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Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status styrevedtak 2015 til orientering. 
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1. Oversikt styrevedtak 2015 
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Møte Saknr Forslag til vedtak Vedtak Status 
12. januar 
2015 

2/2015 
Justert 
finansieringsramme 
Nye Kirkenes 
sykehus. 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (Endring i uthevet/kursiv): 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å gjøre 
følgende vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset er tilfreds med den 

jobben som er gjort for å redusere kostnader i 
prosjekt Nye Kirkenes Sykehus (NKS), uten at 
dette har gått ut over kvaliteten. 

2. Tildeling av entreprisene B02 og B03 
godkjennes, under forutsetning av godkjenning i 
Helse Nord RHF. Prosjektet gis i oppdrag å 
videreføre byggeprosjektet som planlagt, inntil 
endelig finansiering foreligger. 

3. Styret søker Helse Nord RHF om å øke p50 fra 
1310 MNOK til 1370 MNOK. Dette innebærer at 
det tas 60 MNOK fra marginen til prosjektet.  

4. p85 justeres ned til 1410 MNOK, som er 50 
MNOK ned fra 1460 MNOK. Disse 50 MNOK 
settes i reserve knyttet opp mot usikkerheten 
rundt den norske kronens verdi. 

 
1. Tildeling av entreprisene B02 og B03 

godkjennes, og oversendes til Helse Nord RHF.   
2. Styret søker Helse Nord RHF om å få økt 

rammen til prosjektet fra 1310 MNOK til 1420 
MNOK. Dette innebærer at det tas 110 MNOK 
fra marginen til prosjektet og at finansiering 
av kjøkken tas inn i ordinær ramme.  

3. Styret ber om å få en utredning av de 
økonomiske og praktiske konsekvenser av å: 
a. Etablere et felles driftsselskap for 

kjøkkendrift 

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar: 
1. Tildeling av entreprisene B02 og B03 

godkjennes, og oversendes til Helse Nord RHF.   
2. Styret søker Helse Nord RHF om å få økt 

rammen til prosjektet fra 1310 MNOK til 1420 
MNOK. Dette innebærer at det tas 110 MNOK 
fra marginen til prosjektet og at finansiering av 
kjøkken tas inn i ordinær ramme.  

3. Styret ber om å få en utredning av de 
økonomiske og praktiske konsekvenser av å: 
a. Etablere et felles driftsselskap for 

kjøkkendrift 
b. Seksjonere arealer til kjøkken inne i 

sykehuset og selge dem til et AS 
4. Styret registrerer at økonomisk risiko er høy 

og ber Adm. direktør vurdere ytterligere tiltak 
for å redusere risiko inklusive valutasikring. 

5. Styret ber om at det legges frem tiltak for å 
redusere kostnader som kan iverksettes 
dersom det ligger an til avvik fra vedtatte 
økonomiske rammer.          

Styret i Helse Nord RHF 
vedtok at investeringen 
i kjøkkenareal i NKS 
skulle tas av FIN HF, 
som en del av NKS. På 
bakgrunn av dette 
bortfaller behovet for å 
utrede konsekvenser av 
de ulike 
medfinansierings-
løsningene knyttet til 
byggingen av dette 
arealet. 
Driftskostnadene ifm 
samdrift med Sør-
Varanger kommune 
utredes i egen sak av 
OU-prosjektet NKS, som 
skal ferdigstilles innen 
utgangen av 
inneværende år. Denne 
jobben utføres av 
økonomi i FIN HF, i 
samarbeid med 
økonomi i kommunen. 
Er litt etter rute 
tidsmessig. Regner emd 
at konsepter på drift 
skal være klar i mars. 
2016. 
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b. Seksjonere arealer til kjøkken inne i 

sykehuset og selge dem til et AS 
4. Styret registrerer at økonomisk risiko er høy 

og ber Adm. direktør vurdere ytterligere 
tiltak for å redusere risiko, inklusive 
valutasikring. 

5. Styret ber om at det legges frem tiltak for å 
redusere kostnader som kan iverksettes 
dersom det ligger an til avvik fra vedtatte 
økonomiske rammer.    
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Møte Saknr Forslag til vedtak Vedtak Status 
12. februar 
2015 

Sak 6/2015 G                                     
forprosjekt Alta 
nærsykehus – Tiltak 
for styrking av 
spesialisthelse -
tjenestetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 

styringsdokumentet for forprosjekt Alta 
nærsykehus - tiltak for styrking av 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-
Finnmark.  

2. Styret forutsetter at forprosjektet holder seg 
innenfor gitte økonomisk ramme og rammer for 
øvrig gitt i styringsdokumentet.   

3. Styret bes om å bli holdt orientert om 
prosjektets utvikling i henhold til foretakets 
rapporteringsrutiner.  

4. Eventuelle endringer og avvik fra gjeldende 
premisser i styringsdokument og Helse Nord 
RHF styresak 72-2014 skal legges frem for 
styret.  

5. Det forutsettes at planlagte løsninger for 
fremtidig utvidet drift tilpasses økonomisk 
bærekraft i Finnmarkssykehuset. 

 
Forslag fra styremedlemmene Ivan Olsen, Kristin 
Rajala og Evy Adamsen om å stryke pkt. 5 i 
Administrerende direktørs forslag til vedtak. 
Forslaget fra administrerende direktør ble ved 
vedtatt med 5 mot 5 stemmer (styreleder stemte 
for administrerende direktørs forslag). 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 

styringsdokumentet for forprosjekt Alta 
nærsykehus - tiltak for styrking av 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-
Finnmark.  

2. Styret forutsetter at forprosjektet holder seg 
innenfor gitte økonomisk ramme og rammer 
for øvrig gitt i styringsdokumentet.   

3. Styret bes om å bli holdt orientert om 
prosjektets utvikling i henhold til foretakets 
rapporteringsrutiner.  

4. Eventuelle endringer og avvik fra gjeldende 
premisser i styringsdokument og Helse Nord 
RHF styresak 72-2014 skal legges frem for 
styret.  

5. Det forutsettes at planlagte løsninger for 
fremtidig utvidet drift tilpasses økonomisk 
bærekraft i Finnmarkssykehuset. 

 

 Sak 7/2015 
Virksomhetsrapport 
nr. 11/2014 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

virksomhetsrapport nr. 11/2014 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

virksomhetsrapport nr. 11/2014 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 
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 Sak 8/2015  

Foreløpig 
virksomhetsrapport 
Finnmarkssykehuset 
– desember 2014 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

redegjørelsen for den økonomiske utviklingen 
til etterretning. 

 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

redegjørelsen for den økonomiske utviklingen 
til etterretning. 

 

 

 Sak 9/2015 
Oppdragsdokument 
Finnmarkssykehuset 
HF 2015 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak: 
1. Styret har mottatt og gjennomgått 

oppdragsdokumentet til Finnmarkssykehuset 
HF 2015, og tar det til etterretning. 

2. Styret ber om at oppdragsdokumentet følges 
opp gjennom den tertialsvise rapporteringen til 
styret og gjennom overordnet risikostyring iht. 
målsetninger fra RHF på dette. 

3. Styret ber videre Administrerende direktør om 
å etablere interne rutiner for kontinuerlig 
oppfølging og rapportering på 
oppdragsdokumentet med spesiell fokus på 
områder hvor man har utfordringer med 
gjennomføringen. 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret har mottatt og gjennomgått 

oppdragsdokumentet til Finnmarkssykehuset 
HF 2015, og tar det til etterretning. 

2. Styret ber om at oppdragsdokumentet følges 
opp gjennom den tertialsvise rapporteringen 
til styret og gjennom overordnet risikostyring 
iht. målsetninger fra RHF på dette. 

3. Styret ber Administrerende direktør om å 
etablere interne rutiner for kontinuerlig 
oppfølging og rapportering på 
oppdragsdokumentet med spesielt fokus på 
områder hvor man har utfordringer med 
gjennomføringen. 

 

 Sak 10/2015 
Overordnet 
risikostyring 
oppdragsdokument 
2015 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har 

gjennomgått overordnede mål for risikostyring 
fra Helse Nord for 2015 inklusive kritiske 
suksessfaktorer og tar disse til etterretning 

2. Styret ber om at overordnet risikostyring 
gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret 
og til Helse Nord i forbindelse med 
tertialrapporteringen. 

 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har 

gjennomgått overordnede mål for risikostyring 
fra Helse Nord for 2015 inklusive kritiske 
suksessfaktorer og tar disse til etterretning 

2. Styret ber om at overordnet risikostyring 
gjennomføres tertialvis og rapporteres til 
styret og til Helse Nord i forbindelse med 
tertialrapporteringen. 
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 Sak 11/2015 

Internrevisjons-
rapport 08/2014 - 
Strykninger av 
planlagte operasjoner 
- i Helse Nord 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

revisjonsrapport vedrørende ”strykninger av 
planlagte operasjoner” til etterretning. 

2. Styret ber Administrerende direktør følge opp 
forslag til tiltak for lukking av avvik og 
rapportere til styret når avvik er lukket. 

 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

revisjonsrapport vedrørende ”strykninger av 
planlagte operasjoner” til etterretning. 

2. Styret ber Administrerende direktør følge opp 
forslag til tiltak for lukking av avvik og 
rapportere til styret når avvik er lukket. 

(OK) Sak 79//2015 

 Sak 12/2015 
Styrevedtak 2014 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar oversikt over 

styrevedtak i 2014 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar oversikt over 
styrevedtak i 2014 til orientering. 
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Møte Saknr Forslag til vedtak Vedtak Status 
25. mars 
2015 

Sak 18/2015 
Årsregnskap og 
styrets beretning 
2014 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar 

Årsberetning og årsregnskap 2014 for 
Finnmarkssykehuset HF. 

2. Årsoverskuddet på kr. 135 422 761,- overføres i 
sin helhet til udekket tap. 

3.  
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar 

Årsberetning og årsregnskap 2014 for 
Finnmarkssykehuset HF. 

2. Årsoverskuddet på kr. 135 422 761,- overføres 
i sin helhet til udekket tap. 

 

 Sak 19/2015 
Rapportering 
oppdragsdokument – 
Årlig melding 2014 til 
Helse Nord RHF        

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig 

melding for 2014. Årlig melding oversendes 
Helse Nord RHF. 

2. Styret ber Administrerende direktør spesielt 
følge opp restansepunktene for 2014 nedenfor 
sammen med oppdragsdokument for 2015: 
o Økt innkjøp gjennom innkjøpssystemet 

Clockwork 
o Utvikle standardiserte pasientforløp 
o Innføre nye metoder jf nasjonale 

metodevurderinger 
o Utføre mini-metodevurderinger (mini-HTA). 
o Innføring av E-resept 
o Gjennomføre ROS analyser for kliniske 

systemer 
o Settes foretaket i stand til å gjennomføre 

kunnskapsbaserte prosedyrer 
o Utarbeide behandlingsforløp sammen med 

kommunene på pasienter med langvarige 
smerter og utmattelsestilstander 

o Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til 
NPR. 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig 

melding for 2014. Årlig melding oversendes 
Helse Nord RHF. 

2. Styret ber Administrerende direktør spesielt 
følge opp restansepunktene for 2014 nedenfor 
sammen med oppdragsdokument for 2015: 
o Økt innkjøp gjennom innkjøpssystemet 

Clockwork 
o Utvikle standardiserte pasientforløp 
o Innføre nye metoder jf nasjonale 

metodevurderinger 
o Utføre mini-metodevurderinger (mini-

HTA). 
o Innføring av E-resept 
o Gjennomføre ROS analyser for kliniske 

systemer 
o Settes foretaket i stand til å gjennomføre 

kunnskapsbaserte prosedyrer 
o Utarbeide behandlingsforløp sammen med 

kommunene på pasienter med langvarige 
smerter og utmattelsestilstander 

o Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til 
NPR. 

Følges opp med 
påminnelse om 
oppdragsdokumentet i 
juli 2015 
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 Sak 20/2015 

Virksomhetsrapport 
nr. 1/2015 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

virksomhetsrapport nr. 1/2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

virksomhetsrapport nr. 1/2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

 

 

 Sak 21/2015 
Virksomhetsrapport 
nr. 2/2015 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

virksomhetsrapport nr. 2/2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

2. Styret registrerer at sykefraværet er urovekkende 
høyt. Styret ber administrerende direktør om å 
forsterke tiltaksarbeidet for å få redusert 
sykefraværet. 

