,51 73,53 78,05 74,42 89,74* 

Kirurgisk 63,08 62,62 43,48 38,10 89,57 58,72 76,92 60,95 56,30 70,41 38,25 45,10 

Medisinsk 71,83 58,14 58,66 54,29 38,16 46,34 58,57 42,37 55,98 63,95 44,44 38,87 

Ortopedisk  36,36 46,58 47,62 67,74 91,04 83,33 81,08 72,29 73,53 87,69 44,87 45,33 
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6.3 Klinikk for Psykisk helsevern og rus (ikke akkumulerte tall) 

   Figur 14: Epikrisetider DPS, Klinikk Psykisk helsevern og rus 2013-2014 (Kilde: DIPS) 
 

Klinikk for Psykisk helsevern og rus viser fremgang innen DPS Øst siden september 
måned, men tilbakegang i DPS Midt og Vest. Klinikken har generelt sett et høyt 
gjennomsnitt sammenlignet med andre klinikker i Finnmarkssykehuset, resultatet er 
også høyere i Helse Nord sammenheng.  
 
I tidligere rapporter er det fremlagt en detaljert oversikt over epikrisetider for de ulike 
BUP, PUT, Finnmarksklinikken, Familieavdelingen og UPA. Etter tilbakemelding fra 
avdelingsledere blir det feil å fremstille disse tallene, da de ikke kan sammenlignes med 
generell epikrisetid. Klinikksjef har da foreløpig valgt å ta ut disse detaljer fra rapporten. 

7 Pasientsikkerhet 
 
Finnmarkssykehuset deltok, som planlagt, med to team på 
Pasientsikkerhetsprogrammets høstsamling 27.-28. oktober. Teamene skal innen 
utgangen av 2014 iverksette implementering av tiltakspakker innen fall og hjerneslag. 
Klinikk Hammerfest skal iverksette tiltakspakke for fall innen både kir/ort.avd. og 
med.avd. Klinikk Kirkenes skal iverksette fall innen kir. avd., og skal være foretakets 
pilot innen tiltakspakken hjerneslag. Klinikk Hammerfest blir pilot for tiltakspakken UVI, 
og denne iverksettes våren 2015.  
 
Finnmarkssykehuset skal delta med 9 representanter på den regionale 
pasientsikkerhetskonferansen i Bodø, den 27. -28. november. Utgifter til denne tur 
dekkes av restmidler etter foretakets avholdte Kvalitetskonferanse i oktober. 
 
For øvrig jobbes det fortsatt med å etablere nye medlemmer til GTT team. Klinikk 
Hammerfest har to representanter, og Klinikk Kirkenes skal i løpet av november også 
stille med to. Det antas at teamet er på plass – og kan presenteres i kvalitetsrapport for 
november. 
 

8 Kvalitetsindikatorer 
 
Nye tall på kvalitetsindikatorene 1.tertial er offentliggjort legger ved link; 
https://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Kvalitet-i-helsetjenesten.aspx .  
Nasjonalt Fagdirektørforum har vedtatt tre nye kvalitetsindikatorer for 
pasientadministrativt arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK 
rapporten. De nye indikatorene er: 

Avd. Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt 

DPS Vest 
 

76,4 76,7 59,3 66,1 82 70,3 71,2 78.1 80 66,1 76,3 72,5 

DPS Midt 
 

84 83 83,9 88,9 89,7 86,1 78,6 81 83,3 94,1 90,2 83,2 

DPS Øst 
 

84,4 84,3 75 91,8 98,1 93,2 78,3 79,6 87 95,3 82,2 87,8 

https://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Kvalitet-i-helsetjenesten.aspx
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1. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) 

Denne indikatoren viser tid fra henvisningen er mottatt, til den er vurdert som fullført i Dips. 
For somatikken er kravet 30. Psykisk helsevern for barn og unge har også frist på 10 dager. 
Fristen for psykisk helsevern for voksne er 30 dager. 
 

2. Åpne dokumenter over 14 dager 
Indikatoren viser antall åpne dokumenter i Dips som er mer enn 14 dager gamle. Beskrivelse 
og dokumentasjon av behandlingstiltak sikrer god kvalitet i den videre behandlingen, og god 
informasjon til pasienten og øvrige behandlere. 
  

