
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
 Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 21.3.2017 
 
 
Saksnummer 27/2017 
 
Saksansvarlig:  Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær  
Møtedato:   28. mars 2017 
 
Referatsaker 
 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. mars 2017 
- Referat fra FAMU 20. mars 2017 
- Brev til styret - Resolusjon audiopedagogistilling for voksne 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. mars 2017 
- Referat fra FAMU 20. mars 2017 
- Brev til styret - Resolusjon audiopedagogistilling for voksne 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 20. mars  2017 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Til stede 
Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne x 
Arnt Johannessen Den norske legeforening - OL  
Baard Martinsen NITO x 
Johanna Caroline Unga Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen Meldt forfall 
Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet Meldt forfall 
Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 
Linn Tjønsø Den norske legeforening - YL x 
Marit Rakfjord Delta x 
Modil Eriksson Norsk Ergoterapeut forbund x 
Ole I. Hansen Fagforbundet x 
Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund x 
Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund  
Rita Sørum Fellesorganisasjonen x 
Vakant Norsk psykologforening  

 
Vernetjenesten  Tilstede 
Solveig Nilsen Foretaksverneombud x 

 
Arbeidsgiver Stilling 
Anne Grethe Olsen Kvalitets- og utviklingssjef 
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 
Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 
Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
Jan Arne Moen   Konst. Klinikksjef Klinikk Prehospital tjeneste 
Lill Gunn Kivijervi Prosjektsjef 
Trude Jensen Konst. Økonomisjef 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
26 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 
 Innkalling og saksliste godkjent. 

Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøte om OU NKS ble ikke sendt til 
styringsgruppen for byggeprosjekter. Dette er meget beklagelig da det forekom 
mange protokolltilførsler. 
Arbeidsgiver beklager dette og skal gjennomgå sine rutiner for at dette ikke skal 
skje igjen. 

 

 
Drøftingssaker Styresaker Styremøte 28. og 29. mars 2017 
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
27 Styresak 19 - Årsregnskap 2016 med styrets årsberetning  
 Konstituert økonomisjef Trude Jensen orienterte muntlig om årsregnskapet. 

 
Resultat: 31.8 MNOK som er 4,8 MNOK bedre enn resultatkravet. 
Pasientbehandling: Økning 0,13% i somatikken 
Gjennomsnittlig sykefravær: 8,4%. Nedgang fra 2015 med 0,8%. 
 
Ingen merknader og spørsmål. 
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Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
28 Styresak 20 - Årlig melding 2016  
 Administrasjonssjef Ole Martin Olsen innledet i saken: 

 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstaker organisasjoner: 

- Hvordan går det med opprettelsen av Ungdomsrådet? 
- Midlertidig løsning på tilbud sykelig overvekt ved klinikk Kirkenes. Skal 

klinikken ha dette og skal det være tilbud i hele foretaket? 
- Er fortsatt bekymret for at APAT-team ikke er oppe og går. 
- Det er utfordrende å tilby tolketjenesten i prehospitale tjenester som f. 

eks. på ambulansefly. Prosedyren om tolketjenesten bør ta hensyn til det.  
- Det er etablert tilbud til spe og småbarns psykiske helse. Hvordan er dette 

tenkt gjennomført. Det er beskrevet lite konkret.  
- Medikamenthåndteringskurs må gjelde hele foretaket. 
- Ser frem til at foretaket inngår overordnet sommeravtale med NSF 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Det har vært utfordrende å få opprettet ungdomsråd. Særlig har det vært 
utfordrende å få rekruttert mange nok potensielle deltakere fra 
brukerorganisasjonene  

- Tilbudet er under opprettelse. Det har vært møter med Helse Nord RHF 
om saken i forrige uke. 

- Det foregår evaluering av APAT-team – beredskapsvakten skal opp å gå – 
sees i sammenheng med ATAT-tilbudet. Det er tett samarbeid med UNN 
om gjennomgang av APAT-tilbudet. 