3. Styret ber administrerende direktør om orientere 
om status på nærværsarbeid i mai. 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

virksomhetsrapport nr. 2/2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

2. Styret registrerer at sykefraværet er 
urovekkende høyt. Styret ber administrerende 
direktør om å forsterke tiltaksarbeidet for å få 
redusert sykefraværet. 

3. Styret ber administrerende direktør om 
orientere om status på nærværsarbeid i mai. 

 

Muntlig orientering blir 
gitt i styremøtet i juni 

 Sak 22/2015 
Ledelsens 
gjennomgang 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens 

gjennomgang til etterretning. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens 

gjennomgang til etterretning. 
 

 

 Sak 23/2015 
Investeringer og 
bærekraftsanalyse for 
2015 -2023 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den 

økonomiske bærekraftanalysen til etterretning. 
2. Styret registrerer og understreker at foretakets 

økonomi ikke er bærekraftig. 
3. Styret tar til etterretning at Finnmarkssykehuset 

vil gjennomføre allerede vedtatte tiltak fram til at 
arbeidet med budsjettarbeid 2016. 

 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den 

økonomiske bærekraftanalysen til 
etterretning. 

2. Styret registrerer og understreker at 
foretakets økonomi ikke er bærekraftig. 

3. Styret tar til etterretning at 
Finnmarkssykehuset vil gjennomføre allerede 
vedtatte tiltak fram til at arbeidet med 
budsjettarbeid 2016. 

 

Alle tiltak er iverksatt, 
men pr. mai 2015 ser 
man bare 50 % effekt 
av tiltakene. 
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 Sak 24/2015  

Status Strategisk 
utviklingsplan 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status 
strategisk utviklingsplan til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status 
strategisk utviklingsplan til orientering. 
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Møte Saknr Forslag til vedtak Vedtak Status 
30 april 
2015 

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 

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.  
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Møte Saknr Forslag til vedtak Vedtak Status 
28. mai 
2015 

Sak 27/2015 
Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 28. 
mai 2015  
 
Det innkalles herved til styremøte i 
Finnmarkssykehuset HF 28. mai 2015 kl. 08.00 – 
17.00 på Scandic Hotel Hammerfest. Møtet starter 
med styreseminar med tema styreevaluering fra kl. 
08.00-11.00. Lunsj 11.00 -11.30. 
 
27/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
28/2015 Godkjenning av protokollene fra 
styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015 
29/2015 Muntlig informasjon fra styreleder og 
Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 
30/2015 Strategisk utviklingsplan 
Finnmarkssykehuset HF  
31/2015 Virksomhetsrapport 3-2015 
Finnmarkssykehuset HF  
32/2015 Virksomhetsrapport 4-2015 
Finnmarkssykehuset HF  
33/2015 Rapportering 1. tertial - 
Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2015 
34/2015 Overordnet risikostyring 
oppdragsdokument 1. tertial 2015 
35/2015 Salg av eiendom på Jansnes 
36/2015 Orientering om endelig ramme og 
valutaproblematikk Nye Kirkenes Sykehus 
37/2015 Revidert Styreinstruks 
Finnmarkssykehuset HF 
38/2015 Strategi for forvaltning av kapitalkostnad 
39/2015 Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - 
Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–2025 
40/2015 Referatsaker  

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
innkalling og saksliste til styremøtet 25. mars 
2015.  
 
Enstemmig vedtatt 
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41/2015 Eventuelt  
Tilbakemeldinger fra observasjoner av styremøte 
ved Åge Lien kl. 1615 – 1645.  

 Sak 28/2015 
Godkjenning av 
protokollene fra 
styremøtet 25. mars 
2015 og 30. april 
2015 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. 
april 2015. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. 
april 2015 med de kommentarene som kom under 
møtet. 
 

 

 Sak 29/2015  
Muntlig informasjon 
fra styreleder og 
administrerende 
direktør 

Styreleder informerte om: 
- Styreleder informerte kort om foretaksmøtet 

13. mai 2015 som også er sendt ut. 
Administrerende direktør informerte om: 
- Det er ingen Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-

3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-
3a) 

- Endelig omorganisering av klinikk psykisk 
helsevern og rus  

- Prosjekt Alta Nærsykehus  
- Nye Kirkenes sykehus 
- Ny radiologi løsning innføres 31.5.2015 
- Solsiden papir er sendt til alle husstander i 

Finnmark 
- Ny alkoholpolicy i Finnmarkssykehuset HF 
- Foretaksmøtet 13. mai 2015 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar styreleders og 
administrasjonssjef informasjoner til orientering. 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar styreleders og 
administrasjonssjef informasjoner til orientering. 

 

 Sak 30/2015 
Strategisk 
utviklingsplan 
Finnmarkssykehuset 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar Strategisk 
utviklingsplan for Finnmarkssykehuset slik den er 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar Strategisk 
utviklingsplan for Finnmarkssykehuset slik den er 
framlagt fra Administrerende direktør. 
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HF framlagt fra Administrerende direktør og med de 

vedlegg til planen som foreslås. 
 
Styret vil understreke at investeringsplanen 
forutsetter at den økonomiske bærekraften bedres i 
vesentlig grad.  
Styret vil revidere Strategisk utviklingsplan hvert 4. 
år. 
 
Nestleder Kristin Rajala foreslår at saken utsettes.  
Det må jobbes videre med: 
- Bedre involvering av kommunene 
- Bedre oversikt over antall pasienter og hvor 

mange pasienter som «tilhører» hvert område 
- Få inn de viktig de viktigste områdene innen 

funksjonsfordeling i planen 
- Se planen i forhold til bærekraft og 

investeringsplan i foretaket 
- Korte ned og strukturere etter «Adm. direktørs 

plansje» (vedlegges protokoll). 
Utsettelsesforslaget falt mot 1 stemme. 
 
Administrerende direktørs endrede forslag ble 
vedtatt mot 1 stemme 
 
Stemmeforklaring fra styremedlem Svein Størdal 
Jeg ønsker å utdype bekymring for planlagt 
reduksjon i sengetall tilknyttet døgnbehandling i 
Finnmarkssykehuset. 

 
Styret vil understreke at investeringsplanen 
forutsetter at den økonomiske bærekraften 
bedres i vesentlig grad.  
 
Styret vil revidere Strategisk utviklingsplan hvert 
4. år. 
 

 Sak 31/2015 
Virksomhetsrapport 
3-2015 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
virksomhetsrapport nr. 3/2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak:  
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
virksomhetsrapport nr. 3/2015 Finnmarkssykehuset 
HF til etterretning. 
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 Sak 32/2015 

Virksomhetsrapport 
4-2015 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
virksomhetsrapport nr. 4/2015 Finnmarkssykehuset 
HF til etterretning. 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
virksomhetsrapport nr. 4/2015 Finnmarkssykehuset 
HF til etterretning. 

 

 Sak 33/2015 
Rapportering 1. 
tertial - 
Oppdragsdokument 
Finnmarkssykehuset 
HF 2015 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
3. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner 

rapport for 1. tertial på oppdragsdokumentet. 
Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 

4. Status for risiko knyttet til det samlede 
oppdraget for 2015 viser at det er 
enkeltpunkter med høy risiko som det må 
prioriteres arbeid på fram til neste 
kvartalsrapportering. Styret ber 
Administrerende direktør om særskilt å følge 
opp følgende punkter: 
- Utrulling av Clockwork bølge 2 
- Innovasjon i anskaffelsesprosesser 
- Direkte innkalling til time i innkallingsbrev 
- Oppfølgingsteam overfor private 

rehabiliteringsinstitusjoner 
- PROM målinger 
- Ansvarsovertakelse tilbud til personer 

utsatt for seksuelle overgrep 
- Overordnet ernæringsstrategi 
- Felles radiologiske protokoller 
- MINI-metode vurderinger 
- Automatisk journalgjennomgang 
- GTT undersøkelser 
- Rapportering av antibiotikabruk 
- Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging 
-  

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner 

rapport for 1. tertial på oppdragsdokumentet. 
Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 

2. Status for risiko knyttet til det samlede 
oppdraget for 2015 viser at det er 
enkeltpunkter med høy risiko som det må 
prioriteres arbeid på fram til neste 
kvartalsrapportering. Styret ber 
Administrerende direktør om særskilt å følge 
opp følgende punkter: 
- Utrulling av Clockwork bølge 2 
- Innovasjon i anskaffelsesprosesser 
- Direkte innkalling til time i innkallingsbrev 
- Oppfølgingsteam overfor private 

rehabiliteringsinstitusjoner 
- PROM målinger 
- Ansvarsovertakelse tilbud til personer 

utsatt for seksuelle overgrep 
- Overordnet ernæringsstrategi 
- Felles radiologiske protokoller 
- MINI-metode vurderinger 
- Automatisk journalgjennomgang 
- GTT undersøkelser 
- Rapportering av antibiotikabruk 
- Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging 

Følges opp med 
påminnelse om 
oppdragsdokumentet i 
juli 2015 
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 Sak 34/2015 

Overordnet 
risikostyring 
oppdragsdokument 1. 
tertial 2015 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har 

gjennomgått overordnet risikostyring for 
Finnmarkssykehuset HF for 1. tertial 2015 og 
tar denne til etterretning. 

2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget 
vurderes som middels, og avbøtende tiltak 
etablert på dette anses som tilfredsstillende.  

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har 

gjennomgått overordnet risikostyring for 
Finnmarkssykehuset HF for 1. tertial 2015 og 
tar denne til etterretning. 

2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget 
vurderes som middels, og avbøtende tiltak 
etablert på dette anses som tilfredsstillende.  

 

 Sak 35/2015  
Salg av eiendom på 
Jansnes 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
Styret i Finnmarkssykehuset HF gir 
administrerende direktør fullmakt til å 
gjennomføre salg av denne eiendommen på Jansnes 
Gnr.11 Bnr. 47, Gnr. 11 Bnr. 155, Gnr. 11 Bnr. 50, 
under forutsetning av at salget også godkjennes av 
Helse Nord RHF og Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF gir 
administrerende direktør fullmakt til å 
gjennomføre salg av eiendommen på Jansnes 
Gnr.11 Bnr. 47, Gnr. 11 Bnr. 155, Gnr. 11 Bnr. 50, 
under forutsetning av at salget også godkjennes av 
Helse Nord RHF og Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 

 Sak 36/2015 
Orientering om 
endelig ramme og 
valutaproblematikk 
Nye Kirkenes Sykehus 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
Styret i Finnmarkssykehuset HF er fornøyd med 
håndteringen av disse sakene valutaproblematikken 
knyttet til Nye Kirkenes Sykehus og tar 
informasjonen om endelig ramme til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF er fornøyd med 
håndteringen av valutaproblematikken knyttet til 
Nye Kirkenes Sykehus og tar informasjonen om 
endelig ramme til orientering. 

 

 Sak 37/2015 
 Revidert 
Styreinstruks 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Styreleders forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset vedtar revidert 
styreinstruks for Finnmarkssykehuset slik den er 
framlagt fra styreleder. 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset vedtar revidert 
styreinstruks for Finnmarkssykehuset slik den er 
framlagt fra styreleder. 
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 Sak 38/2015 

Strategi for 
forvaltning av 
kapitalkostnad 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
4. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar at 

Finnmarkssykehuset fortløpende binder  
60 - 80 prosent av sine nye låneforpliktelser på 
fastrente.  

5. Styret informeres om endringer i rentemarked 
og konsekvensene for Finnmarkssykehuset i 
tertialrapportene, hvis det skjer større 
uventende endringer informeres styret i første 
styremøte.  

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar at 

Finnmarkssykehuset fortløpende binder  
60 - 80 prosent av sine nye låneforpliktelser på 
fastrente.  

2. Styret informeres om endringer i rentemarked 
og konsekvensene for Finnmarkssykehuset i 
tertialrapportene, hvis det skjer større 
uventende endringer informeres styret i første 
styremøte.  

 

 Sak 39/2015 
Høringssvar fra 
Finnmarkssykehuset - 
Regional plan for 
øyefaget i Helse Nord 
2015–2025 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar 

direktørens forslag til høringssvar.  
2. Styret ber administrasjonen spesielt 

vektlegge: 
• Det blir svært viktig å ha oppmerksomhet 

rettet mot utdanning, rekruttering og 
stabilisering av øyeleger i Finnmark.  

