
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 22.8.2017 
 
 
Saksnummer 72/2017 
 
Saksansvarlig:  Ole Martin Olsen, Administrasjonssjef  
Møtedato:   31. august 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 21. august 2017  
- Referat fra FAMU 21. august 2017 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 21. august 2017  
- Referat fra FAMU 21. august 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: 21. 8 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 Ikke møtt 
Baard Martinsen NITO Meldt forfall 
Johanna Caroline Unga Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen Ikke møtt 
Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet x 
Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 
Linn Tjønsø Den norske legeforening – yngre leger Meldt forfall 
Marit Rakfjord Delta x 
Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund Ikke møtt 
Ole I. Hansen Fagforbundet x 
Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund x 
Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Ikke møtt 
Rita Sørum Fellesorganisasjonen Meldt forfall 
Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening x 

 
Vernetjenesten   
Runa Leistad Foretaksverneombud x 

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

 
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
66 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 
 Godkjent uten merknader  

 
Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
67 Styresak 71 - Samlokalisering av nødmeldingstjenestene i Finnmark  
 Adm. Direktør Eva H. Pedersen informerte om forslag til samarbeidsavtale knyttet til 

utredning av mulig samlokalisering av nødmeldingstjenestene i Finnmark.  
Det foreligger en oppdatert versjon som sendes til styret. 
 
Kommentarer og spørsmål fra arbeidstaker organisasjoner: 
Er det store endringer i det oppdaterte versjonen? Hva er tidsperspektivet på 
avtalen? Dette i forhold til AMK-sentralen. 
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Arbeidsgiver svarer: 
Ikke store endringer i oppdatert versjon og tidsperspektivet er vanskelig å forutsi 
grunnet interne prosesser i 3 ulike organisasjoner. AMK flytter til NKS som planlagt. 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
68 Styresak 68 - Virksomhetsrapport 6-7 2017 Finnmarkssykehuset HF  
 Lill-Gunn Kivijervi innledet og orienterte om den økonomiske situasjonen i juni og 

juli. 
- Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset pr juli 2017. Det økonomiske 

resultatet viser et overskudd på 18,9 mill., som er 1,4 mill. over budsjett hittil i år. 
For juli måned er resultatet 1 mill. over budsjett. 

- Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn budsjettert, men samtidig viser 
tallene overforbruk på totale driftskostnader pr juli. For mer informasjon om 
klinikkenes økonomiske resultater vises det til kapittelet om resultat for 
klinikkene. 

- Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 51 dager i juli, som er ni dager under kravet 
på 60 dager. Fristbruddene var 2,5 % i juli. For mer informasjon vises det til 
kapittelet om kvalitet.  

- Sykefravær vises en måned på etterskudd og var på 9,2 % i juni. Det er en økning 
på 0,5 % sammenlignet med mai. Det jobbes systematisk i foretaket for å redusere 
sykefraværet. 

- Det er realisert tiltak for 6 mill. pr juli. Dette er 21 % av totalt risikojustert budsjett 
og 13 % av totalt budsjett før risikojustering. 

 
Ingen kommentarer og spørsmål fra arbeidstaker organisasjonene. 

 

 
 
Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
69 Styresak 69 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten  
 Direktøren orienterte om forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten. Foretaket er godt i gang med arbeidet med tiltak for å 
imøtekomme kravene i forskriften. 
 
Kommentarer og spørsmål fra arbeidstaker organisasjoner: 
- Det er viktig at verktøyene virker når arbeidstakere skal gjennomføre f. eks e-

læringskurs. 
- Hvordan sikrer Finnmarkssykehuset at brukerundersøkelser og tilbakemeldinger 

fra ansatte er en del av foretakets evaluerings- og forbedringsarbeid? 
- I hvilke møter skal foretaket sikre at vernetjeneste og tillitsvalgte inkluderes i 

samarbeidsstrukturer på alle nivå? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Når det gjelder dataverktøy så jobber HN IKT med å løse dette sentralt. 
- Det er medarbeiderundersøkelsen og PasOpp som er grunnlaget. 
- Det skal gjennomføres jevnlige samarbeidsmøter foretak/klinikk/avdelingsnivå på 

alle nivåer i organisasjonen. 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
70 Styresak 70 - Budsjettprosess 2018 Finnmarkssykehuset HF  
 Lill-Gunn Kivijervi orienterte om budsjettprosess 2018 for Finnmarkssykehuset HF. 