3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt 
Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt i 
Dips. 

 

Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning)  

Helseforetak/-

institusjon 

Gj.sn 

ant  

dager 

juni  

måned 

Andel 

vurd. 

innen 

ti 

dager 

Gj.sn 

ant 

dager 

juli 

måned 

Andel 

vurd. 

innen 

ti 

dager 

Gj.sn 

ant 

dager  

aug 

mnd 

Andel 

vurd. 

innen 

ti 

dager 

Gj.sn 

ant 

dager 

sept 

mnd 

Andel 

vurd. 

innen 

ti 

dager 

Gj.sn 

ant  

dager 

okt 

måned 

Andel 

vurd. 

innen 

ti 

dager 

Trend 

Klinikk Kirkenes 
4,39 94,52 2,84 95,59 2,74 94,71 2,41 89,50 3,49 96,83 Økende 

Klinikk 

Hammerfest 
6,07 88,04 3,80 91,99 3,12 68,69 4,12 89,70 4,42 88,43 Minkende 

Klinikk Psykisk 

helsevern  

og rus 

           

-Voksne + rus            

-Barn            

 DPS Vest 55,79 49 18,53 64,57 21,58 70,88 30,55 69,51 33,38 74,78 Økende 

 DPS Midt 6,98 35 4,32 82,4 5,15 77,50 7,16 88,70 5,03 77,46 Minkende 

 DPS Øst 21,61 46 19,03 77,3 10,67 70,49 17,67 82,53 26,33 76,00 Minkende 

 PUT 275,2 1 3 100 5 30,33 11,00 50,00 2,75 36,36 Minkende 

 BUP 

Kirkenes 

5,38 8 24,23 92,3 27,83 83,33 10,64 55,55 2,25 85,71 Økende 

 BUP Alta 10,93 13 4,08 86,6 4,44 100 189,60 40,00 39 50,00 Økende 

 BUP 

Karasjok 

2,50 12 5,30 100 3,0 100 22,30 75,00 6,40 64,28 Minkende 

 BUP 

H.fest 

4,40 9 0 0 4,0 80,00 0 100,00 15,67 80,95 Minkende 

Figur 18: Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) (Kilde Dips)  

*Andel henvisninger vurdert innen 10 dager er registrert i prosent.  

 

Resultatene er relativt sett gode i alle klinikkene, der de fleste får vurdering innen 10 
dager. I og med at gjennomsnittlig vurderingstid jevnt over er langt under kravet, kan 
dette indikere et potensial for øke antall vurderinger innen 10 dager. 
 
Klinikk Psykisk helsevern og rus sine enheter har variabel vurderingstid. Enhetene med 
lav vurderingsprosent mottar generelt få henvisninger, og disse enhetene har et stort 
forbedringspotensial. Tallene for klinikken er ikke nødvendigvis representative, da en 
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del pasienter henvises videre - og slike henvisninger lar seg ikke registrere riktig i Dips. 
Problemet er meldt til Helse Nord IKT, men har foreløpig ikke fått prioritet som følge av 
ressursmangler i forbindelse med HOS- og FIKS prosjektet.  
 
Denne måneden har Klinikk Kirkenes vurdert 97 % av sine henvisninger innen 10 dager. 
 
Rapporten kjøres sist i hver måned, og henvisninger som innkommer dagen før 
rapporten kjøres vil trolig forhindre mål om 100 % vurdering innen 10 dager. Denne 
måneden er det oppdaget at rapporten er satt opp med feil i filteret, og det er bestemt at 
ny rapport kjøres i neste måned når også alle foretakene bruker samme rapport. Tallene 
vil kunne endres til det bedre fordi rapporten per nå også har inkludert kontroller noe 
den ikke skal. 
 
