
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
 Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 30.11.2016 
 
 
Saksnummer 107/2016 
 
Saksansvarlig:  Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær  
Møtedato:   7. og 8. desember 2016 
 
Referatsaker 
 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 28. november 2016 
- Referat fra FAMU 28. november 2016 
-  

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 28. november 2016 
- Referat fra FAMU 28. november 2016 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 28.11.2016 kl. 0900-1000 
Sted: Telematikk: Hammerfest og Kirkenes 
 

Arbeidstaker Organisasjon Til stede 

Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne x 

Aslak Kristoffersen Den norske legeforening x 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet x 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 

Marit Rakfjord Delta x 

Modil Eriksson Norsk Ergoterapeut forbund x 

Ole I. Hansen Fagforbundet X  

 

Vernetjenesten   

Solveig Nilsen Foretaksverneombud x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Ole Martin Olsen Administrasjonssjef/Foretakscontroller 

Stein Erik Breivikås Økonomisjef 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

82 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 

 Godkjent  

 

Informasjonssaker - Styresaker Styremøte 7. og 8. desember 2016 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

83 Styresak 106/2016 - Fullmaktsdelegasjon SEB 

 Økonomisjef Stein Erik Breivikås orienterte om fullmaktsdelegasjon i 
Finnmarkssykehuset HF. 
Foretaksledelsen har hatt en god prosess i utarbeidelsen av fullmaktsdelegasjonen. 
Fullmaktsdelegasjonen er utvidet til å gjelde innenfor personal og juridiske 
fullmakter i tillegg til økonomiske fullmakter. 
 
Ingen merknader og kommentarer til saken fra arbeidstaker organisasjoner. 

 

 
Drøftingssaker - Styresaker Styremøte 7. og 8. desember 2016 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

84 Sak 102/2016 – Virksomhetsrapport 10/2016  

 Økonomisjef Stein Erik Breivikås innledet i saken. 
 
Kommentar og merknader fra arbeidstakere: 

- Er det hensiktsmessig at en lokasjon innkaller til hele klinikken da de 
sekretærene som innkaller må ta hensyn til hvor pasientene bor, og også må ta 
kontakt med pasienten om de ønsker time et annet sted, ved truende fristbrudd. 
Kan ikke se at samkjøringen av innkallinger vil være til det beste for pasienten, 
og heller ikke for sekretærene. 
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- Hvis pasientene har fått tilbud om behandling innenfor frist ved andre 
lokasjoner/klinikker og pasienten har takket nei til dette er det ikke fristbrudd.  

- Klinikk Kirkenes har arvet ventetid fra UNN og derfor øker ventetiden. 
- Er avtalene om kveldspoliklinikk i ortopedi forlenget utover 16. oktober? 
- I ØBAK tilsynssak 2015/1099 står det at ambulanse skal flytte inn i NKS. Dette er 

ikke tilfelle.  
- Det er bekymringsfylt at det er store utfordringen når det gjelder 

utskrivningsklare pasienter. Hvordan jobber foretaket med å redusere dette? 
Kan man gjøre noe for å øke satser sentralt? 

- Er det noe økonomiske effekter av nedgang i sykefravær? 
 
Svar fra arbeidsgiver: 

- Hele foretaket kapasitet må taes i bruk og pasientene må få tilbud om behandling 
der foretaket har denne kapasiteten så er det opp til pasienten om 
vedkommende takker ja eller nei. 

- Det er riktig at det ikke skal er fristbrudd hvis pasienter takker nei til tilbud om 
behandling ved andre lokasjoner. Viktig at dette registreres korrekt. 

- Arbeidsgiver sjekker ut om avtalene om kveldspoliklinikk er forlenget. 
- Foretaket må leve med at UNNs ventetider arves av FIN.  
- Teksten i ØBAK er kopiert fra Arbeidstilsynets vedtak som er sendt foretaket. 
- Klinikkene har intensivert møtene med kommunene vedrørende 

utskrivningsklare pasienter.   
- Effekten av lavere sykefravær har positiv effekt på økonomien  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

85 Sak 103/2016 – Budsjett 2017  

 Økonomisjef Stein Erik Breivikås innledet i saken. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Veldig bra arbeid. Viktig at kompetanseheving og rekruttering tas inn i 
budsjettet. 

- Er det riktig at foretaket skal overta ventetid fra UNN når pasienter overføres fra 
UNN til FIN? 

 
Arbeidsgiver svarer 

- Etter dagens regler må FIN leve med at systemet for overføring av pasienter 
mellom foretak er slik de er. Pasientgrunnlag til FIN øker når klinikkene får 
overført pasienter. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

86 Sak 104/2016 – Sykehusinnkjøp – virksomhetsoverdragelse  

 Økonomisjef Stein Erik Breivikås innledet i saken. 
 