• Det er også viktig å vurdere 
oppgaveglidning til spesialutdannede 
sykepleiere, der disse for eksempel kan gi 
intravitreale injeksjoner (”stikking”).  

• Samarbeid med kommunehelsetjenesten 
om videre utvikling av desentralisert 
fotoscreening bør vurderes.  

• Oppstart av intravitreale injeksjoner på 
Hammerfest sykehus støttes.  

• Det etterlyses konkrete forpliktelser om 
oppstart av slik injeksjonsbehandling i 
Kirkenes.  

• Forslaget om ambulering av øyeleger fra 
UNN til Kirkenes sykehus støttes, som en 

Vedtak 
1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar direktørens 

forslag til høringssvar.  
2. Styret ber administrasjonen spesielt 

vektlegge: 
• Det blir svært viktig å ha oppmerksomhet 

rettet mot utdanning, rekruttering og 
stabilisering av øyeleger i Finnmark.  

• Det er også viktig å vurdere 
oppgaveglidning til spesialutdannede 
sykepleiere, der disse for eksempel kan gi 
intravitreale injeksjoner (”stikking”).  

• Samarbeid med kommunehelsetjenesten 
om videre utvikling av desentralisert 
fotoscreening bør vurderes.  

• Oppstart av intravitreale injeksjoner på 
Hammerfest sykehus støttes.  

• Det etterlyses konkrete forpliktelser om 
oppstart av slik injeksjonsbehandling i 
Kirkenes.  

• Forslaget om ambulering av øyeleger fra 
UNN til Kirkenes sykehus støttes, som en 
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midlertidig løsning i påvente av at fast 
øyelege kommer til Kirkenes.  

• Det etterlyses et bedre og formalisert 
samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og 
Helse Nord om avtalespesialister.  

Enstemmig vedtatt 

midlertidig løsning i påvente av at fast 
øyelege kommer til Kirkenes.  

• Det etterlyses et bedre og formalisert 
samarbeid mellom Finnmarkssykehuset 
og Helse Nord om avtalespesialister.  

 
 Sak 40/2015 

Referatsaker 
 
 
 

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

- Referat fra Informasjons- og 
drøftingsmøtet 18. mai 2015 

- Referat fra FAMU 18. mai 2015  
- Uttalelse fra Brukerutvalget i sak om 

Strategisk utviklingsplan 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene 
til orientering. 
 

 

 Sak 41/2015 
Eventuelt 

Styremedlem Svein Størdal tok opp sak om 
merkantile oppgaver til enhetsledere med kliniske 
oppgaver.  

Adm. direktør tar saken til etterretning.  
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Møte Saknr Forslag til vedtak Vedtak Status 
18. juni 
2015 

Sak 42/2015 
Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 18. 
juni 2015  
 
Det innkalles herved til styremøte i 
Finnmarkssykehuset HF 18. juni 2015 kl. 08.00 – 
15.00 på DPS Midt/SANKS.  
08.00 – 09.00: Orientering på Finnmarksklinikken 
09.00 – 10.00: Orientering på SANKS 
10.00 – 15.00: Styremøte  
 
42/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
43/2015 Godkjenning av protokollene fra 

styremøtet 28. mai 2015 
44/2015 Muntlig informasjon fra styreleder 
 Muntlig informasjon fra Administrerende 

direktør 
45/2015 Virksomhetsrapport 5-2015 

Finnmarkssykehuset HF 
46/2015 Utredning av pasienttransport i egen regi 

ved avdeling for Pasientreiser 
47/2015 Utvikling av barneavdelingen i 

Finnmarkssykehuset   
48/2015 Effektiviseringsgevinst i Klinikk 

Prehospitale tjenester 
49/2015 Utarbeidelse av Finnmarkssykehusets 

arbeidsgiverpolitikk 2015-2018 
50/2015 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 

2014-2017 
51/2015 Informasjonssikkerhet i 

Finnmarkssykehuset HF 
52/2015 Konkretisering av planlagt aktiviteter 

knyttet til mottak av FIKS-prosjektet med 
spesiell vekt på tiltak rettet mot å 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
innkalling og saksliste til styremøtet 18. juni 2015.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Styresakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
42/15, 43/15, 44/15, 45/15, 49/15, 48/15, 
46/15, 47/15, 51/15, 52/15, 50/15, 53/15, 
54/15, 55/15 
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realisere forventede effekter 

53/2015 Oversikt - Vedtak i styret januar – mai 
2015 

54/2015 Referatsaker 
55/2015 Eventuelt 

 Sak 43/2015 
Godkjenning av 
protokollene fra 
styremøtet 28. mai 
2015 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
protokollene fra styremøtet 28. mai 2015. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
protokollene fra styremøtet 28. mai 2015. 

 

 

 Sak 44/2015  
Muntlig informasjon 
fra styreleder og 
administrerende 
direktør 

Styreleder informerte om: 
- Styreleder viste til orientering i e-post datert 15.6 

om styreledermøtet 11.6.2015 og foretaksmøtet i 
Helse Nord Helse Nord RHF 1.6.2015. 

 
Administrerende direktør informerte om: 
- Nærværsarbeidet 
- Reduksjon av ventelister 

o Arbeidsgruppen er satt ned og er i arbeid 
o Mandat er utarbeidet og vedtatt med 

utgangspunkt i foretaksmøtets vedtak. 
- Direktøren orienterte om en hendelse i Klinikk 

Psykisk helsevern og Rus som er rapportert iht. 
bestemmelsene i Lov om spesialisthelsetjeneste  
§ 3-3a (informasjonen er unntatt offentlighet iht. 
offl. §13 og forvl. §13) 

- Endelig omorganisering av klinikk psykisk 
helsevern og rus og Innføring av LAR (Legemiddel 
assistert rehabilitering) 

o LAR-behandling tas over av foretaket iht. 
bestemmelse i Oppdragsdokumentet 2015. 

- Arealutfordringer på Hammerfest sykehus 
o Flytting av kjevekirurg 
o Stort rombehov til egne spesialister 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon 
fra styreleder og administrerende direktør til 
orientering. 
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Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv) 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra 
styreleder og administrerende direktør 
administrasjonssjef til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

 Sak 45/2015 
Virksomhetsrapport 
5-2015 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

virksomhetsrapport 5-2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

2. Styret registrerer at sykefraværet fremdeles er 
høyt og ber om at administrerende direktør 
intensiverer nærværsarbeidet med fokus på de to 
klinikkene der denne utfordringen er størst. 
Styret ber om at status på dette arbeidet får 
større plass i virksomhetsrapportene fremover. 

 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

virksomhetsrapport 5-2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

2. Styret registrerer at sykefraværet fremdeles er 
høyt og ber om at administrerende direktør 
intensiverer nærværsarbeidet med fokus på 
de to klinikkene der denne utfordringen er 
størst. Styret ber om at status på dette 
arbeidet får større plass i 
virksomhetsrapportene fremover. 

Rapporteres nå på 
nærværsarbeid i 
virksomhetsrapportene
. 

 Sak 46/2015 
Utredning av 
pasienttransport i 
egen regi ved avdeling 
for Pasientreiser 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tilslutter slutter seg 
til konklusjonen om ikke å starte opp med transport 
i egen regi på nåværende tidspunkt basert på grunn 
av den økonomiske usikkerheten som kommer frem 
i utredningen i saksfremlegget. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak:  
Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til 
konklusjonen om ikke å starte opp med transport i 
egen regi på nåværende tidspunkt på grunn av 
den økonomiske usikkerheten som kommer frem i 
utredningen. 

 

 Sak 47/2015 
Utvikling av 
barneavdelingen i 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten 

fra utviklingsprosjektet på Barneavdelingen ved 
Klinikk Hammerfest til etterretning. 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten 

fra utviklingsprosjektet på Barneavdelingen 
ved Klinikk Hammerfest til etterretning. 

2. Styret ber Administrerende direktør 

Plan for arbeid er 
utarbeidet og enkelte 
av tiltakene er 
iverksatt. 
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2. Styret ber Administrerende direktør iverksette 

utviklingsarbeidet i henhold til foreslåtte tiltak i 
rapporten. 

3. Styret ber om å bli orientert i løpet av første 
halvår 2017 om arbeidet med å snu 
pasientstrømmen ut av fylket, herunder om 
gjennomført ambulering er tilstrekkelig for å få 
dette til. 

 
Enstemmig vedtatt 

iverksette utviklingsarbeidet i henhold til 
foreslåtte tiltak i rapporten. 

3. Styret ber om å bli orientert i løpet av første 
halvår 2017 om arbeidet med å snu 
pasientstrømmen ut av fylket, herunder om 
gjennomført ambulering er tilstrekkelig for å 
få dette til. 

 Sak 48/2015 
Effektiviserings-
gevinst i klinikk 
prehospitale tjenester 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF opprettholder 

vedtak om investering i Klinikk Prehospitale 
tjenester jamfør styrevedtak 97/2014. Styret 
følger den økonomiske utviklingen i klinikken 
og forventer ytterligere kostnadsreduserende 
tiltak. 

2. Styret forventer snarlig ferdigstilling av 
utredning om innføring transportambulanse i 
samarbeid med pasientreiser. 

 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF opprettholder 

vedtak om investering i Klinikk Prehospitale 
tjenester jamfør styrevedtak 97/2014. Styret 
følger den økonomiske utviklingen i klinikken 
og forventer ytterligere kostnadsreduserende 
tiltak. 

2. Styret forventer snarlig ferdigstilling av 
utredning om innføring transportambulanse i 
samarbeid med pasientreiser. 

Transportambulanse er 
innført. 

 Sak 49/2015 
Utarbeidelse av 
Finnmarkssykehusets 
arbeidsgiverpolitikk 
2015 - 2018 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar forslag 

til arbeidsgiverpolitikk for perioden 2015-2018.   
2. Styret ber om ny orientering ved utløp av 

planperioden 2016. 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar forslag 

til arbeidsgiverpolitikk for perioden 2015-
2018.   

2. Styret ber om ny orientering ved utløp av 
2016. 

 

 Sak 50/2015 
Strategiplan for 
innkjøp i Helse Nord 
2014-2017 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kurs): 
1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar Helse Nord 

RHFs vedlagt organisasjonsplan som 
retningsgivende for kategoristyrt organisering 
av anskaffelsesvirksomheten i foretaket. 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar Helse 

Nord RHFs vedlagte organisasjonsplan som 
retningsgivende for kategoristyrt organisering 
av anskaffelsesvirksomheten i foretaket. 

2. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar vedlagt 
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2. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar vedlagt 

samarbeidsavtale som styrende for foretakets 
samarbeid med det regionale helseforetaket 
samt de øvrige helseforetakene i regionen. 

 
Enstemmig vedtatt 

samarbeidsavtale som styrende for foretakets 
samarbeid med det regionale helseforetaket 
samt de øvrige helseforetakene i regionen. 

 Sak 51/2015 
Informasjonssikker-
het i Finnmarkssyke-
huset HF 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status om 
informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset til 
etterretning orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status om 
informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset til 
orientering. 

 

 Sak 52/2015 
Konkretisering av 
planlagt aktiviteter 
knyttet til mottak av 
FIKS-prosjektet med 
spesiell vekt på tiltak 
rettet mot å realisere 
forventede effekter 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen 
om økonomiske effekter av konkretisering av 
planlagt aktiviteter knyttet til mottak av FIKS-
prosjektet med spesiell vekt på tiltak rettet mot å 
realisere forventede effekter, til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen 
om økonomiske effekter av FIKS-prosjektet med 
spesiell vekt på tiltak rettet mot å realisere 
forventede effekter, til orientering. 

 

 Sak 53/2015  
Oversikt - Styrevedtak 
januar – mai 2015 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar oversikt over 
styrevedtak januar – mai 2015 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar oversikt over 
styrevedtak januar – mai 2015 til orientering. 