Oppstartsmøte i dag. 
Ingen merknader til saken. 
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Andre Drøftingssaker iht Hovedavtalen § 30  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
71 Samarbeidsavtale FIN og fagforeninger  
 HR-sjef Lena E. Nielsen innledet i saken. 

Jobben er å få samarbeid mellom tillitsvalgte og vernetjeneste og arbeidsgiver ned til 
nivå 3 og kanskje 4. 
 
Kommentarer og spørsmål fra arbeidstaker organisasjoner: 

- Dette er ikke en særavtale – kun samarbeidsavtale så pkt 1.3 kan tas bord. 
- Sakspapirer bør sendes ut tidligst mulig og senest 1 uke før møtet. 
- Det er ønskelig med 1 samarbeidsmøte i måneden 

 
Arbeidsgiver tar med seg innspill fra drøftingsmøtet og justerer avtalen iht dette. 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
72 Eventuelt  
   

 
Møtet avsluttet kl. 09.55 
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Referat FAMU 21.08.2017 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  (FTV Fagforbundet) X 
Kicki Nytun  (FTV NSF) X 
Baard Martinsen  (FTV NITO) Forfall 
Linn Tjønsø  (FTV YLF) Forfall 
Runa Leistad  (FHVO) X 

 
Arbeidsgiverrepresentant Stilling Til stede 
Eva Håheim Pedersen Adm. dir. X 
Lena Nielsen  HR-sjef X 
Vivi Bech  Klinikksjef Hammerfest X 
Inger Lise Balandin  Klinikksjef PHR X 
Øyvin Grongstad  Drift- og eiendomssjef X 

 
Andre Stilling Til stede 
Andreas Ertesvåg HR-rådgiver (referent) X 
Hemis BHT (Inga Siri) Bedriftshelsetjeneste X 

 
 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 
55/2017 Innkalling og saksliste 

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

OIH 

56/2017 Referat 12.06.2017 
Det kom spørsmål om plan for å starte opp kurs via Skype som er omtalt i 
referatet. Når skal disse starte? Det første kursene har startet opp, og 
flere kurs kommer utover høsten. Kursene annonseres i kursoversikten 
på intranett. 
 
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

OIH 

57/2017 Fryktkultur 
FAMU fikk en orientering om saken på avdeling kir/ort i klinikk 
Hammerfest som har vært omtalt i media i sommer. Saken består av 
flere saker de siste årene. Sakene har vært fulgt opp, der flere er lukket 
og de siste er under behandling. HR har vært inne for å bistå i noen av 
sakene. I vår besluttet ledelsen, tillitsvalgte fra Legeforeningen og 
verneombud at det skulle gjennomføres en kartlegging via 
bedriftshelsetjenesten. I første omgang ble leger og sykepleiere i 
avdelingen intervjuet. Utvalget er utvidet til å gjelde flere yrkesgrupper 
og noen ansatte i andre avdelinger. Det er også gjennomført 
telefonintervju med noen ansatte som har sluttet. Siste intervjurunde 
gjennomføres denne uken (uke 34). I etterkant vil det leveres en 
oppsummering, som danner grunnlag for faktaundersøkelse. Dette er en 
metode for å undersøke påstandene som kommer fram i intervjuene.  
 