- Arbeidsgruppen for tolkeprosjektet er klar over utfordringen og har dette 
på sin saksliste for vurdering. 

- Arbeidsgiver tar til etterretning manglende forklaring på hva som gjøres 
og skal beskrive dette bedre i saken som går til styret. 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
29 Styresak 21 - Ledelsens gjennomgang 2016  
 Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen innledet i saken.  Samhandlings 

rådgiver Leif Arne Asphaug-Hansen gjennomgikk rapporten. 
 
Ledelsens gjennomgang fokuserer på følgende områder i 2016:  
• DEL 1: KVALITETSSTYRING 

o Styrende dokumenter 
o Avviksmeldinger og behandling av disse 
o Kategorier meldte avvik 
o Årsaker til avvik 

• DEL 2: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
o Sykefraværsutvikling 
o Personalskader 

• DEL 3: OPPFØLGING AV REVISJONER 
o Interne revisjoner 

• DEL 4: KLIMA OG MILJØ 
o Vurdering - samsvar med lovbestemte krav/ andre krav 
o Organisasjonens miljøprestasjon 
o Status for korrigerende og forebyggende tiltak (avviksbehandling)  
o Endringer som kan innvirke på miljøstyringssystemet 

• DEL 5: INFORMASJONSSIKKERHET 
o Risiko- og sårbarhetsanalyser 
o Trusler utenfra 
o Avvik 
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o Sikker utskrift 
o Om HOS (Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing 
o Sikkerhetsloven 

 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstaker organisasjoner: 

- Det bør være fokus på avdelinger med lavt fravær – Hva er årsaken til at 
sykefraværet er lavt i enkelte avdelinger. 

- Når Pasientreiser påvirker klima og miljø så sterkt må det prioriteres og behandle 
pasienter der de bor.    

- Det er viktig at alle klinikker behandler avviksmeldinger i KVAM-råd.  
- Hva er årsaken til at Klinikk Kirkenes har flere avviksmeldinger enn Klinikk 

Hammerfest? Er det meldekultur? 
 
Arbeidsgiver svarer: 

- Det er fokus på sykefravær på FAMU-møter og KVAM-møter på klinikknivå.  
- Foretaket jobber med tiltak for Pasientreiser med tanke på å reise mindre. 
- Alle klinikker har avviksbehandling i KVAM-råd. 
- Årsaken er sammensatt og det er vanskelig å svare på om meldekulturen er ulik  

 
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
 Styresak 22 – Virksomhetsrapport 2/2017  
 Konstituert økonomisjef Trude Jensen innledet i saken. 

Ventetid 58 dager 
Fristbrudd 2,2 % - liten økning 
Aktivitet: Somatikk høyere enn året før  
VPP – høyere 
RUS BUP – lavere 
 
Øk: bedre enn budsjett med 4.000.000 kroner 
Prognose: 30 MNOK 
Tiltak: Plan 47,5 – 29,3  
Sykefravær: 10 % i januar 2017 som er en økning på 1,2 fra januar 2016. 
 
Spørsmål og kommentarer 

- Det er trist at sykefravær har økt. Det må analyserer om årsak og 
vernetjenesten må involveres i arbeidet. 

- Er økning av sykefravær sammenheng med økt AML-brudd og 
omstillingsprosess. 

- Det er høyt sykefravær blant sekretærer. Klinikk Hammerfest skal 
gjennomføre nærværsprosjekt for å kartlegge årsakssammenheng. 

- Det fører til økt slitasje på de som er igjen på jobb ved høyt sykefravær. Dette 
fører til økte fristbrudd og høyere sykefravær. Har foretaket sett på 
sammenhengen?  

- Hva gjøres med økningen av utskrivningsklare pasienter? 
- Må fortsatt settes stor fokus på registreringsarbeidet i DIPS for å unngå 

fistbrudd og feilregistrering. 
- Klinikk Hammerfest har startet med direkte innkalling. Skal dette evalueres? 