 

 Sak 54/2015 
Referatsaker 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene 
til orientering: 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. 

juni 2015 
- Referat fra FAMU 5. juni 2015  

Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene 
til orientering. 
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- Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 8. juni 2015 
- Personskadedata 2014 - 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjone
r/Attachments/958/Personskadedata2014.pdf 

 
Enstemmig vedtatt 

 Sak 56/2015 
Eventuelt 

Økonomiske forutsetninger Klinikk Psykisk 
helsevern og Rus: 
Administrerende direktør orienterte om utviklingen 
av de økonomiske forutsetninger i Klinikk Psykisk 
helsevern og Rus. De økonomiske forutsetningene 
er endret etter styrets vedtak om omorganisering 
av klinikken. 
 
Sykehusapotek Nord 
Styremedlem Mona Søndenå stilte spørsmål om 
hvorfor Finnmarkssykehuset ikke bruker 
Sykehusapotek Nord? 
 
Administrerende direktør svarte at foretaket jobber 
med avtale med Sykehusapoteket. 
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Møte Saknr Forslag til vedtak Vedtak Status 
27. august 
2015 

Sak 56/2015 
Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset  
27. august 2015  
 
Det innkalles herved til styremøte i 
Finnmarkssykehuset HF 27. august 2015 kl. 12.00 – 
16.00 på Kirkenes sykehus, LMS møterom. Starter 
med lunsj 11.30. 
16.00 – 16.30: Status Reduksjon av ventetid 
16.30 – 16.50: Informasjon om samhandling med 
kommunene 
16.50 – 17.10: Statusorientering om Nye Kirkenes 
sykehus 
17.30 – 18.15: Omvisning på tomta Nye Kirkenes 
sykehus 
18.30 – 19.15: Omvisning Luftambulanse Kirkenes 
 
Saksnummer - Sakens navn 
56/2015 - Godkjenning av innkalling og saksliste 
57/2015 - Godkjenning av protokollene fra 
styremøtet 18. juni 2015 
58/2015 - Muntlig informasjon fra styreleder / 
Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 
59/2015 - Virksomhetsrapport 6 og 7 - 2015 
Finnmarkssykehuset HF 
60/2015 - Møteplan 2016 Styret i 
Finnmarkssykehuset HF 
61/2015 - Desentralisert medisinutdanning i 
Finnmark 
62/2015 - Tilsyn - Fylkesmannen i Finnmark – 
Stikkprøvetilsyn - Spesialisthelsetjenestens 
håndtering av henvisninger og viderehenvisninger 
frem til start av nødvendig helsehjelp 

Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
innkalling og saksliste.  
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63/2015 - Orientering om Arbeidstilsynets revisjon 
ved klinikk Hammerfest 
64/2015 - Tilsyn - rutiner og samarbeid mellom 
klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes i 
abortsaker og rutiner for oppnevning av 
abortnemnder 
65/2015 - Risikovurdering fødetilbud i Finnmark 
66/2015 - Sammenligninger av kostnader i 
lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk 
helsevern og Rus  
67/2015 - Referatsaker 
68/2015 - Eventuelt 

 Sak 57/2015 
Godkjenning av 
protokoll fra 
styremøtet 18. juni 
2015 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
protokoll fra styremøtet 18. juni 2015. 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
protokoll fra styremøtet 18. juni 2015. 

 

 Sak 58/2015  
Muntlig informasjon 
fra styreleder og 
administrerende 
direktør 

Orientering fra styreleder: 
- Styreledermøtet og styremøte i Helse Nord RHF– 

Informasjon gitt pr. e-post av styreleder. 
- Styreleder deltar på den nasjonale 

Pasientsikkerhetskonferansen 24.9.2015 
Orientering fra Administrerende direktør 
- Prosjekt Alta Nærsykehus – styringsgruppemøte 

28.8 utsatt pga. av mangelfull saksgrunnlag. 
- Kjevekirurg tilbudet i Finnmark – 

Finnmarkssykehuset trenger arealet til APAT og 
andre tilbud som klinikk Hammerfest trenger 
lokaler til. 

- Flytting av administrasjon i nye lokaler/kontorer. 
- Helseminister Bent Høie besøkte Hammerfest og 

Kirkenes i begynnelsen av august. 
Helseministeren besøker Alta og Karasjok i uke 
36. 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon 
fra styreleder og administrerende direktør til 
orientering. 

 

 

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



 Side 26 
 

 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra 
styreleder og administrerende direktør til 
orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

 Sak 59/2015 
Virksomhetsrapport  
6 og 7 2015 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
virksomhetsrapport 6 og 7-2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
virksomhetsrapport 6 og 7-2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 
 
 

 

 Sak 60/2015 
Møteplan 2016 - 
Styret i 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende 
møteplan for 2016: 
11. februar 2016 Telematikk/telefon 
17. mars 2016 Hammerfest 
25. mai 2016 Bodø 
16. juni 2016 Kirkenes 
25. august 2016 Utføres dersom behov - 

Telematikk/telefon 
29. september 2016 Alta 
26. oktober 2016 Tromsø 
7. og 8. desember 2016 Hammerfest  
 
Styreseminarer: 
25. – 26. mai 2016 Bodø i regi av Helse Nord 

RHF 
15. – 16. juni 2016 Kirkenes i regi av 

Finnmarkssykehuset HF 
26. – 27. oktober 2016 Tromsø i regi av Helse 

Nord RHF 
 

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende 
møteplan for 2016: 
11. februar 2016 Telematikk/telefon 
17. mars 2016 Hammerfest 
25. mai 2016 Bodø 
16. juni 2016 Kirkenes 
25. august 2016 Utføres dersom behov - 

Telematikk/telefon 
29. september 2016 Alta 
26. oktober 2016 Tromsø 
7. og 8. desember 2016 Hammerfest  
 
Styreseminarer: 
25. – 26. mai 2016 Bodø i regi av Helse Nord 

RHF 
15. – 16. juni 2016 Kirkenes i regi av 

Finnmarkssykehuset HF 
26. – 27. oktober 2016 Tromsø i regi av Helse 

Nord RHF 
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Enstemmig vedtatt 

 Sak 61/2015 
Desentralisert 
medisinutdanning i 
Finnmark 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ser på 

bakgrunn av foretakets Strategiske 
Utviklingsplan positivt på at det etableres et 
tilbud med regionalisert utdanning for 6. år av 
medisinerstudiet i Finnmark. 

2. Styret i Finnmarkssykehuset gir sin tilslutning 
til at arbeidet mellom Finnmarkssykehuset, 
Helse Nord, Universitetet i Tromsø/Norges 
arktiske universitet og de berørte kommunene 
videreføres. Målsettingen er at det etableres en 
pilot med utdanning av 4 studenter fra 
studieåret 2017, og full drift med 12 studenter 
fra studieåret 2018. 

 
Enstemmig vedtatt 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ser på 
bakgrunn av foretakets Strategiske 
Utviklingsplan positivt på at det etableres et 
tilbud med regionalisert utdanning for 6. år av 
medisinerstudiet i Finnmark. 

2. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet mellom 
Finnmarkssykehuset, Helse Nord, 
Universitetet i Tromsø/Norges arktiske 
universitet og de berørte kommunene 
videreføres. Målsettingen er at det etableres 
en pilot med utdanning av 4 studenter fra 
studieåret 2017, og full drift med 12 studenter 
fra studieåret 2018. 

 

 Sak 62/2015  
Tilsyn - 
Fylkesmannen i 
Finnmark – 
Stikkprøvetilsyn - 
Spesialisthelsetjenest
ens håndtering av 
henvisninger og 
viderehenvisninger 
frem til start av 
nødvendig helsehjelp 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tilsyn - 
Fylkesmannen i Finnmark – Stikkprøvetilsyn - 
Spesialisthelsetjenestens håndtering av 
henvisninger og viderehenvisninger frem til start av 
nødvendig helsehjelp, til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tilsyn - 
Fylkesmannen i Finnmark – Stikkprøvetilsyn - 
Spesialisthelsetjenestens håndtering av 
henvisninger og viderehenvisninger frem til start 
av nødvendig helsehjelp, til orientering. 

 

 Sak 63/2015 
Orientering om 
Arbeidstilsynets 
revisjon ved klinikk 
Hammerfest 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
Arbeidstilsynets revisjon ved Klinikk Hammerfest 
til etterretning. 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
Arbeidstilsynets revisjon ved Klinikk Hammerfest 
til etterretning. 
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 Sak 64/2015  

Tilsyn - rutiner og 
samarbeid mellom 
klinikk Hammerfest 
og klinikk Kirkenes i 
abortsaker og rutiner 
for oppnevning av 
abortnemnder 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tilsyn - rutiner 
og samarbeid mellom klinikk Hammerfest og 
klinikk Kirkenes i abortsaker og rutiner for 
oppnevning av abortnemnder til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tilsyn - 
rutiner og samarbeid mellom klinikk Hammerfest 
og klinikk Kirkenes i abortsaker og rutiner for 
oppnevning av abortnemnder til orientering. 

 

 Sak 65/2015 
Risikovurdering 
fødetilbud i Finnmark 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om 
risikovurdering av fødetilbud i Finnmark med 
tilhørende forslag til tiltak, til etterretning. 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon 
om risikovurdering av fødetilbud i Finnmark med 
tilhørende forslag til tiltak, til etterretning. 

 

 Sak 66/2015 
Sammenligninger av 
kostnader i 
lokalsykehus i Helse 
Nord med fokus på 
Psykisk helsevern og 
Rus 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon om 
sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i 
Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus 
til orientering. 
 
1. Styret Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen 

vedrørende sammenligninger av kostnader i 
DPSene til orientering. 

2. Styret gir sin tilslutning til direktørens forslag til 
prosess og framdriftsplan for gjennomføring av 
tidligere vedtatte endringer i organiseringen av 
Psykisk helsevern og rus 

3. Styret ber om informasjon på styremøtet i 
oktober vedrørende utviklingen i kostnadsbildet 
og tiltaksplan for å oppnå framtidig 
budsjettbalanse 

 
Enstemmig vedtatt 

1. Styret Finnmarkssykehuset HF tar 
informasjonen vedrørende sammenligninger 
av kostnader i DPSene til orientering. 

2. Styret gir sin tilslutning til direktørens forslag 
til prosess og framdriftsplan for 
gjennomføring av tidligere vedtatte endringer 
i organiseringen av Psykisk helsevern og rus 

3. Styret ber om informasjon på styremøtet i 
oktober vedrørende utviklingen i 
kostnadsbildet og tiltaksplan for å oppnå 
framtidig budsjettbalanse 

Se sak 90/2015  
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 Sak 67/2015 

Referatsaker 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene 
til orientering: 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. 

august 2015 
- Referat fra FAMU 20. august 2015  
- Høringssvar – Finnmarkssykehuset HF – Fritt 

behandlingsvalg 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene 
til orientering: 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. 

august 2015 
- Referat fra FAMU 20. august 2015  
- Høringssvar – Finnmarkssykehuset HF – Fritt 

behandlingsvalg 

 

 Sak 68/2015 
Eventuelt 

Øyelegetilbud i Lakselv etter Øyelege Per Somby 
- Helse Nord RHF har lyst ut 

avtalespesialiststillingen. Det var ingen søkere 
til avtalespesialiststillingen. Helse Nord har 
besluttet å legge ned tilbudet og vil kjøpe 
utstyret av øyelege Per Somby. 
Finnmarkssykehuset HF overtar utstyret. 
Utstyret skal plasseres i Karasjok hvor foretaket 
har en øyelege som ønsker å jobbe deltid for 
foretaket. 

Tertialrapportering byggeprosjekt 
- Styret ønsker tertialrapporten styrebehandlet 

før den sendes til Helse Nord RHF.. 
 
Sosial dumping i byggeprosjekter  
- Styret ønsker orientering om tiltak for å unngå 

dette. 
Tolkeprosjektet 
- Styret bestiller orientering om tolkeprosjektet. 
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Møte Saknr Forslag til vedtak Vedtak Status 
30. 
september 
2015 

Sak 69/2015 
Godkjenning av 
innkalling og saksliste 
 

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 30. 
september 2015  
 
Det innkalles herved til styremøte i 
Finnmarkssykehuset HF 30. september 2015 kl. 
08.30 – 15.00 på Scandic Hotel Alta.  
 