LEN/VB 
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I uke 33 var det et møte mellom HR og tillitsvalgte med tema fryktkultur 
og åpenhet. Dette var første møte i en prosess som fortsetter utover 
høsten. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

58/2017 Styresaker 
- Styresak 68 - Virksomhetsrapport 6-7 2017 Finnmarkssykehuset 

HF 
- Styresak 69 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse 

og omsorgstjenesten 
- Styresak 70 - Budsjettprosess 2018 Finnmarkssykehuset HF 
- Styresak 71 - Samlokalisering av nødmeldingstjenestene i 

Finnmark 
 
Styresak 68: Det ble gitt innspill om bekymring for underskuddet i klinikk 
Hammerfest og Kirkenes. Dette er belastende for ansatte og ledere. 
Samtidig må man ha bevissthet og forholde seg til de rammene som er 
gitt. FAMU merker seg en økning i sykefraværet samlet sett, men 
samtidig er det positiv utvikling flere plasser i foretaket. Det er viktig å ha 
fokus på sykefravær. 
 
Styresak 71: Det kom innspill på at samlokalisering vil ha en del å si for de 
ansatte. Det er viktig med medvirkning. 
 
Vedtak: FAMU er positiv til nedgangen i ventetid og fristbrudd. FAMU er 
bekymret for underskuddet i budsjettet, og ber administrasjonen følge 
opp dette og sikre medvirkning i prosessen. 

OIH 

59/2017 Sykefravær 
Samlet sett har sykefraværet gått opp i foretaket i juni. Klinikk for psykisk 
helsevern og rus, klinikk Hammerfest og SDE har hatt en nedgang i 
sykefraværet sammenlignet med samme periode i 2016. Klinikk Kirkenes 
og klinikk Prehospital har hatt en økning i sykefraværet mot samme 
periode i fjor.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. Påpeker viktigheten av å ha fokus 
på sykefraværsarbeidet. 

AE 

60/2017 AML-brudd 
AML-brudd rapporteres månedlig i virksomhetsrapporten. En grundigere 
gjennomgang viser at det fortsatt er stort forbedringspotensial på å søke 
om dispensasjon fra tillitsvalgte for å unngå AML-brudd. Samtidig er det 
en del brudd som vil oppstå selv om det er gitt dispensasjon. Det er viktig 
med planlegging av arbeidet og fordeling av overtid for å redusere antall 
brudd og overtid på enkeltpersoner. 
 
Det ble gitt eksempel på tilfelle der det er gitt dispensasjon, men denne 
ikke er registrert i GAT. Det er viktig med riktig bruk av systemene. GAT-
support er styrket for å kunne gi bistand.  
 
Forslag til vedtak: FAMU ber om at klinikkene fortsetter å jobbe med 
tiltak for å redusere AML-brudd. FAMU tar saken for øvrig til orientering. 
 
Vedtak: FAMU viser til tidligere vedtak om at det søkes om dispensasjon. 
FAMU ber om at klinikkene fortsetter å jobbe med tiltak for å redusere 
AML-brudd. FAMU tar saken for øvrig til orientering. 
  

AE 
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61/2017 Rapportering status vedtak FAMU 
Det er gitt signal om at Arbeidstilsynet har fokus på reglene om vold og 
trusler. Viktig å ha fokus på å følge opp og gjøre det nye kravet kjent. Det 
må gjennomføres ROS-analyser. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

OIH 

62/2017 Årsrapport FHVO utsettes til neste møte RL 
63/2017 Varamedlemmer FAMU – arbeidstaker 

Det er gitt forslag om å åpne for at arbeidstakerrepresentantene kan ha 
liste med vara til FAMU. 
 
Forslag til vedtak: FAMU støtter forslaget, og prosedyren endres. 
 
Vedtak: FAMU støtter forslaget, og prosedyren endres. 

OIH 

64/2017 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 31.05.17 
2. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes 22.06.17 
3. Referat Kvamråd klinikk Prehospital 09.06.17 

Vedtak: FAMU tar sakene til orientering. FAMU oppfordrer til at 
bakgrunnsinformasjon også kommer med i referatet.  

OIH 

65/2017 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- Evaluering seniorpolitikk 
- Budsjettsak 
- Årsrapport FHVO 

OIH 
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