Det er kaos for det er ingen samarbeid med Alta / Karasjok som fører til 
frustrasjon. 

 
Arbeidsgiver 

- Det jobbes kontinuerlig med sykefravær – vernetjenesten vil bli involvert. 
Det er mange avdelinger som har lavt fravær.  

- Slitasje pga AML-brudd og omstillingsprosess kan være en årsak, men 
foretaket har ikke analysert dette. 

- Nærværsarbeid er viktig for å få ned sykefraværet. 
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- Ledelses ansvar og prioritere bruk av ressurser. Jobber med fraværet  
- Klinikksjefene har kontinuerlig møter med de kommuner som har flest 

utskrivningsklarepasienter. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) har 
behandlet saken. Ledelsen har startet med dialogmøter med alle kommuner.  

- Videre formidler til klinikksjef beskrivelse av utfordringer med 
direkteinnkalling– må tas opp i samarbeidsfora i klinikken 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
 Styresak 23 - Innspill til rullering av investeringsplan Helse Nord RHF, 2018-2021  
 Konstituert økonomisjef Trude Jensen innledet i saken. 

 
Styret i Finnmarkssykehuset HF skal behandle innspill til plan for perioden 2018-
2021 før innspillene sendes til Helse Nord RHF. Finnmarkssykehuset ber om at 
investeringsramme til Nye Hammerfest sykehus økes til 1,950 mrd. kr. før oppstart 
av konseptfasen, herunder økt kapitalkompensasjon til 50 mill. kr. 
Finnmarkssykehuset ber om økt driftstilskudd til pasientbehandling på 4,0 mill. kr til 
Samisk Helsepark i tråd med ønske om et bedre tilbud til den samiske pasienten fra 
2019. Det bes om at driftstilskuddet til Alta Nærsykehus kommer inn i planen fra 
2018, dette vil bidra til at Finnmarkssykehuset kommer i gang med drift og 
opplæring høsten 2018 og vil være i tråd med plan for ansettelser av personell. 
 
Ingen spørsmål og merknader. 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
 Styresak 24 - Styringsdokument Konseptfase Nye Hammerfest sykehus  
 Prosjektsjef Lill Gunn Kivijervi innledet i saken 

 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene 

- Effektivitetsgevinst 45 MNOK – går det utover de ansatte. Bekymret for at 
det går utover pasientbehandling. 

- Må huske involvering fra alle ansatte utover klinikken i OU-arbeidet. 
- Skal f. eks kjøkken tas ut på likt linje med NKS 
- Hvilken modell blir brukt når foretaket skal beregne arealbehovet? Andre 

sykehus blir trange når de er ferdig.  
- Geografi – er den tatt inn vurderingen av arealbehovet? 
- Skal tilpasses bærekraft. Hva gjør vi hvis foretaket ikke får økt ramme og 

økte midler til driftskostnader. 
- Det er viktig å involvere tillitsvalgte i hele prosessen. 

 
Arbeidsgiver svarer 

- Gevinstrealisering er noe prosjektet skal se på i konseptfasen. Prosess vil 
påvise om dette vil berøre ansatte. 

- Ansatte i alle avdelinger som skal inn i det nye sykehuset vil bli hørt i 
prosessen 

- Prosjektet skal se på om blant annet kjøkken kan organiseres annerledes i 
nytt sykehus. Prosess avgjør konklusjon. 

- Det er samme modell som brukes, men modellen er forbedret ut i fra 
erfaringer med andre byggeprosjekter. 