Åpne dokument > 14 dager 

Helseforetak/-institusjon Totalt  

antall 

åpne dok 

pr 30.apr 

Totalt  

antall 

åpne dok 

pr 

31.mai 

Totalt  

Antall  

åpne dok 

pr 30.jun 

Totalt 

antall 

åpne 

dok pr 

31.jul 

Totalt 

antall 

åpne 

dok 

pr 

30.aug 

Totalt 

antall 

åpne 

dok  

pr 

31.sept 

Totalt 

antall 

åpne dok 

pr 31.okt 

Samlet 

trend 

Klinikk Kirkenes 414 506 242* 526 519 546 542 Minkende 

Klinikk Hammerfest 4085 4229 1031* 4133 2868 1024 988 Minkende 

Klinikk Psykisk helsevern og 

rus 
1957 1946 1886 1615 1419 1484 1435 Minkende 

 DPS Vest 429 446 428 415 269 390 424 Økende 

 DPS Midt 622 661 672 526 472 305 295 Minkende 

 DPS Øst 293 280 270 209 219 261 193 Minkende 

 PUT 5 9 9 9 10 9 6 Minkende 

 UPA 19 23 9 5 7 6 5 Minkende 

 BUP Kirkenes 280 206 200 174 178 194 172 Minkende 

 FAM 0 7 8 4 1 1 1 Uendret 

 BUP Alta 262 242 237 235 223 247 265 Økende 

 BUP Karasjok 31 44 36 20 19 46 47 Økende 

 BUP H.fest 16 28 17 18 21 25 27 Økende 

Figur 19: Åpne dokumenter >14 dager (Kilde Dips) 

 
Denne rapporten viser alle typer dokumenter som behandles, og som skal lukkes i Dips. 
Dette kan også innebære prøvesvar og bestillinger. En utfordring er gamle dokumenter, 
som det ikke er gode nok rutiner for å følge opp. Dette gir et etterslep i behandlingen. En 
annen utfordring er dokumenter som ligger i private mapper, hvor vedkommende har 
sluttet, og dette ikke er registrert i Dips. For å få tilgang til disse dokumentene, må man 
gå inn på hver enkelt person.  
 
EPJ-konsulent ved klinikk Hammerfest bistår klinikk Hammerfest i et systematisk 
opprydningsarbeid. Samarbeidet viser resultater, og fra forrige måned er antall åpne 
dokumenter redusert fra 1024 til 998 dokumenter.  
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Klinikk for Psykisk helsevern og rus har redusert det totale antallet åpne dokumenter, 
men har fortsatt et høyt totalt tall sammenlignet med de somatiske klinikkene. Klinikken 
jobber videre for å redusere antallet åpne dokumenter. 
 
*I følge EPJ-konsulent kan lave tall i juni måned skyldes manglende summering av 
kolonne: åpne dokumenter.  
 
Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt  

Helseforetak/-

institusjon 

Antall 

åpne 

henvisning

er pr 31 

mai 

Antall åpne 

henvisninger 

pr 30 juni 

Antall åpne 

henvisninger 

pr 31. juli 

Antall åpne 

henvisninger 

pr 30.august 

Antall åpne 

henvisninger  

pr 

31.september 

Antall åpne 

henvisninger 

pr 

30. oktober 

Samlet 

trend 

Klinikk Kirkenes 
424 340 320 604 745 1029 Økende 

Klinikk 

Hammerfest 
1076 1065 1161 1300 1579 543 Minkende 

Klinikk Psykisk 

helse. og rus 
1315 1427 1254 1592 1461 1464 Økende 

-DPS Vest 415 426 361 377 277 307 Økende 

-DPS Midt 261 294 295 365 343 366 Økende 

-DPS Øst 246 269 262 369 368 356 Minkende 

-PUT 41 36 42 52 41 34 Minkende 

-UPA 4 4 4 4 4 1 Minkende 

-BUP Kirkenes 
137 143 14 130 137 138 Økende 

-FAM 5 6 6 7 7 1 Minkende 

-BUP Alta 83 113 135 142 138 125 Minkende 

-BUP Karasjok 85 81 96 104 102 99 Minkende 

-BUP H.fest 38 55 39 42 44 37 Minkende 

  Figur 20: Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt (Kilde Dips) 

 

Som med åpne dokumenter, viser også denne rapporten et etterslep. Mange av 
henvisningene er gamle. Rutinene og praksis for regelmessig oppfølging og lukking av 
gamle henvisninger er ikke gode nok.  
 
Klinikk for Psykisk helsevern og rus har startet et oppryddingsarbeid innen åpne 
henvisninger. Klinikk Hammerfest har den siste måneden gjort en jobb med å redusere 
antallet, og er nå nede i 543 henvisninger uten ny planlagt kontakt.  
 