Sykehus innkjøp HF (SI HF) ble opprettet 1.1.16. 
Avklaring av funksjonsbeskrivelser mellom SI HF og foretakene 
Rammeavtaler og store innkjøp gjøres av SI HF 
FIN HF har hatt informasjonsmøte i juni måned. 
Det har vært ressurskartlegging om hvor mange ansatte kan overføres 
Det er vedtatt at 1 person overføres fra FIN HF 1.1.17 
Drøftingsmøte før jul for å bestemme hvem som overføres. 
Landsdekkende avtaler som forventes at det fører til bedre økonomi. 
 
Merknader og kommentarer fra arbeidstakerorganisasjoner: 

- Er det noen som har reservert seg for overføring? 
- Hvor blir arbeidsstedet til den som flyttes? 
- Er det korrekt at FTV ikke var invitert til drøftingsmøte? 
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Arbeidsgiver svarer: 
- Det er ingen som har reservert seg for overflytting. 
- 1. året blir det ikke bytte av arbeidssted. Fra 2018 regner man også at 

vedkommende skal ha kontorplass ved FIN HF: 
- FHVO var tilstede. Det skal være drøftingsmøte i desember. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

87 Sak 105/2016 – Valg av valgstyre  

 Administrasjonssjef Ole Martin innledet i saken. 
Dette er en formalitet som gjennomføres annet hvert år.  
Foreslått valgstyre skal sette arbeidet i gang med valg at ansatte representanter til 
styret i Finnmarkssykehuset for perioden 2017-2019. 
 
Ingen merknader og kommentarer fra arbeidstakerorganisasjoner. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

88 Eventuelt  

   

 
Møtet avsluttet kl. 10.00 



 

 
 

 

  
 

 

 
 

Side 1 av 4 

Referat FAMU 28.11.2016 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Kicki Eriksson Nytun  (NSF/FTV) X 
Linn Tjønsø (DNLF/FTV) Forfall 
Ole I. Hansen (Fagforbundet/FTV) X 
Solveig Nilsen (FHVO) X 
Baard Martinsen  (NITO/FTV) Forfall 
   
Aslak Kristoffersen (vara for 

Linn Tjønsø) 
(DNLF) Forfall 

Odd Torbjørnsen (vara for 

Baard Martinsen) 

(NITO/HTV) Forfall 

 
Arbeidsgiverrepresentant Stilling Til stede 
Eva Håheim Pedersen (adm. dir.) X 
Inger Lise Balandin (Kl.sjef Psykisk Helsevern og 

rus) 
X 

Jørgen Nilsen (Kl. sjef Prehospitale 

tjenester) 
X 

Øyvin Grongstad (Drifts- og eiendomssjef) X 
Vigdis Kvalnes (Ass. klinikksjef Klinikk 

Hammerfest) 
Forfall 

Rita Jørgensen (Klinikksjef Klinikk Kirkenes) X 
   
Vivi Bech (for Vigdis 

Kvalnes) 

(Klinikksjef Klinikk 

Hammerfest) 
X 

 
Andre Stilling Til stede 
Torstein Fagerli Prosjektleder, nærvær X 
Andreas Ertesvåg HR-rådgiver X 
Astrid Andersen HR-rådgiver / sekretær FAMU X 
Hemis BHT Bedriftshelsetjeneste Forfall 

 
 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 
73/2016 Innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
EHP 

74/2016 Referat  
Vedtak: Referatet godkjennes med følgende presisering til sak 71/2016: 

Grunnet misforståelse ble vedtak i denne sak at Kicki Nytun skulle fremme saken 
til Kvamråd i stedet for at Ranvei Sneve skulle ta saken med klinikksjef Klinikk 
Kirkenes. (Saken er sendt til kvamråd.) 
 

EHP 

75/2016 Sykefravær 
Klinikksjefene og sjef for SDE orienterer. 
Klinikk Kirkenes: Beklagelig oppgang, men manglende fokus har medført økt 
sykefravær. 

Klinikksjefene 
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Klinikk Hammerfest: Torstein Fagerli har bistått på enkeltsaker og med 
handlingsplaner på noen avdeling. Klinikken har hatt fokus på enkelte 
avdelinger og personer.  
Klinikk psykisk helsevern og rus: Sykefravær vært oppe på Kvam-dagene i 
2015, med oppsummering på Kvamdagene i 2016. Torstein har bidratt inn, 
spesielt med fokus på oppfølging og tilrettelegging. Klinikken skal videreføre 
handlingsplan for nærvær. Klinikk prehospitale tjenester: Vi har hatt høyt 
fravær i september, men det er nå en nedgang. Det er en del fravær grunnet 
enkeltpersoners langtidsfravær. Torstein Fagerli inviteres inn. 
SDE: Stabilt fravær, Torstein Fagerli har vært involvert og avdelingsleder 
Kristin har gjort et godt arbeid med å jobbe for økt nærvær.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering og gir honnør til alt det gode 
sykefraværsarbeidet som skjer i hele foretaket. 
 