- I konseptfasen vurderes alt av behov. 
- Møter med HN RHF på overordnet nivå i prosessen. Helse Nord RHF skal 

behandle saken i styremøte i april 2017. 
- Tar til etterretning ønske om involvering. 
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Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
 Styresak 25 - Framtidig organisering av akuttkirurgisk beredskap og 

kompetansekrav 
 

 Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen innledet i saken. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene 

- I avsnittet om risikovurdering kommer det ikke frem hvilken risikovurdering 
som er vurdert. Er det gjort noe risikovurdering? 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Det er foretatt enkle risikovurdering, en skjønnsmessig vurdering, men ikke 
ROS-analyse.  

 

 
Andre Drøftingssaker iht Hovedavtalen § 30  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
 Handlingsplaner Strategisk utviklingsplan – Handlingsplan forskning  
 Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen innledet i saken. 

Handlingsplanen til Finnmarkssykehuset HF er basert på Helse Nord RHF sitt 
handlingsplan. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene 

- Det er vanskelig å drøfte hvor saksfremlegget er meget tynn. Selve 
handlingsplan er OK. 

-  
Arbeidsgiver svarer: 

- Tar dette til etterretning og går igjennom rutiner for saksbehandling med 
tanke på forbedring 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
 Eventuelt  
 Har Finnmarkssykehuset en policy for hele foretaket vedrørende tilbud om parkering 

og betaling for dette? Skal det ikke være like kostnader for parkering uansett hvor en 
jobber? 
 
Det jobbes med overordnet policy. Det lages en egen sak til neste informasjons- og 
drøftingsmøte. 

 

 
Møtet avsluttet kl. 10.55 
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Referat FAMU 20.03.2017 

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

 
Arbeidsgiverrepresentant Stilling Til stede 
Eva Håheim Pedersen (Adm. dir.) X 
Inger Lise Balandin (Klinikksjef Psykisk Helsevern og rus) x 
Jan Arne Moen (Fung. Klinikksjef Prehospitale 

tjenester) 
x 

Øyvin Grongstad (Drifts- og eiendomssjef) x 
Vigdis Kvalnes (Ass. klinikksjef Klinikk Hammerfest) x 
Anita Brekken Hygienesykepleier x 
Rita Jørgensen (Klinikksjef Klinikk Kirkenes) x 
Lena Nielsen HR-sjef x 

 
Andre Stilling Til stede 
Andreas Ertesvåg HR-rådgiver x 
Astrid Andersen HR-rådgiver / sekretær FAMU x 
Kenneth Grav Avdelingsleder Personal PO x 
SVBHT Bedriftshelsetjeneste Forfall 
Rune Leistad Påtroppende FVO, observatør x 
Torstein Fagerli Rådgiver x 

 
 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 
15/2017 Innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

EHP 

16/2017 Referat  
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes  
Vedtak: Referatet godkjennes 

EHP 

21/2017 NKS OU sluttrapport 
Andreas Ertesvåg innleder 
 
Kicki Eriksson: Manglende protokolltilførsler gjør at saken ikke kan anses 
som drøftet. Ønsker samlet tilbakemelding på alle protokolltilførsler. 
Rita Jørgensen: Usikker på hvorfor protokollene ikke var vedlagt. 
Fys/ergo oppdeling opprettholdes etter en totalvurdering av drift av 
FMR. Når det gjelder portør er forslaget det eneste som per i dag ser 
mulig ut å gjennomføre. Forslagene fra arbeidsgruppa er fulgt i 
Intensiv/akutt. Ø-hjelp skal til akuttmottaket fordi da følges de samme 
prosedyrer for alle akutt innkomne pasienter og ingen faller mellom to 
stoler. Samlet tilbakemelding gis.  
Anita Brekken: Tar opp smittevernfaglig problemstilling på poliklinikker. 
Økt driftstid gir økt behov for renhold. Det samme gjelder sengetun da 