9 Status avvikshåndtering i DocMap 
Avvik skal meldes i DocMap. For å ha et velfungerende avvikssystem, og kultur for å 
melde avvik, er det viktig at alle avvik blir meldt. Det er i tillegg viktig at avvik blir 
behandlet på en korrekt måte, og lukket så snart som mulig. Dersom avvik ikke blir 
lukket, kan dette medvirke til at færre melder avvik. Samtidig er det viktig å merke seg 
at avvik ikke skal lukkes før saken faktisk er lukket. I blant er det nødvendig med lang 
saksbehandlingstid. Avvik som har stått oppe lenge, trenger derfor ikke nødvendigvis i 
seg selv å være negativt. Tabellene under viser meldte avvik fordelt på klinikker. Alle 
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typer avvik er tatt med. Merk at ”meldte avvik” viser alle meldte avvik i aktuell måned, 
”lukket” viser lukkede avvik for denne perioden.  ”Totalt antall åpne avvik” viser totalt 
hvor mange åpne avvik det er for den enkelte klinikk. Målet er ikke nødvendigvis å ha 
null åpne avvik, men å unngå flere avvik som ligger langt tilbake i tid 
 

 Totalt 
2013 

Mars  
2014 

April 
2014 

Mai 
2014 

Juni  
2014 

Juli  
2014 

August 
2014 

Sept 
2014 

Okt 
2014 

Klinikk Hammerfest meldte avvik 293 36 42 65 63 36 22 31 53 

Klinikk Hammerfest lukket 76 32 31 35 23 21 14 28 4 

Totalt antall åpne avvik        115 141 

Klinikk Kirkenes meldte avvik 162 23 21 9 19 6 9 21 33 

Klinikk Kirkenes lukket 15 17 12 5 14 6 8 14 6 

Totalt antall åpne avvik        41 64 

Klinikk Psyk. og rus meldte avvik 136 11 15 18 11 4 9 22 10 

Klinikk Psyk. og rus lukket 19 4 14 12 7 3 7 14 0 

Totalt antall åpne avvik        56 54 

Klinikk for Prehosp meldte avvik 14 7 7 4 6 2 5 2 6 

Klinikk for Prehosp lukket 11 6 7 4 6 1 4 2 1 

Totalt antall åpne avvik        52 51 

Senter for drift og eiendom 

meldte avvik 
14 6 7 5 0 4 6 12 7 

Senter for drift og eiendom 

lukket 
1 3 4 1 0 4 5 8 1 

Totalt antall åpne avvik        14 15 

Figur 21: Åpne og lukkede avvik (Kilde: DocMap) 
 

Alle klinikkene har fått oversikt over alle avvik som ikke er lukket pr 31.august, og 
klinikkene er bedt å rydde opp i avvikene sine. Antallet har gått ned, for å kunne måle 
utviklingen har jeg også lagt inn det totale antallet åpne avvik per klinikk. Noen ligger 
enda hos melder, noen ligger i ubesatte roller, eller hos personer som har sluttet, mens 
andre igjen ligger hos ledere til behandling. Avvikene varier i alvorlighetsgrad, omfang 
og foreldelse, mens andre igjen tilhører helt tilbake til 2011. Antallet totale ikke lukkede 
avvik har økt for Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes, dette skyldes flere innmeldte 
avvik den siste måneden. 

9.1 Pasienthendelser 

Pasienthendelser blir meldt inn i DocMap. Hendelser som førte til, eller kunne ha ført til, 
betydelig personskade på pasienten blir sendt til Kunnskapssenteret. Disse blir omtalt 
som 3-3-meldinger. Tabellen under viser antall registrert pasienthendelser, og hvor 
mange som er sendt til Kunnskapssenteret. Loven sier: ”Helseinstitusjonen som 
omfattes av denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt straks sende melding til 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig personskade på pasient som 
følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også 
meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade. Meldingen skal 
ikke inneholde direkte personidentifiserende opplysninger”.  
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 Totalt 
2013 

Mars               
  2014 

April  
2014 

Mai 
2014 

Juni 
2014 

Juli 
 2014 

August 
 2014 

Sept 
2014 

Okt 
2014 

3-3 meldinger lukket 32 5 8 
 

7 3 0 2 2 0 

3-3 meldinger nye* 3 2 5 3 1 0 2 2 3 

andre lukket 58 8 9 12 20 7 3 3 3 

andre meldte 14 3 4 7 4 5 2 2 21 

Figur 22: Oversikt 3-3 meldinger (Kilde: DocMap) 

