
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 23.4.2017 
 
 
Saksnummer 50/2017 
 
Saksansvarlig:  Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær  
Møtedato:   30. mai 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 22. mai 2017 
- Referat fra FAMU 22. mai 2017 
- Godkjenning av Nye Kirkenes sykehus 
- Protokoll – Foretaksmøte 19. mai 2017  

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 22. mai 2017 
- Referat fra FAMU 22. mai 2017 
- Godkjenning av Nye Kirkenes sykehus 
- Protokoll – Foretaksmøte 19. mai 2017  

 

 

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  



 

Referat Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 22. mai  2017 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 
Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne x 
Arnt Johannessen Den norske legeforening - overleger  
Baard Martinsen NITO x 
Johanna Caroline Unga Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  
Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet x 
Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 
Linn Tjønsø Den norske legeforening – yngre leger x 
Marit Rakfjord Delta x 
Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund x 
Ole I. Hansen Fagforbundet x 
Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund x 
Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund x 
Rita Sørum Fellesorganisasjonen  
Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening x 

 
Vernetjenesten  
Solveig Nilsen og  
Runa Leistad 

Foretaksverneombud 

 
Arbeidsgiver Stilling 
Anne Grethe Olsen Kvalitets- og utviklingssjef 
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 
Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 
Øyvin Grongstad   Drifts- og eiendomssjef 
Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 
Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
Lena E. Nielsen HR-sjef 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
46 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 
 Godkjent.  

 
Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
47 Arbeidsgivers tolkning av ferieloven ved nyansettelser – muntlig orientering  
 HR-sjef Lena Nielsen innledet i saken. 

Personalhåndboken revideres med presiseringer lokalt. 
Ansatte som kommer fra lønnet arbeid hos annen arbeidsgiver og har opparbeidet 
seg rett til ferie og feriepenger der skal ikke ha anledning til å ta ut kortere ferie i 
FIN. 
Ansatte som kommer fra perm uten lønn/studier og andre årsaker vil kunne søke 
om å ta ut kortere ferie. 
 
Merknader og kommentarer fra arbeidstaker organisasjoner: 

- I følge ferieloven kan det ikke pålegges feireuttak hvis det ikke er opptjent 
ferie i foretaket. 
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- Vil det bli krevd dokumentasjon på at den ansatte ikke har opptjent 

feriepenger hos andre arbeidsgivere. 
- Er dette en stor utfordring? Det må være dialog med den ansatte. 
- Dette må komme frem i «nyansatte» informasjonen. 
- I ferieloven §5.1 står det dager og ikke timer. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Arbeidstakere som kommer fra annet arbeidsforhold har mottatt 
sluttoppgjør på feriepenger fra tidligere arbeidsgiver derfor må man ta ut 
ferie. 

- Det kreves ikke dokumentasjon for ikke opptjente feriepenger. 
- Dette er blitt en utfordring etter ny ferielov. Arbeidsgiver kan ikke utbetale 

ferie som ikke er tatt ut. Arbeidstaker kan overføre 18 dager til neste år. 
- Arbeidsgiver tar dette med i arbeidet med Personalhåndboken. 
- Arbeidsgiver tar utgangspunkt i 4 uker + 2 dager som står i ferieloven.  

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
48 Parkeringspolicy  
 Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad innledet saken. 

Foretaksledermøtet behandlet saken i januar 2017.  
Parkering skal være selvfinansierende der hvor vi eier parkeringen. Her inngår 
brøyting og vedlikehold av parkeringsplasser. 
Likhet er ønskelig for hele foretaket. 
 
Merknader og kommentarer fra arbeidstaker organisasjoner: 

- Hvordan skal vi luke ut de som parkerer på foretakets parkeringsplasser, 
men ikke er ansatt ved foretaket. Bør vi utarbeide dokumentasjon som 
ligger i bilen. 

- Det er rart å ta parkeringsavgift på lokasjoner hvor det ikke er 
parkeringssystem/parkeringsutfordringer. 