13.30 – 14.00: Informasjon om «Sammenligning av 
kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 
 
69/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
70/2015 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 
27. august 2015 
71/2015 Muntlig informasjon fra 
styreleder/Muntlig informasjon fra 
Administrerende direktør 
72/2015 Virksomhetsrapport nr. 8 2015 
Finnmarkssykehuset HF 
73/2015 Investeringer og bærekraftsanalyse for 
2015 -2023 
74/2015 Budsjettprosess 2016 i 
Finnmarkssykehuset HF 
75/2015 Rapportering 2. tertial - 
Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2015 
76/2015 Overordnet risikostyring 
oppdragsdokument 2. tertial 2015 
77/2015 Oppdragsdokument 2015 - 
tilleggsdokument 
78/2015 Orientering om prosjekt ventetid – 
sluttrapport  
79/2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 
08/2014 - Strykninger av planlagte operasjoner i 

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
innkalling og saksliste. 
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Helse Nord 
80/2015 Arbeid med tiltak for budsjettbalanse 
Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
81/2015 Referatsaker 
82/2015 Eventuelt 
 
Enstemmig vedtatt 

 Sak 70/2015 
Godkjenning av 
protokollen fra 
styremøtet 27. august 
2015 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
protokollen fra styremøtet 27. august 2015. 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
protokollen fra styremøtet 27. august 2015. 

 

 Sak 71/2015 
Muntlig informasjon 
fra styreleder og 
administrerende 
direktør 

Orientering fra styreleder 
- Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse 2015 
 
Orientering fra Administrerende direktør 
- Prosjekt Alta Nærsykehus 
- Tolkeprosjektet 
- Lokaler til kjevekirurg 
- Tilsynssak Fylkeslegen vedrørende ulovlig innsyn 

pasientjournaler 
- Transittmottak Fjellhallen Kirkenes og foretakets 

rolle 
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger 

inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – 3a 
(Informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. 
§13 og forvl. §13) 

Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon 
fra styreleder og administrerende direktør til 
orientering. 
 
 

 

 Sak 72/2015 
Virksomhetsrapport 
nr. 8 2015 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
virksomhetsrapport nr. 8/2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
virksomhetsrapport nr. 8/2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 
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 Sak 73/2015 

Investeringer og 
bærekraftsanalyse for 
2015 -2023 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Investeringer 

og bærekraftanalyse for 2015 - 2023 til 
etterretning. 

2. Styret registrerer og understreker at foretakets 
økonomi ikke er bærekraftig. 

3. Styret ber om en status på uløste utfordringer i 
styremøtet 2. desember 2015 

4. Styret ber om en statusorientering på tidligere 
vedtatte tiltak for bærekraft til styremøte 2. 
desember 2015 
 

Enstemmig vedtatt 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
Investeringer og bærekraftanalyse for 2015 - 
2023 til etterretning. 

2. Styret registrerer og understreker at 
foretakets økonomi ikke er bærekraftig. 

3. Styret ber om en status på uløste utfordringer i 
styremøtet 2. desember 2015 

4. Styret ber om en statusorientering på tidligere 
vedtatte tiltak for bærekraft til styremøte 2. 
desember 2015 

 

Direktørens 
orienteringer i 
desembermøtet. 
Muntlig orientering. 

 Sak 74/2015 
Budsjettprosess 2016 
i Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om 
budsjettprosessen 2016 i Finnmarkssykehuset HF 
til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon 
om budsjettprosessen 2016 i Finnmarkssykehuset 
HF til orientering. 
 

 

 Sak 75/2015 
Rapportering 2. tertial 
- Oppdragsdokument 
Finnmarkssykehuset 
HF 2015 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner 

rapport for 2. tertial på oppdragsdokumentet. 
Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 

2. Status for risiko knyttet til det samlede 
oppdraget for 2015 viser at det er 
enkeltpunkter med høy risiko som det må 
prioriteres arbeid på fram til årsrapporteringen. 
Styret ber Administrerende direktør om 
særskilt å følge opp følgende punkter: 
- Utrulling av Clockwork bølge 2 
- Innovasjon i anskaffelsesprosesser 
- Direkte innkalling til time i innkallingsbrev 
- PROM målinger 

1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner 
rapport for 2. tertial på oppdragsdokumentet. 
Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 

2. Status for risiko knyttet til det samlede 
oppdraget for 2015 viser at det er 
enkeltpunkter med høy risiko som det må 
prioriteres arbeid på fram til 
årsrapporteringen. Styret ber Administrerende 
direktør om særskilt å følge opp følgende 
punkter: 
- Utrulling av Clockwork bølge 2 
- Innovasjon i anskaffelsesprosesser 
- Direkte innkalling til time i innkallingsbrev 
- PROM målinger 
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- Ansvarsovertakelse tilbud til personer utsatt 

for seksuelle overgrep 
- Overordnet ernæringsstrategi 
- MINI-metode vurderinger 
- Automatisk journalgjennomgang 
- GTT undersøkelser 
-  

Enstemmig vedtatt 

- Ansvarsovertakelse tilbud til personer 
utsatt for seksuelle overgrep 

- Overordnet ernæringsstrategi 
- MINI-metode vurderinger 
- Automatisk journalgjennomgang 
- GTT undersøkelser 

 Sak 76/2015 
Overordnet 
risikostyring 
Oppdragsdokument – 
2. tertial 2015 
 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått 

overordnet risikostyring for Finnmarkssykehuset 
HF for 2. tertial 2015 og tar denne til etterretning. 

2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget 
vurderes som middels til lav, og avbøtende tiltak 
etablert på dette anses som tilfredsstillende.  

3.  
Enstemmig vedtatt 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått 
overordnet risikostyring for Finnmarkssykehuset 
HF for 2. tertial 2015 og tar denne til etterretning. 

2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget 
vurderes som middels til lav, og avbøtende tiltak 
etablert på dette anses som tilfredsstillende.  

 

 

 Sak 77/2015 
Oppdragsdokument 
2015 - 
tilleggsdokument 
 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 

tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2015 
til etterretning. 

2. Styret vedtar forslag til overordnet tiltaksplan 
for arbeid med tilleggsoppdraget og ber om at 
denne følges opp i forbindelse med 
tertialrapporteringen til styret 

3.  
Enstemmig vedtatt 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2015 til 
etterretning. 

2. Styret vedtar forslag til overordnet tiltaksplan 
for arbeid med tilleggsoppdraget og ber om at 
denne følges opp i forbindelse med 
tertialrapporteringen til styret 

 

 

 Sak 78/2015 
Orientering om 
prosjekt reduksjon av 
ventetid – 
sluttrapport 
 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Orientering om 
prosjekt reduksjon av ventetid – sluttrapport til 
orientering og ber om at saken fremmes som 
beslutningssak i styremøtet i oktober. 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Orientering 
om prosjekt reduksjon av ventetid – sluttrapport 
til orientering og ber om at saken fremmes som 
beslutningssak i styremøtet i oktober. 
 

Ble tatt som sak i 
oktober 
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 Sak 79/2015 

Oppfølging av 
internrevisjons-
rapport 08/2014 - 
Strykninger av 
planlagte operasjoner 
i Helse Nord 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppfølging av 
internrevisjonsrapport 08/2014 - Strykninger av 
planlagte operasjoner i Helse Nord til etterretning. 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppfølging av 
internrevisjonsrapport 08/2014 - Strykninger av 
planlagte operasjoner i Helse Nord til etterretning. 
 

 

 Sak 80/2015  
Arbeid med tiltak for 
budsjettbalanse 
Klinikk Psykisk 
helsevern og Rus 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om arbeid 
med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk 
helsevern og Rus til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om arbeid 
med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk 
helsevern og Rus til orientering. 
 

 

 Sak 81/2015 
Referatsaker 

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

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 
18. september 2015 

- Referat fra FAMU 17. september 2015  
- Referat Brukerutvalget 

Finnmarkssykehuset 23. september 2015 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene 
til orientering: 

- Referat fra Informasjons- og 
drøftingsmøtet 18. september 2015 

- Referat fra FAMU 17. september 2015  
- Referat Brukerutvalget 

Finnmarkssykehuset 23. september 2015 
 

 

 Sak 82/2015 
Eventuelt 
 

Ingen eventuelt saker. 
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Møte Saknr Forslag til vedtak Vedtak Status 
28. 
oktober 
2015 

Sak 83/2015 
Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 28. 
oktober 2015  
Det innkalles herved til styremøte i 
Finnmarkssykehuset HF 28. oktober 2015 kl. 08.00 
– 13.00 på Scandic Ishavshotel Tromsø.  
 
83/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
84/2015 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 
27. august 2015 
85/2015 Muntlig informasjon fra styreleder / 
Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 
86/2015 Virksomhetsrapport nr. 9 2015 
Finnmarkssykehuset HF 
87/2015 Igangsetting av idé- og konseptfase for 
Nye Hammerfest sykehus 
88/2015 Prosjekt ventetid – sluttrapport 
89/2015 Økt samarbeid mellom de somatiske 
virksomhetene i Klinikk Hammerfest og Klinikk 
Kirkenes 
90/2015 Tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk 
helsevern og Rus 
91/2015 Tertialrapport august 2015 NKS 
92/2015 Orientering status prøveordning 
vakttelefon Pasientreiser 
93/2015 Orientering om LAR-behandling 
94/2015 Referatsaker 
95/2015 Eventuelt 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
innkalling og saksliste.  
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 Sak 84/2015 

Godkjenning av 
protokoll fra styre-
møtet 30. september 
2015 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
protokoll fra styremøtet 30. september 2015. 

Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
protokoll fra styremøtet 30. september 2015. 

 

 Sak 85/2015  
Muntlig informasjon 
fra styreleder og 
administrerende 
direktør 

Orientering fra styreleder 
- Styreleder har sendt all informasjon 

fortløpende til styret. 
Orientering fra Administrerende direktør 
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger 

inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – 3a 
(Informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. 
§13 og forvl. §13) 
o 2 hendelser 3-3a meldinger siden 30. 

september 2015 
- Møtekjøring bilambulanse 
- Status Prosjekt Alta Nærsykehus 

o Fristen for behandling av sluttrapport endres til 
20.1.16 i styringsgruppen. 

o Alta kommune bygger vestibylen og 
Finnmarkssykehuset lager en kjøpsavtale på 
1700 kvm til sykehusbygg. 

o Sykehusbygg har kvalitetssikret deler av 
rapporten. 

o Vurderes om ambulansestasjonen skal tas inn i 
prosjektet. 

- Flytningesituasjonen i Finnmark 
o Alle skal ta røntgen innen 14 dager av lungene 
o 2 nye røntgen maskiner og ombygging av 

sykehuset for å skåne normal drift 
o Foretaket høyner beredskapen fra grønn til gul 

fordi Klinikk Kirkenes har hatt høy 
arbeidsbelastning i 5 uker. 

 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon 
fra styreleder og administrerende direktør til 
orientering. 
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Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra 
styreleder og administrerende direktør til 
orientering. 

Enstemmig vedtatt 
 Sak 86/2015 

Virksomhetsrapport 
nr. 9 2015 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
virksomhetsrapport nr. 9 2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
virksomhetsrapport nr. 9 2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 
 

 

 Sak 87/2015 
Igangsetting av 
idéfase for Nye 
Hammerfest sykehus
  

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å 

igangsette idéfase for Nye Hammerfest 
sykehus. 

2. Styret ber om at det utarbeides et 
styringsdokument for idéfasen, som presenteres 
for styret i februar 2016. 

3. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektets 
utvikling i henhold til foretakets 
rapporteringsrutiner.  

4. Styret ber om at idéfasen organiseres i henhold 
til prinsipper angitt i tidligfaseveilederen for 
sykehusbygg.  

5. Det forutsettes at konsept for bygging av Nye 
Hammerfest sykehus tilpasses økonomisk 
bærekraft i Finnmarkssykehuset.  

6. Idéfasen skal skje i nært samarbeid med Helse 
Nord RHF og Sykehusbygg HF. 

7. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at plan for 
igangsetting av idéfase legges fram for styret i 
Helse Nord RHF for endelig beslutning. 

 
Enstemmig vedtatt 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å 
igangsette idéfase for Nye Hammerfest sykehus. 

2. Styret ber om at det utarbeides et 
styringsdokument for idéfasen, som presenteres 
for styret i februar 2016. 

3. Styret ber om å bli holdt orientert om 
prosjektets utvikling i henhold til foretakets 
rapporteringsrutiner.  

4. Styret ber om at idéfasen organiseres i 
henhold til prinsipper angitt i 
tidligfaseveilederen for sykehusbygg.  

5. Det forutsettes at konsept for bygging av Nye 
Hammerfest sykehus tilpasses økonomisk 
bærekraft i Finnmarkssykehuset.  