 
 *Avviket er sendt til Kunnskapssenteret, selv om det foreløpig ikke er lukket.  
Informasjon om 3-3 meldingene publiserer på Finnmarkssykehuset sine hjemmesider: 
http://www.finnmarkssykehuset.no/alle/category35998.html  
 

10 Dokumenter i DocMap 
Prosedyrer, retningslinjer, skjema og lignende skal ligge i DocMap. Dokumentene skal 
revideres regelmessig. Det er et etterslep på revisjon av dokumenter. De fleste blir 
revidert når de skal, men en del blir ikke revidert innen tidsfristen. Særlig problematisk 
er det for dokumenter som har overgått revisjonsdato med over ett år  
 
Dokumentansvarlige som har mange dokumenter som ikke er revidert innen tidsfristen, 
blir fulgt opp. Det blir gitt tilbud om hjelp for å bruke systemet, og støtte til å 
gjennomføre endringer. Kvalitetsutvalget gjorde i november 2013 vedtak om at 
dokumenter som ikke blir revidert, senest innen to år etter fristen, blir trukket tilbake 
av systemadministrator. Dette har hjulpet, og kontinuerlig oppdateringer til 
klinikkledere har redusert det totale antallet ureviderte dokumenter. Søk i Docmap viser 
22 dokumenter hvor revisjonsfristen er gått ut for 2 år siden per 1.november 2014. 
Kvalitetsrådgiver sender ut lister til hver enkelt klinikk, med endringsfrist 4. desember, 
ellers blir dokumentene tilbaketrukket.  
 

 Antall 

dokumenter  

Totalt per 

31.09.14 

Antall 

dokumenter 

som ikke er 

revidert 

innen fristen 

(tom. 

31.05.14) 

Antall 

dokumenter 

som ikke er 

revidert 

innen fristen 

(tom. 

30.06.14) 

Antall 

dokumenter 

som ikke er 

revidert 

innen fristen 

(tom. 

31.07.14) 

Antall 

dokumenter 

som ikke er 

revidert 

innen fristen 

(tom. 

31.08.14) 

Antall 

dokumenter 

som ikke er 

revidert 

innen fristen 

(tom. 

30.09.14) 

Antall 

dokumenter 

som ikke er 

revidert 

innen fristen 

(tom. 

31.10.14) 

Finnmarkssykeh

uset totalt 

5605 499 534 548 364 360 305 

Klinikk 

Hammerfest 

2081 210 220 238 179 139 110 

Klinikk Kirkenes 2109 136 160 149 91 113 87 

Klinikk psykisk 

helsevern og rus 

442 17 16 19 7 19 15 

Klinikk for 

prehospitale 

tjenester 

235 72 74 70 34 41 46 

Senter for drift 

og eiendom 

197 17 18 18 14 3 5 

Figur 23: Oversikt dokumenter i DocMap (Kilde: DocMap)  
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LEBESBY KOMMUNE
HELSE OG OMSORG

Finnmarkssykehuset v/adm.direktør
Sykehusveien 35

9600 Hammerfest

Deres ref Vår ref Arkivkode Vår dato
13/523-6 FOO 21.11.2014

KOMMUNALE SYKESTUEPLASSER I FINNMARK

Lebesby kommune viser til sykehusavtalen mellom Finmarkssykehuset og Lebesby
kommune. Vi viser også til de utredninger som er gjort i 2006 og 2012 om sykestuer.

Fremtidig finansiering av sykestueplassene er ikke avklart utover 2015, og samtidig er det en
frist for opprettelse av kommunale ø-hjelpsplasser 1. kvartal 2015.

Lebesby kommune ber Finnmarkssykehuset og Helse Nord sammen med kommunene i
Finnmark å bidra til at eksisterende antall sykestueplasser opprettholdes, og fremtidig
finansiering avklares slik at nye avtaler kan inngås snarest.

Lebesby kommune viser til vedlagte brev fra kommunehelsetjenesten i Nordkapp datert

9.10.14 til Finnmarkssykehuset v/ adm. direktør og slutter seg til innholdet i dette brevet.