- Hvordan vet vi at parkeringsavgiften blir brukt på parkeringsplassene. 
- Det må være mulig å få en differensiering på avgiften. Får Kirkenes sykehus 

Easypark eller noe annet system. Hvem skal kontrollere 
parkeringsplassene? 

- Er det dialog med busselskapene om bedre kollektivtilbud? 
- For å få ansatte til å sykle til jobben må det være gode parkeringsmuligheter 

for sykler. Ikke som i dag hvor syklene står uten tak og det er store 
vanndammer rundt syklene. 

- Blir det ladestasjoner for EL-biler? 
 
Arbeidsgiver svarer: 

- Arbeidsgiver tar med seg innspill om dokumentasjon av arbeidsforhold. 
- Det er ikke bare plassen du betaler for, men kostnader til brøyting ol. 
- Parkering har eget koststed. 
- Det er ikke vedtatt hvilken system som skal brukes i Kirkenes. Kontrollen 

skal ikke foretas av foretakets personell. Hvem som skal gjøre dette er ikke 
avgjort, men foretaket har vært i kontakt med Securitas. 

- Foretaket er i dialog med busselskapene om kollektivtilbudet til 
sykehusene. Det er ønskelig at flest mulig arbeidstakere går, sykler eller 
bruker kollektivtransport til arbeid. 

- Arbeidsgiver tar innspill om sykkelparkering med seg i videre planlegging. 
- Foretaket har besluttet å ikke legge opp ladestasjoner for EL-biler. 
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Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
49 Styresak 45 - Virksomhetsrapport 4 2017 Finnmarkssykehuset HF  
 Økonomisjef Lill Gunn Kivijervi innledet i sak. 

 
Merknader og kommentarer fra arbeidstaker organisasjoner: 

- I Klinikk Psykisk helsevern og Rus øker fristbruddene og månedsverkene 
ligger under plantall.  

- Det er utfordrende at tiltaksarbeidet ikke går etter planen. 
- Hva gjøres for at pakkeforløp kreft for lungekreft og prostatakreft skal 

oppnå måltallene? 
- Sør-Varanger kommune har høyt antall utskrivningsklare pasienter. 

Hvilken dialog er det med kommunen for å få dette ned? 
- Hva er «kjøp av private ambulansetilbud»? 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Kvalitetsleder FFS hjelper Klinikk Psykisk helsevern og rus med å få 
registrert korrekt i DIPS. I dag er det saker som er sendt til HELFO som 
fortsatt står på venteliste i klinikken. Det er stor ambulering til kommunene 
som genererer avspasering og det er stillinger som er vakant. Klinikken 
jobber med å få ventelistene ned. 

- Foretaket jobber kontinuerlig med tiltaksarbeidet. 
- Foretaket jobber mot UNN for å få gode pasientforløp. 
- Klinikkene har kontinuerlig møter med kommunene om utskrivningsklare 

pasienter. 
- Arbeidsgiver sjekker ut hva som ligger i begrepet kjøpt av «private 

ambulansetilbud» 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
50 Styresak 48 - Tertialrapport 1/2017 Byggeprosjekter  
 Økonomisjef Lill Gunn Kivijervi innledet i sak. 

  
Merknader og kommentarer fra arbeidstaker organisasjoner: 

- Når skal møte om kuttliste være i OU-Alta Nærsykehuset? 
- OU NKS – informasjonsmøte og ikke drøftingsmøte. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Møtet skal være førstkommende onsdag. 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
51 Styresak 46 – Rapportering 1. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 

2017 
 

 Administrasjonssjef Ole Martin Olsen innledet i saken. Saken sees i sammenheng 
med styresak 47 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 – 1. tertial. 
 
Merknader og kommentarer fra arbeidstaker organisasjoner: 

- Underliggende drift er en uheldig formulering som må endres. 
- Det må være utdypning om bruk av tvang. I Oppdragsdokumentet står det 

at desentralisert behandling skal styrkes. Det er utfordrende når 
bemanningen ikke er iht plan. 