6. Idéfasen skal skje i nært samarbeid med 
Helse Nord RHF og Sykehusbygg HF. 

7. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at plan for 
igangsetting av idéfase legges fram for styret i 
Helse Nord RHF for endelig beslutning. 

 

Sak i helse nord styret 
24/2 2016. Sak om 
styringsdokument til 
styret i 
Finnmarkssykehuset i 
mars 2016. 
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 Sak 88/2015 

Prosjekt Reduksjon av 
ventetid - sluttrapport 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om 

sluttrapport Prosjekt reduksjon av ventetid til 
etterretning.  

2. Styret ber om at tiltak i sluttrapporten følges 
opp av administrerende direktør og at styret 
får en status på arbeidet før sommeren 2016.  

 
Enstemmig vedtatt 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om 
sluttrapport Prosjekt reduksjon av ventetid til 
etterretning.  

2. Styret ber om at tiltak i sluttrapporten følges 
opp av administrerende direktør og at styret 
får en status på arbeidet før sommeren 2016.  

 

 

 Sak 89/2015 
Muligheter for økt 
samarbeid mellom de 
somatiske 
virksomhetene i 
Klinikk Hammerfest 
og Klinikk Kirkenes 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten 

om Muligheter for økt samarbeid mellom de 
somatiske virksomhetene i klinikk 
Hammerfest og klinikk Kirkenes til 
etterretning. 

2. Styret ber Administrerende direktør iverksette 
videre arbeid i henhold til foreslåtte tiltak i 
rapporten.  

3. Styret synes arbeidet som er utført er meget bra 
og det er i tråd med tidligere ønsker fra styret. 
Styret ønsker å følge arbeidet. Styret ber derfor 
om en ny rapportering til møtet i juni eller 
august 2016. 

 
Enstemmig vedtatt 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
rapporten om Muligheter for økt samarbeid 
mellom de somatiske virksomhetene i klinikk 
Hammerfest og klinikk Kirkenes til 
etterretning. 

2. Styret ber Administrerende direktør 
iverksette videre arbeid i henhold til 
foreslåtte tiltak i rapporten.  

3. Styret synes arbeidet som er utført er meget 
bra og det er i tråd med tidligere ønsker fra 
styret. Styret ønsker å følge arbeidet. Styret 
ber derfor om en ny rapportering til møtet i 
juni eller august 2016. 

 

 

 Sak 90/2015 
Tiltak for 
budsjettbalanse 
Klinikk Psykisk 
helsevern og Rus 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om 

arbeid med tiltak for budsjettbalanse for 
Klinikk Psykisk helsevern og Rus til 
etterretning. 

2. Styret ber om at forslag til tiltak for å sikre 
budsjettbalanse innarbeides i budsjettet for 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om 
arbeid med tiltak for budsjettbalanse for Klinikk 
Psykisk helsevern og Rus til etterretning. 

2. Styret ber om at forslag til tiltak for å sikre 
budsjettbalanse innarbeides i budsjettet for 
2016 og følges opp i 
virksomhetsrapporteringen. 

3. Styret ber om at nye tiltak utarbeides og 

Framdrift i forhold til 
byggeprosesser er 
ivaretatt. Sak kommer 
før sommeren til styret 
om effekt av tiltak. 
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2016 og følges opp i 
virksomhetsrapporteringen. 

3. Styret ber om at nye tiltak utarbeides og 
fremmes for styret før sommeren 2016 dersom 
effekten av planlagte tiltak viser seg å ikke 
være tilstrekkelig.  

4. Styret ber om at Administrerende direktør 
tilpasser framdrift i planlagte byggeprosesser til 
behov for avklaring av økonomisk bærekraft for 
disse. 

Enstemmig vedtatt pr e-post 

fremmes for styret før sommeren 2016 
dersom effekten av planlagte tiltak viser seg 
å ikke være tilstrekkelig.  

4. Styret ber om at Administrerende direktør 
tilpasser framdrift i planlagte byggeprosesser 
til behov for avklaring av økonomisk 
bærekraft for disse. 

 

 Sak 91/2015 
Tertialrapport august 
2015 Nye Kirkenes 
Sykehus 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 
august 2015 for Nye Kirkenes Sykehus til 
etterretning og ber om at denne oversendes Helse 
Nord RHF.  

Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 
august 2015 for Nye Kirkenes Sykehus til 
etterretning og ber om at denne oversendes Helse 
Nord RHF.  

 

 

 Sak 92/2015 
Orientering status 
prøveordning 
vakttelefon 
Pasientreiser 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon 
vedrørende prøveordning vakttelefon Pasientreiser 
til orientering og avvikler prøveprosjektet. 

Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon 
vedrørende prøveordning vakttelefon 
Pasientreiser til orientering og avvikler 
prøveprosjektet. 

 

 

 Sak 93/2015 
Orientering om 
Legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR) 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om 
Legemiddelassistert rehabilitering til orientering.  

Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon 
om Legemiddelassistert rehabilitering til 
orientering.  
 

 

 Sak 94/2015 
Referatsaker 

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene 
til orientering. 
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- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 

16. oktober 2015 
- Referat fra FAMU 16. oktober 2015 

 
Enstemmig vedtatt 

 
Møte Saknr Forslag til vedtak Vedtak Status 
2. og 3. 
desember 
2015 

Sak 96/2015 
Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 2. og 
3. desember 2015  
 
Det innkalles herved til styremøte i 
Finnmarkssykehuset HF 2. - 3. desember 2015 i 
auditoriet på Hammerfest sykehus inklusive 
Dialogmøte med Brukerutvalget. 
 
2. desember 2015 
Dialogmøte med Brukerutvalget kl. 14.00-16.00 
Tema: Kvalitetsarbeid i Finnmarkssykehuset.  
Innledning fra Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde 
 
2. desember 2015  
96/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
97/2015 Virksomhetsrapport nr. 10 2015 

Finnmarkssykehuset HF 
98/2015 Budsjett 2016 -2019, inkludert 

investeringsbudsjett 2016 -2023 
100/2015 Muntlig informasjon fra styreleder / 

Muntlig informasjon fra Administrerende 
direktør 

 
3. desember 2015 
99/2015 Godkjenning av protokollen fra 

styremøtet 28. oktober 2015 

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
innkalling og saksliste.  
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101/2015 Planlegging og bygging av Samisk 

Helsepark 
102/2015 Referatsaker 
103/2015 Eventuelt 
 
Enstemmig vedtatt 

 Sak 97/2015 
Virksomhetsrapport 
nr. 10 2015 
Finnmarkssykehuset 
HF 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
virksomhetsrapport nr. 10 2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar 
virksomhetsrapport nr. 10 2015 
Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 
 

 

 

 Sak 98/2015 Budsjett 
2016 -2019, inkludert 
investeringsbudsjett 
2016 -2023 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF viser til faglige 

føringer og krav i budsjettbrev 2- 3. Føringene 
skal legges til grunn for planleggingen i 
klinikkene og sentrene. 

2. Styret vedtar et budsjettert resultat på 37,0 mill. 
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil 
medføre at resultat vil bli økt tilsvarende. 
Administrerende direktør skal informere styret 
og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres 
og øke resultatkravet. 

3. Styret vedtar følgende rammer til den enkelte 
klinikk; 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF viser til faglige 
føringer og krav i budsjettbrev 2- 3. Føringene 
skal legges til grunn for planleggingen i 
klinikkene og sentrene. 

2. Styret vedtar et budsjettert resultat på 37,0 
mill. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil 
medføre at resultat vil bli økt tilsvarende. 
Administrerende direktør skal informere 
styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster 
realiseres og øke resultatkravet. 

3. Styret vedtar følgende rammer til den enkelte 
klinikk; 
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4. Styret vedtar aktivitetsplanen for 2016. 
5. Styret vedtar investeringsplan for 2016 -2023; 

 
 
Styret ber om at foretaket spiller inn 
vedlikeholdsetterslepet ved Hammerfest sykehus 
under budsjettprosessen i Helse Nord i 2016. 

 
6. Styret vedtar økonomiske tiltakskravene for 

2016. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

 
 

4. Styret vedtar aktivitetsplanen for 2016. 
5. Styret vedtar investeringsplan for 2016 -2023; 

 
Styret ber om at vi spiller inn 
vedlikeholdsetterslepet ved Hammerfest 
sykehus til budsjettprosessen i Helse Nord i 
2016. 

6. Styret vedtar økonomiske tiltakskravene for 
2016 

 

Psykisk 
helsevern og 

rusHammerfestKirkenes
Prehospitale 

tjenester

Senter for 
Drift og 
eiendomAdministrasjonenResultatRamme RHF

Ramme vedtatt budsjett i agresso189 318 769210 153 118138 295 541164 821 110153 507 783-881 096 320-25 000 000           1 488 502 000
Fordeling kreftplan833 400555 600-1 389 000
Tilskudd turnustjeneste489 231305 769-795 000
Bedriftshelsetjenesten145 000145 000145 000145 00080 000-660 000
CT rør1 400 000-1 400 000
HN IKT9 811 000-9 811 000
Matbudsjett Tana-273 002273 002
Driftskostnader Jansnes-213 563213 563
Investeringsmiddel anlegg (inntekt)1 000 000-1 000 000
LIS lege Hammerfest925 332-925 332
Diabetes fagplan596 000-596 000
Justering budsjettmodellen fase 2616 6993 550 879-2 406 100544 488-387 197-1 918 768
Klinikkrådgiver Prehospital500 000-500 000
Tolkeprosjekt1 000 000-1 000 000
Ø-hjelp-8 062 000-8 062 000
Inntektsfordelingsmodell somatikk-3 374 660-1 768 340-5 143 000
Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern-4 985 000-4 985 000
Inntektsmodell TSB (RUS)999 000999 000
Nye kreftmedisiner2 377 0002 377 000
Fagplaner (ØNH, rehab, somatisk rehab)575 8103 384 1903 960 000
Kreft (medisin mv)3 169 0003 169 000
Pensjonskostnader23 804 00023 804 000
Styrking HF1 615 8651 860 1781 140 1091 426 7231 302 844989 2818 335 000
Medisinerutdanning Finnmark1 700 0001 700 000
Lønns- og prisvekst6 845 60312 093 456                  7 501 574                 4 814 068                    6 442 029          2 434 270                         40 131 000
Styrking kapitaltilskudd2 075 0002 075 000
Legemidler overført fra folketrygden11 615 00011 615 000
Hepaitt C overført fra folketrygden12 249 00012 249 000
Utvidelse helsepersonell ISF-2 328 100                  -1 426 900               -3 755 000
Egenandel - kompensasjon RHF for manglende prisjuste367 292394 221                       258 487                    1 020 000
Økte egenandeler poliklinikk-1 138 967-1 222 470                  -801 563                   -3 163 000
Kvalitetsbasert finansiering, endring i basisramme132 000132 000
Fritt behandler valg somatikk1 141 0001 141 000
Fritt behandler valg PHR2 011 0002 011 000
Vridning dag/døgn psykiatri-998 000-998 000
Den gylne regel - styrking av poliklinisk TSB501 000501 000
Endring MVA 8-10 %4 141 0004 141 000
Overgrepsmottak2 500 0002 500 000
Nødnett2 240 0002 240 000
Økt resultatkrav-1 326 380-1 678 121-641 429-1 054 070-875 720-6 424 280-12 000 000
Ramme justering art 3300-97 994 00085 994 000
Sum ramme 2016191 474 316224 013 273144 541 938171 197 319172 767 303-940 994 149-37 000 000           1 586 496 000

Investeringer/årOverheng20162017201820192020202120222023Sum
Finnmarksklinikken3030

Spesialist poliklinikk Karasjok4040

Alta Nærsykehus*4415070264

Kirkenes nye sykehus(NKS)100792892
Tiltak sykehus(KS og HS)101020

Hammerfest nye sykehus202803004002001200

ENØK/Hammerfest1515

Økt MTU2020
MTU, ambulanser, etc53030404040505050330

Intern spesifisering foretaket av MTU, etc

Ambulanser8888888864
MTU51616262626363636223
Reserve2,52,52,52,52,52,52,52,520
Egenkapital KLP3,53,53,53,53,53,53,53,528