Med vennlig hilsen

Stine A selsen 74-1arald-b sen
Ordfører Rådmann

Kopi til:
Helse Nord RHF v/adm. direktør
Styret i Firmmarkssykehuset
Kopi pr. epost til:

KS Finnmark
Kommunene i Finnmark

Postadresse Besoksadresse postmottak@lebesby.kommune.no
Postboks 38 Strandveien 152 Telefon : 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD 9790 KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221

www.lebesby.kommune.no org.nr.: 940 400 392



Honningsvåg, 9. oktober 2014

Administrerende direktør Torbjørn Aas
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

lnnsp l fra kommunehelsetjenesten i Nordkapp til sykestuediskusjonen i styremøtet

Helse Finnmark 29. oktober 2014

Sykestueavtalen mellom Finnmarkssykehuset og de 15 sykestuekommunene unntatt Alta utløper
1/1-16. Vi har med økende uro registrert stadige signaler fra administrasjonen
Finnmarkssykehuset hvor man hevder at sykestuene kan erstattes med kommunale
ø-hjelp-plasser. Vi mener dette vil innebære en betydelig svekkelse av helsetilbudet tit
befo kningen i de aktuelle kommunene og ønsker dertor å komme med innspill til styret på et
tidlig tidspunkt.

Bakgrunn:
Undertegnede har ledet henholdsvis Helse Nords sykestueutredning i 2006 (Heige Bjøru) og
Finnmarkssykehusets sykestueutredning i 2012 (Erik Langfeldt). Foretaket var godt representert
med fagfolk i begge utvalg. Konklusjonene i de to utredningen var sammenfallende og uten
dissens fra foretakets fagfolk:

Sykestuene har en viktig funksjon i dagens helsetjeneste

Sykestuene har potensiale for å påta seg ytterligere oppgaver, men dette fordrer faglig
støtte fra foretaket.

I samhandlingsreformen ble kommunene pålagt å ha et tilbud om kommunale ø-hjelp-plasser fra
111-16. Man skisserte ulike alternativ for funksjonsnivå og omfang, men felles var at man så for
seg at ø-hjelp-plassene skulle kunne håndtere enkelte pasienter med akutt forverring av kjent
kronisk tilstand. Alle kommunene fikk beregnet et antatt behov ut fra folketall og aldersfordeling.
For de 15 sykestuekommunene utgjorde dette til sammen 1 734 liggedøgn på årsbasis, det vil si

4,75 plasser.

1 juni -14 vedtok styret i Helse Nord utbygging av totalt 20 sykestueplasser i Alta, hvorav 6 senger

for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenesten. Igjen var foretakets
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INNSPILL FRA KOMMUNEHELSETJENESTEN
NORDKAPP



fagfolk representert i utredningsgruppen, og bekreftet der at man vurderte sykestueplassene
som faglig velbegrunnet.

Vår vurdering:
Sykestuene har vært et spleiselag mellom tre parter. Det økonomiske bidraget fordeler seg slik

per år: Finnmarkssykehuset om lag kr 12-13 millioner, Staten og Helse Nord kr 18 millioner og
kommunene selv kr 20 millioner. Av dette går vel en femtedel til Alta. Faller en av partene ut er
det betydelig risiko for at sykestuene i realiteten legges ned.

Vi er sterkt uenig i at de foreslåtte kommunale ø-hjelp-plassene kan erstatte sykestuene. Det

sies fra Finnmarkssykehusets administrasjon at man ikke kan dokumentere at sykestuene har
funksjoner utover det ø-hjelp-plassene skal ha. Det er da heller ikke mulig pr i dag å konkludere
om dette, siden ingen vet hvilke funksjoner ø-hjelp-plassene faktisk vil ivareta. Kvantitativt er

reduksjonen dramatisk; Nordkapp kommunes behov er estimert til 167 liggedøgn pr år, mens vi
vår registrering av aktiviteten på sykestua hadde 1058 liggedøgn i 2013. De siste årene har flere

sykestuer utviklet tilbud om cellegiftbehandling, blodoverføringer og ernæring via sentrale
venekateter. Disse tilbudene kommer de desidert dårligste pasientene til gode og sparer dem for
belastende transpoder. De kommunale ø-hjelp-plassene er ikke tenkt dimensjonert for å ivareta

disse funksjonene. Vi mener det er foretakets ansvar å dokumentere at kommunale

e-hjelp-plasser kan erstatte sykestuene og ikke kommunenes ansvar å dokumentere at
sykestuene har funksjoner utover hva man antar ø-hjelp-plassene kan ivareta.