- Kravene om «styring av desentralisert tilbud» og «øke aktiviteten på 
poliklinikk» er motstriddende. 

 
 
 

 

 

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 4 
 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Det rapporteres tertialvis på Oppdragsdokumentet. Alle punktene skal ikke 
rapporteres tertialvis, mens i Årlig melding rapporteres det på hele 
dokumentet. 

- Dette med underliggende drift tar arbeidsgiver med til neste rapportering. 
- Foretaket skal ha full gjennomgang av alle vedtak tatt av styret om psykisk 

helsevern og rus i styreseminar nå i mai. Til styremøtet i juni skal det opp 
en sak om akuttilbudet i psykiatrien. 

- Foretaket tar med seg innspill vedrørende motstridende krav 
 
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
52 Styresak 47 - Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 – 1. tertial  
 Sett i sammenheng med forrige sak. Foretaket har gjennomgått risiko for manglende 

måloppnåelse og vurderer risiko til moderat og konsekvens av manglende 
måloppnåelse til moderat. 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
53 Styresak 49 - Status informasjonssikkerhet Finnmarkssykehuset HF  
 Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad innledet i saken  

 
Merknader og kommentarer fra arbeidstaker organisasjoner: 

- E-læringsprogrammet må fungere slik at alle får gått igjennom kursene. I dag er 
det så stor treghet i systemet at ansatte gir opp. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Arbeidsgiver tar det til etterretning. 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
54 Repetisjonsøvelse - presisering av øvre grense  
 HR-sjef Lena Nielsen innledet i saken. Ønske om større tydelighet i forhold til hva 

som aksepteres av permisjoner til repetisjonsøvelse. 
 
Merknader og kommentarer fra arbeidstaker organisasjoner: 

- Hvis det innskrenkes så bryter det med Hovedavtalen. 
- Rep-øvelser er pliktig å møte til så det kan ikke begrenses. 
- Hvis du melder deg i innsatsstyrken skal dette gå via arbeidsgiver. 
- I henhold til overenskomstene skal det være full lønn under 

repetisjonsøvelser. 
-  

Arbeidsgiver svarer: 
- Tar innspillene fra møtet med i videre arbeid.  

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
55 Rutine syk deler av dag  
 HR-sjef Lena Nielsen innledet i saken. 

 
Merknader og kommentarer fra arbeidstaker organisasjoner: 

- Bra at arbeidsgiver kan få oversikt 
- Kritisk til at dette kan føre til mer overvåking. 
- Bra, men er bekymret for hva dette kan brukes til. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Det er viktig å kunne dokumentere dette i oppfølgingsarbeidet med ansatte. 
- Arbeidsgiver tar innspillene i videre arbeid med saken.  
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Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
56 Eventuelt  
 Solveig sin siste møte som foretakshovedverneombud. 

Arbeidsgiver takker for strålende innsats. 
 

 
Møtet avsluttet kl. 11.00 

 

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  



 
 
 
 
  

 
 

 

Referat FAMU 22.05.2017 

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 
Jørgen Nilsen (Klinikksjef Prehospitale tjenester) X 
Øyvin Grongstad (Drifts- og eiendomssjef) X 
Vigdis Kvalnes (Ass. klinikksjef Klinikk Hammerfest) X 
Rita Jørgensen (Klinikksjef Klinikk Kirkenes) X 

 
Andre Stilling Til stede 
Andreas Ertesvåg HR-rådgiver (referent) X 
Rune Leistad Påtroppende FVO, observatør X 
Hemis (Nina Grønstrand) Bedriftshelsetjeneste X 

 
 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 
36/201 Innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
EHP 

37/2017 Referat 20.04.2017 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

EHP 

38/2017 Søknader HMS-midler 
Forslag til vedtak: FAMU tildeler HMS-midlene etter innstilling fra 
arbeidsutvalget. 
 
