
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 18.10.2017 
 
 
Saksnummer 94/2017 
 
Saksansvarlig:  Ole Martin Olsen, Administrasjonssjef  
Møtedato:   25. oktober 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 16. oktober 2017  
- Referat fra FAMU 16. oktober 2017 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. oktober 2017  
- Referat fra FAMU 16. oktober 2017 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 16.10.2017 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 X 
Johanna Caroline Unga Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen Ikke møtt 
Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet Meldt forfall 
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 Meldt forfall 
Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund X 
Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Ikke møtt 
Rita Sørum Fellesorganisasjonen Ikke møtt 
Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening X 

 
Vernetjenesten   
Runa Leistad Foretaksverneombud Meldt forfall 

 
Arbeidsgiver Stilling 
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 
Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
Jørgen Nilsen Klinikk Prehospitale tjenester 
Lena E. Nielsen HR-sjef 
Ole-Martin Olsen Administrasjonssjef/Foretakscontroller 
Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

 
 

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

 
Spørsmål fra tillitsvalgte:  
Er det mulig å ha møte en annen dag en mandag? 
 
Svar fra arbeidsgiver: 
Arbeidsgiver ser på mulighet for møter andre dager enn mandag. 

 

 
Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
84 Styresak 93 – Evaluering av nærværsprosjekter - orienteringssak  
 HR-sjef Lena E. Nielsen orienterte kort om evaluering av nærværsprosjektet. 

 
Rapporten er behandlet av ledelsen i uke 41 og FAMU har saken til behandling i 
sitt møte 16.10.2017. 
 
Merknader og kommentarer fra tillitsvalgte og vernetjenesten: 
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- Hvem skal lønne stillingen som internrevisjonen anbefaler? 
- Det er bra at det blir konsekvenser for ikke å følge nærværsplaner. 
- Viktig med lederstøtte – enhetsledere har mange oppgaver. 
- Det er viktig at vernetjenesten, tillitsvalgte og ledere får tid til å utføre 

oppgavene med å utarbeide nærværsplaner.  
 
Arbeidsgiver svarer: 

- Anbefalingene som er gitt under pkt. 3 – saksvurdering/analyse er gitt av 
internrevisjonen til direktøren. Direktørens anbefalinger kommer i pkt. 7 
– direktørens vurdering. 

- Prosjektet avsluttes 31.12.2017 og ansvaret blir lagt i linja og det skal 
utarbeides nærværsplaner i alle enheter. Det opprettes ikke nye stillinger, 
men skal følges opp gjennom foretakets lederlinjen og KVAM-råd. 

 
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
85 Informasjon om revidering av ambulanseplanen 2008-2018 til 2019-2029 – 

muntlig 
 

 Klinikksjef Prehospitale tjenester Jørgen Nilsen orienterte om revidering av 
ambulanseplanen fra 2008-2018. Revidert plan skal gjelde fra 2019 – 2029. 
 
Merknader eller kommentarer fra tillitsvalgte og vernetjenesten.  

- Arbeidstaker takker for informasjon og forventer å høre mer om dette 
etterhvert 

 

 
Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
86 Styresak 78 – Virksomhetsrapport 9 2017 Finnmarkssykehuset HF  
 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 

 
Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset pr september 2017. Det 
økonomiske resultatet viser et overskudd på 23,8 mill., som er 1,3 mill. bedre enn 
budsjett hittil i år. For september måned er resultatet 1 mill. dårligere enn 
budsjett. 
 
Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn budsjettert, men samtidig viser 
tallene overforbruk på totale driftskostnader pr september. For mer informasjon 
om klinikkenes økonomiske resultater vises det til kapittelet om resultat for 
klinikkene. 
 
Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 61 dager i september, som er over kravet på 
60 dager. Fristbruddene var 2,6 % i september. For mer informasjon vises det til 
kapittelet om kvalitet. 
 
Sykefravær vises en måned på etterskudd og var på 6,7 % i august. Det er en 
reduksjon sammenlignet med forrige måned. Det jobbes systematisk i foretaket for 
å redusere sykefraværet. 
 