De 15 sykestuekommunene betjener 33 000 personer (45 % av fylkets innbyggere).

Gjennomsnittlig avstand fra sykestuene til sykehus er 191 km (og så er det like langt tilbake).
Avstanden mellom sentrene i de fleste kommunene er så stor at samarbeid om ø-hjelp-plasser
som alternativ til sykehus må anses uaktuelt.

I tråd med konklusjonene fra tidligere nevnte utredninger mener vi at skat Finnmarkssykehuset
kunne levere gode spesialisthelsetjenester til alte kommunene i fylket må man øke innsatsen

forhold til sykestuene, spesielt med tanke på kompetanseoverføring. Fylkets særegne geografi
og klimatiske forhold gjør at man må kunne tilby spesialisthelsetjenester også ute i de mindre
kommunene. Alvorlig syke pasienter må regelmessig h ndteres ute i kommunene i påvente av at

foretakets ambulansetjenester skal organisere forsvarlig transport. Sykestuene har en sentral
rolle innenfor kommunenes akuttmedisinske beredskap og skal være med på å kompensere for

de utfordringene de store avstandene skaper.

Det framstår som et paradoks for oss at man vektlegger sykestueplassene i Alta-prosjektet
samtidig som man betviler øvrige sykestuers medisinske berettigelse. Det er ukjent for oss at
det drives medisinsk virksomhet ved sykestua i Alta som i betydelig grad skiller seg fra
virksomheten ved sykestuene i for eksempei Nordkapp eller Vadsø. Dette vil skape et inntrykk av

at Finnmarkssykehuset bygger opp tilbudet i Alta på bekostning av de øvrige
sykestuekommunene.



Konklusjon:

Dersom sykestueplassene byttes ut med e-hjeip-plasser, vil det føre til et d rligere tilbud til

gruppen av kronisk syke og alvorlig akutt syke, betydelig ekt frekvens av innieggeiser ved

sykehusene og en stor belastning på ambulansetjenesten. Reduserer foretaket sin del av

finansieringen av sykestuedrift, er det all grunn til å anta at staten og kommunene vil gjere det

samme. Vi anser potensialet sykestuene har til å ivareta oppgaver innen totaihelsetjenesten i

Finnmark bare et stykke på vei å være realisert. Nå må kommunene med slik funksjon samies

om en felles satsing, samtidig som forelaket selv kommer på banen for å ivareta sitt ansvar for

faglig utvikling av denne intermediærinstitusjonen. Styrken til sykestuekonseptet er den fleksible

bruken av de tilherende plassene integrert med akuttfunksjoner, kommunale korttidsplasser og

mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus, sorn gjør det mulig å bufre variasjon i behov.

Vi kan ikke se at det finnes noe alternativ til å utvikle videre sykestuene i Finnmark.

Heige Bjeru

Spesialist i almenmedisin

Nordkapp kommune

Erik Langfeldt

Kommuneoverlege og medlem OSO

Nordkapp kommune

Kopi pr e-post til:

Styret  Finnmarkssykehuset

Fagsjef Heise Finnmark

Utviklingssjef Helse Finnmark

Direktør Heise Nord

Rådmann i Berievåg

Rådmann i Båtsfjord

Rådmann i Gamvik

Rådmann i Hasvik

Rådmann i Karasjok

Rådmann i Kautokeino

Rådmann i Lebesby

R dmann i Loppa

Rådmann i Måsøy

Rådmann i Nesseby

Rådmann i Nordkapp

R dmann i Porsanger

Rådmann i Tana

Rådmann i Vadse

Rådrnann i Vardø



 
 
Referat møte i FAMU – Finnmarkssykehuset 
 
28.11.14 kl 1100-1200.  
Via telematikk 
 
Til stede 
Arbeidstakerrepresentanter: 
Tor Arne Johansen, for Evy Adamsen 
Ole I. Hansen 
Solveig Nilsen 
Baard Martinsen 
 
Arbeidsgiverrepresentanter:  
Torbjørn Aas, leder 
Jørgen Nilsen 
Vivi Bech, for Vigdis Kvalnes 
 
Andre: 
Andreas Ertesvåg, referent 
Hill Jorunn Kåberg, Hemis BHT 
 
 
Sak 78/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saker til eventuelt 
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Sak 79/14 Godkjenning av protokoll 22.10.14 
Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes. 
Vedtak: Protokoll godkjennes. 
 