Det er gjort en helhetlig vurdering av søknadene. Relativt like søknader er 
vurdert opp mot hverandre, og det er gjort en fordeling mellom klinikkene ut fra 
størrelse. HMS-midlene skal gå til HMS-tiltak, og ikke til faglig program. 
 
Klinikk Kirkenes ved klinikksjef ønsker å prioritere midler til bassengkort i 
klinikken.  
 
I forkant av neste års tildeling bør FAMU diskutere kriterier for tildeling. 
Eksempelvis skal foretaket bruke midler til trening for ansatte, eller er dette et 
privat ansvar. 
 
Vedtak: FAMU tildeler HMS-midlene etter innstilling fra arbeidsutvalg. 
Klinikksjef klinikk Kirkenes får fullmakt til å fordele tildelte midler til klinikken 
mellom tiltakene intensiv, kirurgen og bassengkort.  

EHP 

39/2017 Sykefravær AE 
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Forslag til vedtak i FAMU: FAMU tar orienteringen til etterretning. FAMU ber 
Klinikksjefer og FVO om å ta en aktiv del i arbeidet med å sette 
sykefravær/nærvær opp som fast sak i egen organisasjon.    
 
Saken gir en oversikt over status for sykefraværet i foretaket og arbeidet til 
nærværsprosjektet. Foretaket har en positiv utvikling i mars (8,5%), men ligger 
fortsatt over måltallet på 7,5%. Nærværsprosjektet har aktiviteter over hele 
foretaket. 
 
Det kom bekymring over det særlig høye fraværet i klinikk for psykisk helsevern 
og rus. Samtidig er det positivt med lavt sykefravær i klinikk Kirkenes og 
prehospital.  
 
Fra DPS Lakselv er det gitt tilbakemelding om en ønsket luftmåling som ikke er 
gjennomført. Klinikksjef følger opp denne saken. 
 
Det kom spørsmål om hva som menes med oppfølging av sykemeldingspraksis i 
samarbeid med NAV og legene. Formålet er å sikre lik praksis. 
 
Vedtak: FAMU tar orienteringen til etterretning. FAMU ber Klinikksjefer og FVO 
om å ta en aktiv del i arbeidet med å sette sykefravær/nærvær opp som fast sak 
i egen organisasjon.    
 

40/2017 Styresaker i et HMS-perspektiv 
- Styresak 45 - Virksomhetsrapport 4 2017 Finnmarkssykehuset HF 
- Styresak 48 - Tertialrapport 1/2017 Byggeprosjekter 
- Styresak 46 – Rapportering 1. tertial - Oppdragsdokument 

Finnmarkssykehuset HF 2017 
- Styresak 47 - Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 – 1. 

tertial 
- Styresak 49 - Status informasjonssikkerhet Finnmarkssykehuset HF 

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering med følgende kommentar:  

- Styresak 45 - Virksomhetsrapport 4 2017 Finnmarkssykehuset HF: 
FAMU er positiv til ytterligere forbedring i sykefraværet, og 
understreker viktigheten av fokus på sykefraværet.  

EHP 

41/2017 Orienteringssaker: 
- Referat kvamråd klinikk Hammerfest 05.04.17 

Det kom innspill om at foretaket bør ha felles mal for referater. For å 
kunne behandle referatene på en god måte, bør de inneholde 
tilstrekkelig informasjon til å forstå hva saken handler om. 

- Referat kvamråd klinikk Kirkenes 03.05.17 
- Prosess innflytting NKS 

Det jobbes med å komme i mål med delprosjektene. Det er usikkerhet 
for når bygget blir tatt over. Gjeldende plan er begynnelsen av juni. 
Etter dette er det planlagt opplæring.  