320350450250 SUM totale investeringer22910171004060

Psykisk 
helsevern og 

rus Hammerfest Kirkenes
Prehospitale 

tjenester

Senter for 
Drift og 

eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF
Ramme vedtatt budsjett i agresso 189 318 769 210 153 118 138 295 541 164 821 110 153 507 783 -881 096 320 -25 000 000          1 488 502 000
Fordeling kreftplan 833 400 555 600 -1 389 000
Tilskudd turnustjeneste 489 231 305 769 -795 000
Bedriftshelsetjenesten 145 000 145 000 145 000 145 000 80 000 -660 000
CT rør 1 400 000 -1 400 000
HN IKT 9 811 000 -9 811 000
Matbudsjett Tana -273 002 273 002
Driftskostnader Jansnes -213 563 213 563
Investeringsmiddel anlegg (inntekt) 1 000 000 -1 000 000
LIS lege Hammerfest 925 332 -925 332
Diabetes fagplan 596 000 -596 000
Justering budsjettmodellen fase 2 616 699 3 550 879 -2 406 100 544 488 -387 197 -1 918 768
Klinikkrådgiver Prehospital 500 000 -500 000
Tolkeprosjekt 1 000 000 -1 000 000
Ø-hjelp -8 062 000 -8 062 000
Inntektsfordelingsmodell somatikk -3 374 660 -1 768 340 -5 143 000
Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern -4 985 000 -4 985 000
Inntektsmodell TSB (RUS) 999 000 999 000
Nye kreftmedisiner 2 377 000 2 377 000
Fagplaner (ØNH, rehab, somatisk rehab) 575 810 3 384 190 3 960 000
Kreft (medisin mv) 3 169 000 3 169 000
Pensjonskostnader 23 804 000 23 804 000
Styrking HF 1 615 865 1 860 178 1 140 109 1 426 723 1 302 844 989 281 8 335 000
Medisinerutdanning Finnmark 1 700 000 1 700 000
Lønns- og prisvekst 6 845 603 12 093 456                 7 501 574                4 814 068                   6 442 029         2 434 270                        40 131 000
Styrking kapitaltilskudd 2 075 000 2 075 000
Legemidler overført fra folketrygden 11 615 000 11 615 000
Hepaitt C overført fra folketrygden 12 249 000 12 249 000
Utvidelse helsepersonell ISF -2 328 100                 -1 426 900              -3 755 000
Egenandel - kompensasjon RHF for manglende prisjuste 367 292 394 221                      258 487                   1 020 000
Økte egenandeler poliklinikk -1 138 967 -1 222 470                 -801 563                  -3 163 000
Kvalitetsbasert finansiering, endring i basisramme 132 000 132 000
Fritt behandler valg somatikk 1 141 000 1 141 000
Fritt behandler valg PHR 2 011 000 2 011 000
Vridning dag/døgn psykiatri -998 000 -998 000
Den gylne regel - styrking av poliklinisk TSB 501 000 501 000
Endring MVA 8-10 % 4 141 000 4 141 000
Overgrepsmottak 2 500 000 2 500 000
Nødnett 2 240 000 2 240 000
Økt resultatkrav -1 326 380 -1 678 121 -641 429 -1 054 070 -875 720 -6 424 280 -12 000 000
Ramme justering art 3300 -97 994 000 85 994 000
Sum ramme 2016 191 474 316 224 013 273 144 541 938 171 197 319 172 767 303 -940 994 149 -37 000 000          1 586 496 000

Investeringer/år Overheng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum
Finnmarksklinikken 30 30

Spesialist poliklinikk Karasjok 40 40

Alta Nærsykehus* 44 150 70 264

Kirkenes nye sykehus(NKS) 100 792 892
Tiltak sykehus(KS og HS) 10 10 20

Hammerfest nye sykehus 20 280 300 400 200 1200

ENØK/Hammerfest 15 15

Økt MTU 20 20
MTU, ambulanser, etc 5 30 30 40 40 40 50 50 50 330

Intern spesifisering foretaket av MTU, etc

Ambulanser 8 8 8 8 8 8 8 8 64
MTU 5 16 16 26 26 26 36 36 36 223
Reserve 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20
Egenkapital KLP 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 28

320 350 450 250SUM totale investeringer 229 1017 100 40 60
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 Sak 99/2015 

Godkjenning av 
protokoll fra 
styremøtet 28. 
oktober 2015 

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
protokoll fra styremøtet 28. oktober 2015. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner 
protokoll fra styremøtet 28. oktober 2015. 

 

 Sak 100/2015 
Muntlig informasjon 
fra styreleder / 
Muntlig informasjon 
fra Administrerende 
direktør 

Orientering fra styreleder 
- Adm. Direktør Helse Nord RHF skal 

gjennomføre møte med kommunene om 
Nasjonalt sykehusplan. 

- Sykehustale fra Helseministeren Bent Høie 
uke 1 2016 

- Oppdragsdokument 2016 blir utlevert til 
foretataket 3. februar 2016. 

Orientering fra Administrerende direktør 
- Ingen Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3a 

meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 
3-3a) 

- Flykningesituasjonen i Sør-Varanger 
- Om møtet med Leder i Sametingsrådet. 
- Foretakets besøk hos Cadolto, Tyskland for 

å se Nye Kirkenes sykehus. 
-  

Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra 
styreleder og administrerende direktør til 
orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon 
fra styreleder og administrerende direktør til 
orientering. 
 

 

 Sak 101/2015 
Planlegging og 
bygging av Samisk 
Helsepark 

Administrerende direktørs endrede forslag til 
vedtak (endring i kursiv): 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å 

iverksette arbeid med planlegging og av 
bygging av Samisk helsepark i tråd med 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å 
iverksette arbeid med planlegging og av 
bygging av Samisk helsepark i tråd med 
Strategisk utviklingsplan. 

2. Styret ber om at det gjennomføres en idé- og 

Styret får sak om 
styringsdokument på 
møtet i februar 2016. 
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Strategisk utviklingsplan. 

2. Styret ber om at det gjennomføres en idé- og 
konseptfase før endelig valg av konsept for 
bygging. 

3. Idé- og konseptfasen skal spesielt avklare 
muligheter for samlokalisering av hele 
foretakets virksomhet i Karasjok. 

4. Styret ber om at planlegging og gjennomføring 
av bygging gjøres innenfor en 
investeringsramme på 40 millioner kroner. 

5. Endelig valg av konsept for bygging av Samisk 
helsepark ses i sammenheng med tidligere 
styrevedtak vedrørende budsjettbalanse i 
Klinikk Psykisk helsevern og Rus og pågående 
prosess for overordnet organisering av 
Finnmarkssykehuset. 

6. Styret gir sin tilslutning til planlagte utvidelse 
av det somatiske tilbudet som beskrevet i 
saksfremlegget: 
a. Det etableres et tilbud til geriatriske 

pasienter i Karasjok med bakgrunn i de 
erfaringer som er gjort ved geriatrisk 
poliklinikk i Hammerfest. Teamet bygges opp 
over tid ut fra ventelister. Det er opprettet 
enhetsleder/sykepleierstilling i Karasjok som 
får i oppgave å delta i etableringen av 
teamet i lag med geriatrikoordinator i 
Hammerfest. Dette gjøres allerede før 
bygging av Samisk helsepark 

b. Utredninger som krever innleggelse skjer i 
geriatriseng i Klinikk Hammerfest og alle 
henvisninger vurderes ved medisinsk 
avdeling. Det skal være en venteliste for alle 
pasienter. Dette gjøres allerede før bygging 

konseptfase før endelig valg av konsept for 
bygging. 

3. Idé- og konseptfasen skal spesielt avklare 
muligheter for samlokalisering av hele 
foretakets virksomhet i Karasjok. 

4. Styret ber om at planlegging og 
gjennomføring av bygging gjøres innenfor en 
investeringsramme på 40 millioner kroner. 

5. Endelig valg av konsept for bygging av 
Samisk helsepark ses i sammenheng med 
tidligere styrevedtak vedrørende 
budsjettbalanse i Klinikk Psykisk helsevern 
og Rus og pågående prosess for overordnet 
organisering av Finnmarkssykehuset. 

6. Styret gir sin tilslutning til planlagte utvidelse 
av det somatiske tilbudet som beskrevet i 
saksfremlegget: 
a. Det etableres et tilbud til geriatriske 

pasienter i Karasjok med bakgrunn i de 
erfaringer som er gjort ved geriatrisk 
poliklinikk i Hammerfest. Teamet bygges 
opp over tid ut fra ventelister. Det er 
opprettet enhetsleder/sykepleierstilling i 
Karasjok som får i oppgave å delta i 
etableringen av teamet i lag med 
geriatrikoordinator i Hammerfest. Dette 
gjøres allerede før bygging av Samisk 
helsepark. 

b. Utredninger som krever innleggelse skjer 
i geriatriseng i Klinikk Hammerfest og alle 
henvisninger vurderes ved medisinsk 
avdeling. Det skal være en venteliste for 
alle pasienter. Dette gjøres allerede før 
bygging av Samisk helsepark 
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av Samisk helsepark 

c. Vi etablerer et øyelegetilbud i Samisk 
helsepark 

d. Klinikk Hammerfest oppretter en 50 % 
stilling som lærings- og 
mestringskoordinator med spesielt ansvar 
for tilbudet til den samiske pasienten. 
Stillingen skal være tilknyttet LMS senteret i 
Klinikk Hammerfest. Kurs kjøres på våre 
lokalisasjoner i fylket.  

e. Veiledning til samiske kommuner i Finnmark 
tilbys når teamet er etablert og har fått 
erfaring fra poliklinisk drift.  

f. Eksisterende bemanning videreføres. Nye 
deltidsstillinger vurderes av den avdeling 
som «eier» fagområdet. Enhver ansettelse 
eller ambulering skal vurderes opp mot 
venteliste og være tilknyttet sitt fagområde i 
Klinikk Hammerfest.  

7. Styret ber om at sak om iverksettelse av 
investering fremmes for styret før sommeren 
2016. 

8. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at saken 
legges fram for styret i Helse Nord RHF for 
endelig beslutning. 

 
Enstemmig vedtatt 
 

c. Vi etablerer et øyelegetilbud i Samisk 
helsepark 

d. Klinikk Hammerfest oppretter en 50 % 
stilling som lærings- og 
mestringskoordinator med spesielt 
ansvar for tilbudet til den samiske 
pasienten. Stillingen skal være tilknyttet 
LMS senteret i Klinikk Hammerfest. Kurs 
kjøres på våre lokalisasjoner i fylket.  

e. Veiledning til samiske kommuner i 
Finnmark tilbys når teamet er etablert og 
har fått erfaring fra poliklinisk drift.  

f. Eksisterende bemanning videreføres. Nye 
deltidsstillinger vurderes av den avdeling 
som «eier» fagområdet. Enhver ansettelse 
eller ambulering skal vurderes opp mot 
venteliste og være tilknyttet sitt 
fagområde i Klinikk Hammerfest.  

7. Styret ber om at sak om iverksettelse av 
investering fremmes for styret før sommeren 
2016. 

8. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at saken 
legges fram for styret i Helse Nord RHF for 
endelig beslutning. 