Sak 80/14 Rapportering status vedtak i FAMU 
Vedlagt ligger oppdatert statusrapport for vedtak i FAMU. 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Sak 81/14 Evaluering ordning med HMS-midler 
FAMU evaluerer ordningen med HMS-midler. 
Vedtak: FAMU oppretter en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til kriterier for bruk av HMS-
midlene til neste møte.  
 
Gruppen består av: 
Solveig Nilsen, leder gruppen. 
Baard Martinsen 
Klinikkene oppnevner ev. andre representanter innen 5.12. Sendes til Andreas Ertesvåg. 
 
Sak 82/14 HMS-prisen 
FAMU vurderer foreslåtte kandidater, og kan selv foreslå kandidater. Arbeidsmiljøutvalget innstiller 
kandidat overfor direktør. 
Vedtak: FAMU vurderte forslag til HMS-prisen, og sender innstilling til direktøren. 
 



 
 
Dersom det kommer flere forslag innen 1. desember, arrangerer FAMU ekstraordinært møte med ny 
vurdering. 
 
Sak 83/14 Styresaker  
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
Vedtak:  
Sak 97: FAMU viser til tidligere vedtak i september. Det er viktig med fokus på arbeidsmiljø, og et 
nært samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte i denne prosessen.  
Sak 102: FAMU ønsker en kultur der avviksmeldinger brukes som verktøy for kunnskap og forbedring. 
 
Sak 84/14 Møteplan FAMU 2015 
FAMU setter opp møteplan for 2015. Det er ønskelig at FAMU har møter samme dag som 
drøftingsmøtene. Dette for at referatet skal sendes ut med styresakene til styremedlemmene.  
 
Styremøter i 2015: 
12. februar 2015 i Tromsø                 
25. mars 2015 i Bodø  
28. mai 2015 i Hammerfest 
18. juni 2015 i Karasjok                      
27. august 2015 i Kirkenes 
30. september 2015 i Alta 
28. oktober 2015 i Tromsø 
2. og 3. desember 2015 i Hammerfest 

Drøftingsmøter i 2015 Forslag til møtetidspunkt FAMU 

2. februar 2015 kl. 1200-1400 02.02 kl. 0900-1100 

13. mars 2015 kl. 0930-1130 13.03 kl. 1200-1400 

18. mai 2015 kl. 1200-1400 18.05 kl. 0900-1100 

8. juni 2015 kl. 1200-1400 08.06 kl. 0900-1100 

17. august 2015 kl. 1200-1400 17.08 kl. 0900-1100 

18. september 2015 kl. 0930-1130 18.09 kl. 1200-1400 

16. oktober 2015 kl. 0930-1130 16.10 kl. 1200-1400 

20. november 2015 kl. 0930-1130 20.11 kl. 1200-1400 

 
 
Forslag til vedtak: FAMU vedtar foreslåtte møteplan. 
Vedtak: FAMU vedtar foreslåtte møteplan. 
 
Sak 85/14 Orienteringssaker 

1. Status medarbeiderundersøkelsen 
2. Referat Kvamråd klinikk psykisk helsevern og rus 

 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering. 
 
Sak 86/14 Eventuelt 



 
 
Torbjørn orienterte kort om forslag til styret på å utrede konsekvensen av omorganisering av klinikk 
psykisk helsevern og rus og AMK. Jamfør styresak 97 om bærekraft. 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Sak 87/14 Saker til neste møte 
Evaluering verneombudssamling 
Arbeidstilsynets tilsyn klinikk Hammerfest 
Orientering status sertifisering ISO 14001 klima og miljø 
Årsrapport FAMU 2014 
Årshjul FAMU 2015 
Medarbeidundersøkelsen 
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