AE 
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de fleste pasienter ofte blir skrevet ut etter lunsj, noe som gir behov for 
økt smittevask. Korridorpasienter gir økt smittefare. Hvordan skal dette 
håndteres? To pasienter på enkeltrom gir tette forhold med økt 
smittefare. Sengevask på NKS er meget bra.  
Baard Martinsen: Protokolltilførsler skal svares ut før det kan sies å ha 
vært en reell drøfting. 
Øyvin Grongstad: Det er ikke aktuelt med to pasienter på enkeltrom. Det 
planlegges mer fleksibel arbeidstid for renholdere.  
FVO Solveig Nilsen: Protokolltilførsler bør diskuteres på møtet med tv 
førstkommende fredag for å få en reell medvikrning. 
Lena Nielsen: Informerer om rutiner for medvirkning i denne og andre 
saker. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar sluttrapporten til orientering og 
understreker viktigheten av medvirkning i implementeringsfasen. 
 
Vedtak: FAMU tar sluttrapporten til orientering og understreker 
viktigheten av medvirkning i implementeringsfasen.  

17/2017 Årsrapport AKAN 
Innledning fra Kenneth Grav.  
Kenneth Grav foreslår å styrke AKAN-utvalget med en person, nemlig Pia 
Lindseth. Det har forekommet at ansatte har takket nei til AKAN-opplegg. 
Da behandles saken som en personalsak 
 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar årsrapporten til orientering og samtykker i å 
styrke AKAN-utvalget med en av AKAN-kontaktene.  
 
Vedtak: FAMU tar årsrapporten til orientering og samtykker i å styrke 
AKAN-utvalget med en av AKAN-kontaktene .  

KG 

18/2017 HMS-midler 2017 
 
Inger Lise Balandin: Ønsker å bruke midlene som tidligere ved å 
arrangere KVAM-dager.  
 
Forslag til vedtak: FAMU ber klinikkene/stabsenhetene søke om HMS-
midler innen 8. mai 2017. FAMU fordeler midlene på møtet 22. mai.  
 
Vedtak: FAMU ber klinikkene/stabsenhetene søke om HMS-midler 
innen 8. mai 2017. FAMU fordeler midlene på møtet 22. mai.   

EHP 

19/2017 Status Nærværsprosjektet 
Torstein Fagerli fremlegger statusrapport. 
 
Torstein Fagerli: Jeg er disponibel for enheter i prosess, både underveis 
og ved 6-måneders evaluering.  
Lena Nielsen: I oppdragsdokumentet 2017 står det at vi skal evaluere 
prosjektet. Det skjer i juni.  
Rita Jørgensen: Ønsker at Torstein er mer på i forhold til ledere i 
klinikken. Det er ønskelig at Torstein går direkte på lederne på de 
utvalgte enhetene.   
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

TF 

20/2017 Foretaksverneombudets halvårsrapport  FVO, SN 
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FVO Solveig Nilsen legger frem rapporten. 
 
Solveig Nilsen: De fleste har avtaler med sine ledere.  
Inger Lise Balandin: HVO melder at det er vanskelig å engasjere lokale vo.  
Solveig Nilsen: Lokale vo må brukes, konkret eksempel i forhold til AU-
møter før personalmøter. 
Eva H. Pedersen: Vernetjenesten må brukes like systematisk som 
tillitsvalgte.  
  
Forslag til vedtak: FAMU tar rapporten til orientering, 
 
Vedtak: FAMU tar rapporten til orientering.  

22/2017 Sykefravær 
Klinikksjefene orienterer.  
 
Rita Jørgensen, Kirkenes: 9,5%. Vi har ikke hatt fokus på dette de siste 6 
måneder, og ønsker fokus fra Torstein Fagerli. Vi har flere 
langtidssykemeldte som skal ut av arbeidslivet. Vi har også hatt tilfeller 
med alvorlig sykdom. Det har vært en del korttidsfravær, det kan ha 
sammenheng med NKS. Klinikken har hatt lavere fokus på sykefravær 
den siste tiden pga. arbeid med NKS. 
 