 

 Sak 102/2015 
Referatsaker 

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

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 
20. november 2015 

- Referat fra FAMU 20. november 2015 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene 
til orientering: 
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- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 

30. november 2015 
 
Enstemmig vedtatt 
 

 Sak 103/2015 
Eventuelt 

Ingen eventuelt saker   
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	Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 28. mai 2015 kl. 08.00 – 17.00 på Scandic Hotel Hammerfest. Møtet starter med styreseminar med tema styreevaluering fra kl. 08.00-11.00. Lunsj 11.00 -11.30.
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	40/2015 Referatsaker 
	41/2015 Eventuelt 
	Tilbakemeldinger fra observasjoner av styremøte ved Åge Lien kl. 1615 – 1645. 
	Sak 28/2015 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015
	Sak 29/2015 
	Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør
	Sak 30/2015 Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
	Sak 31/2015 Virksomhetsrapport 3-2015 Finnmarkssykehuset HF
	Sak 32/2015 Virksomhetsrapport 4-2015 Finnmarkssykehuset HF
	Følges opp med påminnelse om oppdragsdokumentet i juli 2015
	Sak 33/2015 Rapportering 1. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2015
	Sak 34/2015 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 1. tertial 2015
	Sak 35/2015 
	Salg av eiendom på Jansnes
	Sak 36/2015 Orientering om endelig ramme og valutaproblematikk Nye Kirkenes Sykehus
	Sak 37/2015
	 Revidert Styreinstruks Finnmarkssykehuset HF
	Sak 38/2015
	Strategi for forvaltning av kapitalkostnad
	Sak 39/2015 Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–2025
	Sak 40/2015 Referatsaker
	Sak 41/2015 Eventuelt
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	Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 18. juni 2015 
	Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 18. juni 2015 kl. 08.00 – 15.00 på DPS Midt/SANKS. 
	08.00 – 09.00: Orientering på Finnmarksklinikken
	09.00 – 10.00: Orientering på SANKS
	10.00 – 15.00: Styremøte 
	42/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
	43/2015 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 28. mai 2015
	44/2015 Muntlig informasjon fra styreleder
	 Muntlig informasjon fra Administrerende direktør
	45/2015 Virksomhetsrapport 5-2015 Finnmarkssykehuset HF
	46/2015 Utredning av pasienttransport i egen regi ved avdeling for Pasientreiser
	47/2015 Utvikling av barneavdelingen i Finnmarkssykehuset  
	48/2015 Effektiviseringsgevinst i Klinikk Prehospitale tjenester
	49/2015 Utarbeidelse av Finnmarkssykehusets arbeidsgiverpolitikk 2015-2018
	50/2015 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017
	51/2015 Informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF
	52/2015 Konkretisering av planlagt aktiviteter knyttet til mottak av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak rettet mot å realisere forventede effekter
	53/2015 Oversikt - Vedtak i styret januar – mai 2015
	54/2015 Referatsaker
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokollene fra styremøtet 28. mai 2015.
	Enstemmig vedtatt
	Styreleder informerte om:
	- Styreleder viste til orientering i e-post datert 15.6 om styreledermøtet 11.6.2015 og foretaksmøtet i Helse Nord Helse Nord RHF 1.6.2015.
	Administrerende direktør informerte om:
	- Nærværsarbeidet
	- Reduksjon av ventelister
	o Arbeidsgruppen er satt ned og er i arbeid
	o Mandat er utarbeidet og vedtatt med utgangspunkt i foretaksmøtets vedtak.
	- Direktøren orienterte om en hendelse i Klinikk Psykisk helsevern og Rus som er rapportert iht. bestemmelsene i Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3a (informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13)
	- Endelig omorganisering av klinikk psykisk helsevern og rus og Innføring av LAR (Legemiddel assistert rehabilitering)
	o LAR-behandling tas over av foretaket iht. bestemmelse i Oppdragsdokumentet 2015.
	- Arealutfordringer på Hammerfest sykehus
	o Flytting av kjevekirurg
	o Stort rombehov til egne spesialister
	Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv)
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør administrasjonssjef til orientering.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv):
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5-2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
	2. Styret registrerer at sykefraværet fremdeles er høyt og ber om at administrerende direktør intensiverer nærværsarbeidet med fokus på de to klinikkene der denne utfordringen er størst. Styret ber om at status på dette arbeidet får større plass i virksomhetsrapportene fremover.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv):
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tilslutter slutter seg til konklusjonen om ikke å starte opp med transport i egen regi på nåværende tidspunkt basert på grunn av den økonomiske usikkerheten som kommer frem i utredningen i saksfremlegget.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv):
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten fra utviklingsprosjektet på Barneavdelingen ved Klinikk Hammerfest til etterretning.
	2. Styret ber Administrerende direktør iverksette utviklingsarbeidet i henhold til foreslåtte tiltak i rapporten.
	3. Styret ber om å bli orientert i løpet av første halvår 2017 om arbeidet med å snu pasientstrømmen ut av fylket, herunder om gjennomført ambulering er tilstrekkelig for å få dette til.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF opprettholder vedtak om investering i Klinikk Prehospitale tjenester jamfør styrevedtak 97/2014. Styret følger den økonomiske utviklingen i klinikken og forventer ytterligere kostnadsreduserende tiltak.
	2. Styret forventer snarlig ferdigstilling av utredning om innføring transportambulanse i samarbeid med pasientreiser.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar forslag til arbeidsgiverpolitikk for perioden 2015-2018.  
	2. Styret ber om ny orientering ved utløp av planperioden 2016.
	Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kurs):
	1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar Helse Nord RHFs vedlagt organisasjonsplan som retningsgivende for kategoristyrt organisering av anskaffelsesvirksomheten i foretaket.
	2. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar vedlagt samarbeidsavtale som styrende for foretakets samarbeid med det regionale helseforetaket samt de øvrige helseforetakene i regionen.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status om informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset til etterretning orientering.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv):
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om økonomiske effekter av konkretisering av planlagt aktiviteter knyttet til mottak av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak rettet mot å realisere forventede effekter, til orientering.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar oversikt over styrevedtak januar – mai 2015 til orientering.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:
	- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. juni 2015
	- Referat fra FAMU 5. juni 2015 
	- Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 8. juni 2015
	- Personskadedata 2014 - https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/958/Personskadedata2014.pdf
	Enstemmig vedtatt
	Økonomiske forutsetninger Klinikk Psykisk helsevern og Rus:
	Administrerende direktør orienterte om utviklingen av de økonomiske forutsetninger i Klinikk Psykisk helsevern og Rus. De økonomiske forutsetningene er endret etter styrets vedtak om omorganisering av klinikken.
	Sykehusapotek Nord
	Styremedlem Mona Søndenå stilte spørsmål om hvorfor Finnmarkssykehuset ikke bruker Sykehusapotek Nord?
	Administrerende direktør svarte at foretaket jobber med avtale med Sykehusapoteket.
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	Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 
	27. august 2015 
	Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 27. august 2015 kl. 12.00 – 16.00 på Kirkenes sykehus, LMS møterom. Starter med lunsj 11.30.
	16.00 – 16.30: Status Reduksjon av ventetid
	16.30 – 16.50: Informasjon om samhandling med kommunene
	16.50 – 17.10: Statusorientering om Nye Kirkenes sykehus
	17.30 – 18.15: Omvisning på tomta Nye Kirkenes sykehus
	18.30 – 19.15: Omvisning Luftambulanse Kirkenes
	Saksnummer - Sakens navn
	56/2015 - Godkjenning av innkalling og saksliste
	57/2015 - Godkjenning av protokollene fra styremøtet 18. juni 2015
	58/2015 - Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør
	59/2015 - Virksomhetsrapport 6 og 7 - 2015 Finnmarkssykehuset HF
	60/2015 - Møteplan 2016 Styret i Finnmarkssykehuset HF
	61/2015 - Desentralisert medisinutdanning i Finnmark
	62/2015 - Tilsyn - Fylkesmannen i Finnmark – Stikkprøvetilsyn - Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger frem til start av nødvendig helsehjelp
	63/2015 - Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest
	64/2015 - Tilsyn - rutiner og samarbeid mellom klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes i abortsaker og rutiner for oppnevning av abortnemnder
	65/2015 - Risikovurdering fødetilbud i Finnmark
	66/2015 - Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus 
	67/2015 - Referatsaker
	68/2015 - Eventuelt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 18. juni 2015.
	Enstemmig vedtatt
	Orientering fra styreleder:
	- Styreledermøtet og styremøte i Helse Nord RHF– Informasjon gitt pr. e-post av styreleder.
	- Styreleder deltar på den nasjonale Pasientsikkerhetskonferansen 24.9.2015
	Orientering fra Administrerende direktør
	- Prosjekt Alta Nærsykehus – styringsgruppemøte 28.8 utsatt pga. av mangelfull saksgrunnlag.
	- Kjevekirurg tilbudet i Finnmark – Finnmarkssykehuset trenger arealet til APAT og andre tilbud som klinikk Hammerfest trenger lokaler til.
	- Flytting av administrasjon i nye lokaler/kontorer.
	- Helseminister Bent Høie besøkte Hammerfest og Kirkenes i begynnelsen av august. Helseministeren besøker Alta og Karasjok i uke 36.
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7-2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv):
	Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2016:
	11. februar 2016 Telematikk/telefon
	17. mars 2016 Hammerfest
	25. mai 2016 Bodø
	16. juni 2016 Kirkenes
	25. august 2016 Utføres dersom behov - Telematikk/telefon
	29. september 2016 Alta
	26. oktober 2016 Tromsø
	7. og 8. desember 2016 Hammerfest 
	Styreseminarer:
	25. – 26. mai 2016 Bodø i regi av Helse Nord RHF
	15. – 16. juni 2016 Kirkenes i regi av Finnmarkssykehuset HF
	26. – 27. oktober 2016 Tromsø i regi av Helse Nord RHF
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ser på bakgrunn av foretakets Strategiske Utviklingsplan positivt på at det etableres et tilbud med regionalisert utdanning for 6. år av medisinerstudiet i Finnmark.
	2. Styret i Finnmarkssykehuset gir sin tilslutning til at arbeidet mellom Finnmarkssykehuset, Helse Nord, Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet og de berørte kommunene videreføres. Målsettingen er at det etableres en pilot med utdanning av 4 studenter fra studieåret 2017, og full drift med 12 studenter fra studieåret 2018.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tilsyn - Fylkesmannen i Finnmark – Stikkprøvetilsyn - Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger frem til start av nødvendig helsehjelp, til orientering. 
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Arbeidstilsynets revisjon ved Klinikk Hammerfest til etterretning.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tilsyn - rutiner og samarbeid mellom klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes i abortsaker og rutiner for oppnevning av abortnemnder til orientering. 
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om risikovurdering av fødetilbud i Finnmark med tilhørende forslag til tiltak, til etterretning.
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv):
	Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon om sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus til orientering.
	1. Styret Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen vedrørende sammenligninger av kostnader i DPSene til orientering.
	2. Styret gir sin tilslutning til direktørens forslag til prosess og framdriftsplan for gjennomføring av tidligere vedtatte endringer i organiseringen av Psykisk helsevern og rus
	3. Styret ber om informasjon på styremøtet i oktober vedrørende utviklingen i kostnadsbildet og tiltaksplan for å oppnå framtidig budsjettbalanse
	Enstemmig vedtatt
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:
	- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. august 2015
	- Referat fra FAMU 20. august 2015 
	- Høringssvar – Finnmarkssykehuset HF – Fritt behandlingsvalg
	Enstemmig vedtatt
	Øyelegetilbud i Lakselv etter Øyelege Per Somby
	- Helse Nord RHF har lyst ut avtalespesialiststillingen. Det var ingen søkere til avtalespesialiststillingen. Helse Nord har besluttet å legge ned tilbudet og vil kjøpe utstyret av øyelege Per Somby. Finnmarkssykehuset HF overtar utstyret. Utstyret skal plasseres i Karasjok hvor foretaket har en øyelege som ønsker å jobbe deltid for foretaket.
	Tertialrapportering byggeprosjekt
	- Styret ønsker tertialrapporten styrebehandlet før den sendes til Helse Nord RHF..
	Sosial dumping i byggeprosjekter 
	- Styret ønsker orientering om tiltak for å unngå dette.
	Tolkeprosjektet
	- Styret bestiller orientering om tolkeprosjektet.
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	Sak 69/2015
	Godkjenning av innkalling og saksliste
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokollen fra styremøtet 27. august 2015.
	Enstemmig vedtatt
	Orientering fra styreleder
	- Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse 2015
	Orientering fra Administrerende direktør
	- Prosjekt Alta Nærsykehus
	- Tolkeprosjektet
	- Lokaler til kjevekirurg
	- Tilsynssak Fylkeslegen vedrørende ulovlig innsyn pasientjournaler
	- Transittmottak Fjellhallen Kirkenes og foretakets rolle
	- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – 3a (Informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13)
	Administrerende direktørs forslag til vedtak:
	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 8/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
	Enstemmig vedtatt
	Sak 76/2015
	Overordnet risikostyring Oppdragsdokument – 2. tertial 2015
	Sak 77/2015
	Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument
	Sak 78/2015
	Orientering om prosjekt reduksjon av ventetid – sluttrapport
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