76/2016 IA-handlingsplan 
Innledning fra Torstein Fagerli. Samarbeider med både NAV og eget foretak. 
Omlegging i NAV vil sannsynligvis føre i endring i leveranse NAV 
Arbeidslivssenter da de skal inn i forsterkede NAV-kontor. Det er usikkert 
om det blir videreføring av IA-avtalen etter 2018. Hvis det opprettes gode 
samarbeid med NAV-kontorene vil det gjøre oss mindre sårbare mht. 
leveranse dersom vi ikke lengre får særbehandling som en del av IA-avtalen.  
Klinikk psykisk helsevern og rus har startet et arbeid med dette, men 
avventer avklaring fra foretaket om hvilke typer avtaler som skal inngås i 
foretaket, og hvilke avtaler som vil være gjeldende etter en regionalisering 
av NAV. 
 
Vedtak: FAMU vedtar videreføring av dagens handlingsplan og tar 
status til orientering.  
 

TF 

77/2016 Prosjektplan Nærværsprosjekt 
Torstein Fagerli innleder om Nærværsprosjektet. Målet på 94% nærvær er 
oppnåelig, men krever samarbeid fra ledere, ansatte, tillitsvalgte og 
vernetjenesten. Fremover må alle avdelinger få informasjon og alle 
avdelinger og ledere må bevisstgjøres på nærværsprosjektet ikke er valgfritt. 
Erfaringene viser at handlingsplaner fungerer. Det gis tilbud om 
veiledningsgrupper etter at handlingsplanene er laget. De 
avdelinger/enheter som lager handlingsplaner bør få fortrinn ved senere 
oppfølging fra prosjektet.  
Torstein orienterer om sitt arbeid i DPS Tana.  
Foretaket har fått ca. 600 000 i forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, 
mesteparten til Klinikk Hammerfest. 
Man har opplevd noen utfordringer tilknyttet nytilsatt og uerfaren IA-
rådgiver i NAV. 
Det er foreslått å ha møter med leger i vedrørende sykmeldingspraksis.  
Det foreslås å flytte fokus fra Klinikk Hammerfest og Psykisk helsevern og 
rus, til hele foretaket. Fokus bør settes på Klinikk Kirkenes da flytting til nytt 
sykehus ventes å medføre økt sykefravær. 
Leder i Personal og organisasjon informerer om at prosjektet også i 2017 vil 
være organisert som et prosjekt, selv om dette skal bli en del av enhetenes 
daglige arbeid. Det skal plukkes ut avdelinger/enheter som skal ha dette som 
fokus for å arbeide målrettet med de som har størst behov.  
Det skal snarest utarbeides en ROS-analyse for flyttingen i Klinikk Kirkenes 
for å identifisere mulige risikoer i forbindelse med nærværsarbeid.  
Kicki Nytun etterlyser en smørbrødliste med "hva gjøre ved langvarig 
sykefravær" for ledere. Lena Nielsen følger dette opp slik at informasjon blir 
gitt korrekt informasjon fra personal og at rutinen for oppfølging av 
sykefravær er oppdatert. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering og gir sin tilslutning til 
prosjektplanen for 2017. 

TF 

78/2016 Brannvern ØG 
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Det gis ikke statusoppdatering på brannvernrapport da status ikke er 
nevneverdig endret fra forrige statusrapport. Brannvernsystemet er bra på 
overordnet nivå.  
Brannverngruppa er endret og mandatet er noe endret. Fokus flyttes fra 
teknisk til organisatorisk brannvern. Dataverktøyet (Plania) er i ny versjon 
og er endret til det bedre.  
Arbeidet og mandatet til brannverngruppa gjennomgås. 
FAMU ber om halvårlige oppfølginger på brannvernrunder og ROS-analyser. 
E-læringskurs i brannvern skal inn i alle ansatte kompetanseplan med årlige 
repetisjoner.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering og ber om at lederne i 
Finnmarkssykehuset tar ansvar for å følge opp de månedlige 
brannvernrunder og de årlige ROS-analyser. 