Jan Arne Moen, Prehospital: 9,2%. Vi har enkelte enheter med høyt 
fravær, samt noe langtidsfravær. Generelt er det lite korttidsfravær. Øst 
har hatt svært lite fravær i 2016. Midt og Vest har mer fravær.  
Kommentar fra Ole I. Hansen: Fraværet kan være relatert til turnus. 
 
Vigdis Kvalnes, Hammerfest: Hammerfest hadde en god utvikling i 2016 
og vi håper å komme tilbake til dette. Nærværsprosjektet har hatt god 
effekt. At flere enheter nå  er med i prosjektet vil ventelig ha en god 
effekt. Overbelegg kan ha bidratt. 
Kommentar fra Kicki Eriksson: Er vår nye kontakt i NAV, Terje Lilleeng, 
godt nok kjent i organisasjonen. Hva kan han bidra med?  
Kommentar fra Lena Nielsen: Vi tar det med oss, men han blir brukt.  
Kommentar fra Eva H. Pedersen: Det er viktig at også ansattes ansvar 
klargjøres.  
 
Øyvin Grongstad, SDE:  7,8%. Fraværet går fortsatt nedover, har hatt god 
utvikling i løpet av fjoråret. Liten oppgang på slutten av 2016, men er nå 
på rett spor. Vi har fire langtidssykemeldte. Når disse holdes utenfor har 
vi omlag 5% fravær. Jobber med trivsel, blant annet med MU.  
 
Inger Lise Balandin, PHR: Vi hadde tidligere en positiv utvikling, men den 
er dessverre snudd. Vi har langtidssykemeldte som vi tror ikke kommer 
tilbake til jobb. Vi trenger hjelp til å avslutte disse sakene. Vårt fravær 
betyr at mer enn 30 personer er borte hver dag, det øker arbeidspresset 
på de gjenværende. Kanskje bør vi ha mer fokus på dem som ikke klarer å 
stå i full stilling. Langvarig ustabilitet i våre omgivelser og strukturer,  
samt økonomisk fokus , sliter på arbeidsstokken.   
 
Kommentar fra Baard Martinsen: Vi bør lære av de som har lavt 
sykefravær og hvordan de jobber for å få ned sykefraværet. Avdelingene 
bør presenteres på i Solsiden. Personal og organisasjon følger dette opp. 
 
 

Klinikksjefene 
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Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

23/2017 Styresaker i  HMS-perspektiv 
• Årsregnskap 2016 med styrets årsberetning 
• Årlig melding 2016 
• Ledelsens gjennomgang 2016 – internkontroll og 

kvalitetssystemer 
• Virksomhetsrapport 2 2017 Finnmarkssykehuset HF 
• Innspill til rullering av investeringsplan Helse Nord RHF, 2018-

2021 
• Mandat konseptfase Nye Hammerfest sykehus 

Ole I 
• Framtidig organisering av akuttkirurgisk beredskap og 

kompetansekrav 
 
Direktøren orienterte om styresakene.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering med følgende tillegg: 
Konseptfasen Nye Hammerfest sykehus: Medvirkning må 
sikres.  
Virksomhetsrapporten forteller om mange AML-brudd, noe 
som er bekymringsfullt.  
  

EHP 

Q Orienterings- og referatsaker 
1. Hemis AS årsrapport  

Kommentar Ole I. Hansen: Hemis har mye mer arbeid i 
Hammerfest enn i Alta, noe som betyr mye reisetid. Vi bør bruke 
lokale BHT. 
Svar fra Eva H. Pedersen: Dette er en anbudssak.  
 

2. Referat SDE kvam-råd 04.11.2017 
 

3. Referat Klinikk Kirkenes kvam-råd 02.02.2017 
Kommentar fra Ole I. Hansen: Hvorfor er ikke Fagforbundet 
representert? Hvordan er representantene oppnevnt? 
Svar fra Rita Jørgensen: Representantene er oppnevnt korrekt, 
men vi kan vurdere å endre vara i KVAM-rådet.  
 