Aktivitetsveksten i psykisk helsevern og rus er 6 % høyere enn aktivitetsveksten i 
somatikken pr september. Måltallet er 2,5 %. Psykisk helsevern og rus har hatt en 
økning på 10,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
 
Merknader og kommentarer fra tillitsvalgte og vernetjenesten: 
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- Kommentar til fremdriftsplanen for Nye Kirkenes sykehus (NKS). For at 

Lab/røntgen skal være i drift trenger de minimum 40 dager til testing og 
opplæring. Dette medfører at innflytting ikke kan skje før på nyåret. 

- Erfaringer fra OU-NKS bør tas med i andre byggeprosjekter slik at man 
unngår å gjøre de samme feilene på nytt. 

- I rapporten kommer det frem at Klinikk Hammerfest ligger høyere enn 
Klinikk Kirkenes når det gjelder sykehusinfeksjoner. Ligger det noe her 
som Klinikk Hammerfest kan lære av Klinikk Kirkenes. 

- Klinikk psykisk helsevern og Rus har negativt avvik knyttet til kjøp av 
tjenester fra Psykia og Ressursklinikken. Har ikke foretaket avsluttet 
samarbeid med Psykia? 

- Tiltaksgjennomføringen er bekymringsfullt lavt. Hva gjør foretaket for å 
nå tiltaksmålene? 

- Reduksjon overtid akutt/intensiv er kun midlertidig – dette kommer til å 
øke allerede i neste rapport. 

- Reduksjon av overtid i Klinikk Prehospitale tjenester. Betyr dette at biler 
står i ro når det er sykefravær? 

- Når det gjelder bygge- og utviklingsprosjekter er tillitsvalgte i NSF og 
Norsk fysioterapi forbundet uenig i at sluttrapporten er god, og at HMS 
har vært ivaretatt i prosessen. Noen Delprosjekt har fungert godt, mens 
andre har ikke fungert i det hele tatt. TV hadde mange innsigelser til 
sluttrapporten, og dette ble ikke tatt hensyn til på noen punkt. Noen 
Delprosjekt rapporter har blitt sluttført uten involvering av TV/VO. 

- Flytting av AMK har medført til nye tilleggsoppgaver som de ansatte ikke 
har fått opplæring i og dette har heller ikke vært drøftet. Viser til 
avviksmelding fra intensiv/mottak Klinikk Kirkenes som vedlegges 
referatet. 

- I tillegg til det som står i vedlegg har man også fått oppgaven å kalle ut 
overgrepsteam. Dem har ikke vakt, men er tilfeldig hvem som svarer, 
dersom de svarer -og listen er ikke oppdatert. På natt vil det si at en sol 
må gå fra avdeling, og må være i overgrepsmottak - noe ikke alle er 
utdannet til - dette kan føre til at bevis ikke blir forsvarlig dokumentert 
blandet annet. 

- Når det gjelder fristbrudd i Klinikk Kirkenes rapporteres det at 6 av 7 
fristbrudd er feilregistreringer. Foretaket er nødt til å gi nødvendig 
opplæring slik at dette ikke gjentar seg hele tiden. 

- Foretaket følger ikke den gylden regel om at psykisk helsevern skal øke 
mer enn somatikken. Det kommer en protokolltilførsel fra 
Psykologforeningen som vedlegges referatet. 
 

Arbeidsgiver svarer: 
- Arbeidsgiver tar det innspill vedrørende Lab/røntgen med i videre 

prosess. 
- Det er dialog med OU-NKS, og de andre OU-prosjektene har hatt deltakere 

i OU-NKS. 
- Arbeidsgiver kan ikke svare på hva som er årsak til ulikheter vedrørende 

sykehusinfeksjoner id e somatiske klinikkene. 
- Pasienter som ble henvist fra Helfo til Psykia våren 2012 er fortsatt i 

systemet hos Psykia. Foretaket har dialog med Helfo om behandlingen og 
de har igjen dialog med Helsedirektoratet. 

- Foretaket jobber kontinuerlig med tiltaksarbeid. Det er utarbeidet 
strakstiltak som gir effekt. Klinikkene gjennomgår alle vedtatte tiltak og 
ROS-analyserer disse og hvis de ikke gir effekt utarbeides det nye tiltak.  

- Overtid intensiv/mottak Klinikk Kirkenes. Arbeidsgiver kan ikke svare ut 
dette. 