79/2016 AML-brudd 
Andreas Ertesvåg innleder. Mange AML-brudd har årsaken "annet". Dette 
bør begrunnes bedre. Mange brudd er av akutte årsaker. Det må søkes 
dispensasjon der det er aktuelt og man må fordele overtiden på alle ansatte.  
FAMU ønsker at det lages rapporter som sammenligner året mot fjoråret, 
men dette begrenses av rapporteringsmulighetene i GAT. FAMU ønsker 
rapportering på avdelingsnivå. 
Klinikk Hammerfest: Det jobbes med at ledere søker dispensasjon der det er 
aktuelt. Det skal undersøkes hva som er annet.  
Knes: Fokus på å søke dispensasjon og fordeling av overtid. Det oppleves 
vanskelig å fordele belastningen mot noen vilje. Skal man heller velge dem 
som ønsker overtid? 
Klinikk Psykisk helsevern og rus: Fokus på å søke dispensasjon. Det er viktig 
å vite årsaken til "annet" og det er viktig å fordele overtiden.  
Klinikk Prehospitale tjenester: Fokus på å søke dispensasjoner. Nedgang i 
antall AML-brudd fordi særavtalen er lagt inn. Fokus på å begrunne brudd 
bedre for å unngå 
 "annet". 
SDE: Lite AML-brudd, men utfordring med vakttjeneste og få som går disse 
vaktene. "Annet" antas ofte å være akutt mangel på kompetanse.  
FAMU ber klinikksjefmøtet drøfte problemstillingen med at enkelte ansatte 
ønsker å arbeide mye overtid, og det kan føre til for stor personlig belastning 
og AML-brudd. Problemstillingen med private bytter som medfører AML-
brudd bør også drøftes. 
Kicki Nytun opplyser at sykepleier tilsluttet NSF kan arbeide 330 timer uten 
dispensasjon, og 430 timer med disp. Man bør følge med slik at dette ikke 
skjer flere år på rad. Private bytter må ikke medføre doble skift, dette må det 
skilles på.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

Klinikksjefene 

80/2016 Klina og miljø 
Andreas Ertesvåg innleder.  
Det meldes for få avvik innen klima og miljø.  
ROS-analyser av kjemikalier utføres ikke i tilstrekkelig grad.  
Det er økt bruk av EcoOnline er økt.  
Klima og miljømålene er noe revidert, innkjøp er lagt til som 
satsningsområde- Målet vedrørende transport er delt opp i transport av 
egne ansatte og pasientreiser.  
Målene strekker seg til 2018 og blir rapportert til foretaksledelsen i 
begynnelsen av 2017.  
Det skal være ny revisjon foretatt av Det Norske Veritas 10.-12. januar, Alle 
som skal til intervju vil få innkalling via Outlook.  
Rapporten etter revisjonen vil sannsynligvis foreligge til neste FAMU og vil 
legges frem der.  
Høst 2017 skal vi gå over til ISO-standard 2015 og dette medfører at vi må 
gjøre noen endringer i våre rutiner. Mer informasjon om dette kommer. 
Energi som delmål er det vanskelig å måle over kortere tidspunkt enn ett år 
på grunn av variasjoner i temperatur.  
Avfallsstatistikk er vanskelig å få fra avfallsoperatør. 

AE 
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Mål i forhold til reise kan innhentes. 
Det finnes e-læringskurs i Klima og miljø som skal inn i kompetanseplan for 
alle ansatte. Alle som skal på intervju bør ta dette i forkant.  
Status på mål knyttet til innkjøp kan innhentes.  
 
 Vedtak: FAMU tar saken til orientering, og ber alle ledere ta ansvar for 
at deres ansatte tar e-læringskurs innen klima og miljø. 

81/2016 HMS-prisen 
Forslagsstiller Rita Jørgensen forlater møtet.  
FAMU har ikke bordforslag på andre kandidater enn de som allerede er 
foreslått. Det er innkommet forslag på tre kandidater.  
Kandidatene drøftes.  
 
Vedtak: HMS-prisen for 2016 tildeles NN. 

EHP 

82/2016 Styresaker 
Kommentar sak 104 – Sykehusinnkjøp: Ole I. Hansen understreker at 
tillitsvalgte skal være involvert i prosessen. 

EHP 

83/2016 Orienteringssaker 
Sak Kvam-rådsreferater. Klinikk Hammerfest: Klinikksjefen kommenterer at 
ikke alle avvik behandles i Kvam-råd. Statistikk på hvilke områder med mest 
avvik behandles slik at man kan finne de områdene man behøver å sette i 
verk tiltak.   
Klinikk psykisk helsevern og rus: Avvik behandles på lavest mulige nivå. 
Avvik som kommer fra Statens Helsetilsyn behandles i Kvam-råd. Avvik 
behandles også i fora som behandler kvalitetsspørsmål. 
Klinikk Kirkenes: Alle avvik behandles i Kvam-råd. Dersom det ikke er 
nødvendig vil praksis vurderes.  
Seniorpolitikk: Det vises til styrevedtak 09/2014 og dette gjøres gjeldende 
fra 01.01.2017.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering 

AA 

84/2016 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt.  

EHP 

85/2016 Saker til neste møte EHP 
 
 
 
 
Møtet avsluttet kl. 14.30 
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