Forslag til vedtak: FAMUtar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMUtar saken til orientering. 

EHP 

13/2017 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 

EHP 

14/2017 Saker til neste møte 
-Sykefravær 
-Styresaker 
-Brannvernrapport 
 

EHP 

 
 
 
 
Møtet avsluttet kl. 1330. 
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Opprettelse av audiopedagogstilling med voksne hørselshemmede som 

målgruppe

Fra Årsmøte i HLF Finnmark vedtatt 5.mars 2017

Til Finnmarkssykehuset HF

v /styreleder Harald Larsen

Kopi til:

Helse Nord RHF

Pasientombudet i Finnmark

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF

Samisk nasjonalt kompetansesenter/SANKS

Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Media i Finnmark

I utkastet til Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2014–2025, beskrives ulike 

utfordringer hos brukere av hørselstekniske hjelpemidler. Utkastet beskriver også 

ulike tiltak for å bøte på disse utfordringene.
Helsevesenets oppgave er å gi nødvendig bistand til brukerens egeninnsats, noe som vil være 

avgjørende for en god rehabilitering. Helsevesenets evne til informasjon og kommunikasjon 

har stor betydning for resultatet. Brukerens egne ønsker og prioriteringer må kartlegges, og 

disse må i størst mulig grad støttes opp.  Brukere som har språk- og talevansker kan ha behov 

for bl.a. audiopedagogisk behandling.

I planen leser vi blant annet: 

«Den enkelte kommune har ansvar for rehabilitering – også av hørselshemmede, og det er i 

de fleste kommuner etablert såkalte hørselskontakter. Hørselskontakten er

Hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunene og kan bistå hørselshemmede med 

hjelpemidler.»

Erfaring viser oss at dette ikke er mulig å få til i de fleste kommunene i Finnmark. 

Hørselskontaktene har, der de finnes, altfor lav stillingsprosent og altfor lite 

hørselsfaglig kunnskap.

Planen beskriver også flg tiltak:

«* Spesialisthelsetjenesten bør gi råd og hjelp i den videre rehabiliteringsprosessen både 

innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

* Lærings- og mestringssentrene har etablerte tilbud for hørselshemmede.

* Kursene må markedsføres av behandlerne i spesialisthelsetjenesten.»

I utkastet til plan heter det videre at alle hørselssentraler bør ha tilgang til 

audiopedagog, og NAV stiller krav om slikt personell. Problemet er først og fremst 

manglende opprettelse av stillingshjemler. Audiopedagogene har i tillegg til voksne 

HLF Finnmark
Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund

Leder Alf Bjørn
Åsbakken 17
9540 Talvik

Epost: alfibjor@online.no
Telefon: 990 47 824

Hørselshemmedes Landsforbund   •   Din hørsel – vår sak www.hlf.no



hørselshemmede også en sentral rolle i veiledning av hørselshemmede barn samt 

foreldre til hørselshemmede barn. Flere audiopedagoger arbeider i dag med 

tinnitusproblematikk og har her også en viktig rolle i et ressurskrevende fagområde.

I Helse Nord RHF sitt utkast til planen framkommer et ønske om at 

Finnmarkssykehuset HF må få tilført én audiopedagogstilling i 100 prosent. 

Årsmøte i HLF Finnmark stiller seg bak dette ønsket og ber med dette om at 

Finnmarkssykehuset HF snarest oppretter en slik stilling og ansetter en audiopedagog i 

løpet av 2017. Ved å ansette en audiopedagog vil Finnmarkssykehuset HF bidra til å hjelpe 

de mange høreapparatbrukere i Finnmark som sliter i hverdagen.

Alta 15.mars 2017

Rett utskrift bekreftes.

Anne-Karin Ingebrigtsen
Sekretær
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