- Overtid Klinikk Prehospitale tjenester. Dette har ingen konsekvenser for 
beredskap. Det jobbes godt i nærværsprosjektet med sykefraværet. 
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- OU-NKS – tar til etterretning at tillitsvalgte ikke er enig i at det har vært 

god medvirkning. Denne vurderingen deles ikke av arbeidsgiver som 
mener at prosessen har vært god. Medvirkning tas opp som generelt 
grunnlag i et senere samarbeidsmøte. 

- Arbeidsgiver tar notat om avviksmelding fra intensiv/mottak klinikk 
Kirkenes med i referatet. 

- Klinikkene arbeider kontinuerlig med å unngå fristbrudd. 
- Foretaket legger ved presentasjon om gylden regel som direktøren 

presenterte for styret. 
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
87 Eventuelt  
 Ingen saker til eventuelt.  

 
Møtet avsluttet kl. 10.10 
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Vedlegg 1 - Notat fra Intensiv/mottaksavdeling Klinikk Kirkenes (Protokolltilførsel fra NSF 
gjeldende behandling av sak 86 – Virksomhetsrapport 9 2017) 
 

Konsekvenser av AMK flytt 4/10 
 
Detta är en stor omstilling på int/mott avd. 
Stor frustration og ett stort HMS problem.  
Finns stor risiko for stort sykefravær pga den ytterligare praktiska og mentala belastningen. 
Vi är i utgångspunkt  få på jobb. Bemanningsplaner har vært tatt opp nå i høst, det burde vært på 
plass allerede i vår da innflytting var bestemt juni-17.  
 
Många, många helt nya tilleggsoppgaver har på veldigt kort tid blivit pålagda intavd/mott 
utan forvarsel, informasjon, opplæring eller drøfting. 
Ingen (eller mangelfull) opplæring på tilleggsoppgaverna ihht UMSvarsling ved 
katastrofer/kriser, Trombolysvarsling, vidarekoppling till internt nødnummer 777, 
vurdering/gradering /oversikt/registrering av LV pas og flere akutt prosedyrer som AMK er 
(har vært) innvolvert i – vi oppdager ting etter hvert. 
Vad gäller UMSvarsling (AMK ringer på tlf 3485) så må alltid 1 opplærd spl vara inne på 
vaktrommet for å kunna besvara og utføra bl a UMSvarsling, centralbordsfunktion på int avd 
(vi har ingen prioritert telefon eller arb.instruks på å ha tilstedeværelse på scooprommet) + 
øvriga oppgaver som ansvarlig spl. Finns ikke mulighet när alla är upptagna ute på jobb med 
int/mott/LV pas . 
Vi får selv ansvar får å  «lära varandra» de nya oppgaverna/lage «prosedyrer» for de nye 
oppgavene – mye information førsvinner på veien. Alla får olika information beroende vem 
som gir den. Usikkerhet og frustration ifht vad og hur oppgaverna ska gøras. Det är stor risiko 
att alla ikke fått opplæring i en eller flera av dessa oppgaver. 
Det blir veldigt tillfelligt hur oppgaverna hanteras/utføres beroende vem som är på jobb. Vi 
har många vikarier som är här kort period og belastningen på fast personal blir mye større. 
Vi är redda for å gøra feil då dessa oppgaver kan få katastrofa konsekvenser om det inte 
fungerar. 
Det har ikke varit noen medvirkning/systematisk inføring i forkant av processen av AMK flytt 
og ingen ROSS analys er utfört. Det finns ingen fastsatta rutiner og overordnat system. 
Var finns forsvarligheten ifht dessa viktiga oppgaver som nu int avd/mott blivit påførda? 
 
I forkant av omstilling har man hatt arbeidsgrupper som har sett på arbeidsoppgaver til 
sykepleierne i mottak. Mange av de tilleggsoppgavene man nå er påført, var ikke anbefalt av 
arbeidsgruppene, og andre har ikke vært diskutert. Intensiv avd hadde ingen egen 
arbeidsgruppe, man har ikke hatt noen reell innflytelse på arbeidssituasjonen her.  
Viser til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjeneste. Forskrift fra 
1.jan-17: §1 Formålet med forskriften  
§5 Omfang og dokumentasjon  
§6 Plikten til å planlegge 
§7 Plikten til å gjennomføre 
12 okt kommer Geir Braathu innom avd og spør oss som er på jobb hva vi har for forslag for å 
bedre situsjonen på int/mott. Tilbakemeldigen fra oss er blant annet; innfør «skranke 
sykepleier» allerede nå – en ekstra spl på alle vakter som da sitter inne på scooprommet og 
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har ansvar for TMTene, telefonene, AMIS-skjerm og varslinger mtp akuttprosedyrene med 
delegeringsanvar. 
 
