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Ulf Syversen Styreleder Til stede  Førte protokoll 

Kristin Rajala Nestleder Til stede  

Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede  

Ivan Olsen Medlem Til stede  

Jan-Petter Monsen Medlem Til stede   

Kristina Ericsson Nytun Medlem Til stede   

Marit Rakfjord Medlem Til stede   

Mona Søndenå  Medlem Til stede   

Ole I. Hansen  Medlem Til stede   

Svein Størdal Medlem Til stede   

 
Observatør  
Unni Salamonsen Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Torbjørn Aas Administrerende direktør 

Gaute Opdahl Hansen  Juridisk rådgiver 
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Sak 27/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 30. april 2015  
 
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 30. april 2015 kl. 08.30 – 12.00 på 
Telematikkstudio IT – Hammerfest sykehus. Møtet er unntatt offentlighet iht lov om helseforetak § 26 a  
 
 

Saksnummer Sakens navn 
27/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
28/2015 Prosess mot HELFO vedrørende håndtering av fristbruddpasienter. Anmeldelse 

av Finnmarkssykehuset HF 
 
Hele møtet vil bli foreslått lukket med hjemmel i Helseforetakslovens § 26 a Åpne styremøter pkt 1, 2 og 3. 
 
§ 26a Åpne styremøter 
Styremøter i foretak skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller av 
vedtak etter annet ledd. 
Dersom det foreligger et reelt og saklig behov, kan styret vedta å behandle en sak for lukkede dører i følgende 
tilfeller: 
1. Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. 
2. Orientering om sak som er på et forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket. 
3. Informasjon om lovbrudd, saksanlegg eller av hensyn til foretakets partsstilling i sak for norsk domstol. 
4. Av hensyn til forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltningen til foretaket. 
5. Saker som gjelder tilbud og protokoll etter regelverket om offentlige anskaffelser til valget av leverandør 

er gjort. 
Vurderingen av om møtet eller deler av møtet skal foregå for lukkede dører, skal gjøres på møtetidspunktet 
 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 25. mars 2015.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 

28/2015 Prosess mot HELFO vedrørende håndtering av fristbruddpasienter. 
Anmeldelse av Finnmarkssykehuset HF 

 
Styreleders endrede forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har ved flere anledninger blitt orientert av Adm. direktør om den situasjonen 

som har oppstått i forhold til fristbruddspasienter 
2. Styret tar redegjørelsen fra Adm. direktør vedrørende sak om innsyn i pasientjournaler forberedelse av tilsynssak 

til Fylkeslegen, til orientering. 
3. Styret avventer politiets behandling hvorvidt det er begått brudd på lov og forskrift i forbindelse med bruk av 

pasientopplysninger. 
4. Styret beklager at Adm. direktør har tatt direkte kontakt med en pasient som har anmeldt foretaket. Styret er 

tilfreds med at Adm. direktør har gitt en uforbeholden unnskyldning, og har beklaget sin handling.  
 
Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
1. Styret har ved flere anledninger blitt orientert av Adm. direktør om den situasjonen som har oppstått i forhold til 

fristbruddspasienter 
2. Styret tar redegjørelsen fra Adm. direktør vedrørende sak om innsyn i pasientjournaler for å forberede tilsynssak 

til Fylkeslegen, til orientering. 
3. Styret avventer politiets behandling hvorvidt det er begått brudd på lov og forskrift i forbindelse med bruk av 

pasientopplysninger. 
4. Styret beklager at Adm. direktør har tatt direkte kontakt med en pasient som har anmeldt foretaket. Styret er 

tilfreds med at Adm. dir. har gitt en uforbeholden unnskyldning, og har beklaget sin handling.  
 
 
Neste styremøte er i Hammerfest 28. mai 2015.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 12.20 
 
 
 
Ulf Syversen 
Styreleder 
 
 
Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte. 
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