- Retningslinje for tilrettelegging gravide arbeidstakere 
Formålet med retningslinjene er å sikre lik praksis i foretaket. På møtet 
stilte NSF spørsmål med om det kunne legges til en setning om at «Vakt 
byttes mot vakt». HR-sjef følger opp saken. 

 
Vedtak: FAMU tar orienteringssakene til orientering.  

EHP 
 
 
 
 
 
 
RJ 

42/2017 Eventuelt EHP 
43/2017 Saker til neste møte: 

- Sykefravær 
- Styresaker 
- Oppfølging medarbeiderundersøkelsen 
- Klima og miljø 
- Valg FAMU 
- Evaluere IA-handlingsplan 

EHP 
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Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
983 887 406 

Avdeling 
Spesialisthelsetjenesteavdelingen 

Saksbehandler 
Cathrine Runge 
22 24 87 21 

Godkjenning av Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus  

Helse Nord RHF har søkt om godkjenning, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialist-

helsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 4-1, om nytt sykehus i Helse Finnmark 

HF Kirkenes sykehus. 

 

Bakgrunn 

Styret i Helse Nord RHF har vedtatt bygging av nytt sykehus ved Helse Finnmark HF, 

Kirkenes. Det nye sykehuset skal ivareta endrede krav til pasientflyt, logistikk og standard, 

og sørge for samordning av somatikk og psykisk helsevern. Det skal dekke behovet for 

rehabilitering for hele Finnmark og ivareta samhandling med kommunene i opptaksområdet. 

Det skal videre ha fleksibilitet til å håndtere effektene av Barentssamarbeidet 

 

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S (2012–2013) ble det vedtatt at prosjektet får en samlet 

låneramme på 600 mill. 2013-kroner, som utbetales i utbyggingsperioden.  

 

Helse Nord RHF sendte i anledning lånesøknaden inn dokumenter til Helse- og 

omsorgsdepartementet, herunder konseptrapport med sammendrag av 

hovedfunksjonsprogram.  

 

Regelverk  

Sykehus må godkjennes av departementet før det kan yte helsetjenester, jf. lov 2. juli 1999 

nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 4-1. Dette er 

nærmere regulert i forskrift 17. desember 2010 nr. 1706 om godkjenning av sykehus, bruk av 

betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.  

 

Helse Nord RHF 

Postboks 1445 

8038 BODØ 

 

 

 

Deres ref Vår ref 

16/5537 

Dato 

09.05.2017 
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Det følger av forskriften § 2-1 andre ledd at sykehus som før 1. juli 2013 var omfattet av 

legefordelingsordningen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 4-2, skal søke om ny 

godkjenning ved bygging, utbygging eller ombygging av sykehus der byggearbeidene er 

anslått til samlet 500 millioner kroner eller mer. Videre skal det søkes om godkjenning 

ved endring i sykehusvirksomhet som vil få vesentlige konsekvenser for andre regionale 

helseforetaks tjenestetilbud 

 

Departementets vurdering 

Ved søknad om godkjenning ved bygging, utbygging eller ombygging av offentlige sykehus 

legger departementet konseptrapporten (med hovedfunksjonsprogram) til grunn for sine 

vurderinger om godkjenning etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. 

 

Departementets beslutning i denne saken bygger på de innsendte lånesøknadene fra Helse 

Nord RHF, herunder konseptrapport inneholdende sammendrag av hovedfunksjonsprogram. 

 

Vurderingen av søknaden er kun relatert til bestemmelsene i spesialisthelsetjenesteloven  

§ 4-1 med tilhørende forskrift. Gjennomføringen av prosjektet besluttes av Helse Nord RHF 

innenfor de fullmakter og ressursrammer som de disponerer. 

 

Vedtak 

På grunnlag av de planer og forutsetninger som er innsendt til Helse- og 

omsorgsdepartementet finner departementet at Helse Finnmark HF Kirkenes sykehus 

godkjennes i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. 

 

Med hilsen 

 

 

Cathrine Meland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Cathrine Runge 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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