Anette Herstad 
Mona Hagen Noste 
Mariana Bergman  
Toril Danielsen 
Sissel Tobiassen Bye 
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Vedlegg 2 – Notat fra Norsk Psykologforening (protokolltilførsel fra NPF til sak 86 – 
Virksomhetsrapport 9 2017) 
 
 
Informasjons- og drøftingsmøte i Finnmarkssykehuset 16. okt 2017 kl 0900-1100 
 
Protokolltilførsel fra Norsk Psykologforening til sak nr. 86,  
 Styresak 78 – Virksomhetsrapport 9 2017 Finnmarkssykehuset HF  

Psykologforeningen vil gjøre oppmerksom på at det i den vedlagte ØBAK fremkommer tall 
som viser at Finnmarkssykehuset ikke innfrir et viktig styringsparameter i 
oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF til helseforetakene. 
I ØBAK presenteres årsverkoversikt for 2017. Hvis man sammenligner tall for januar med 
september ser utviklingen i årsverk slik ut: 
 Prosent januar-september  
Somatikk 4,41 %  
PHV Voksen -6,67 %  
PHV Barn 1,89 %  
TSB 3,57 %  
Øvrig 5,05 %  
SUM 3,32 %  
Totalt 
PHV+TSB -2,68 % 

 

 
I oppdragsdokumentet side 4 angis: 

Der er trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017. Disse skal 
rapporteres i virksomhetsrapportering. 
5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet)1.  
1 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, 
legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private 
institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).   

Mål: Prosentvis større økning i kostnader, årsverk og aktivitet.  
 
Alf Martin Eriksen 
Foretakstillitsvalgt for Norsk Psykologforening 
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Vedlegg 3 – Fremstilling av den gylne regel. (Informasjon fra foretaksledelsen vedrørende 
behandling av sak 86 – Virksomhetsrapport 9 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 FAMU 16.10.2017 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet Forfall 
Kicki Nytun (møteleder) FTV NSF X 
Baard Martinsen  FTV NITO X 
Linn Tjønsø  FTV YLF X 
Runa Leistad  FHVO Forfall 
Kanthan Poopalasingam HVO, SDE – vara for Runa Leistad Forfall 
Marit Rakfjord FTV Delta - 1. vara FAMU 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 Forfall 
Terje Ryeng Stab - Brannvernleder X 

 
Andre Stilling Til stede 
Andreas Ertesvåg HR-rådgiver (referent) X 
Hemis BHT (Inga Siri) Bedriftshelsetjeneste X 
Evy Adamsen HR-rådgiver Sak 78/2017 

 
 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 
76/2017 Innkalling og saksliste 

Klinikksjef psykisk helsevern og rus undersøker rutine for å sende referat 
fra Kvamråd til FAMU. 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

KN 

77/2017 Referat forrige FAMU 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

KN 

78/2017 Rapport internrevisjon nærværsprosjektet 
Evy Adamsen informerte om internrevisjon på nærværsprosjektet. 
Prosjektet hadde to hovedmål: redusere sykefraværet og øke andel 
tilretteleggingstilskudd. Revisjonen viser at det er svingninger i 
sykefraværet, med en økning i nærværet sammenlignet med 2015. 
Mulighetssamtalen og avklaringer av langtidssykemeldte har en positiv 
effekt. Det er en betydelig økning i tilretteleggingstilskudd fra 2015 til 
2016 og 2017.  
 
 På møtet kom det innspill om: 

- Hva mener internrevisjonen med «Det bør være konsekvenser 
dersom det er vedvarende høyt sykefravær og det ikke 
iverksettes konkrete nærværstiltak, som fortrinnsvis bør ligge i 
en handlingsplan.». Hva ligger i «konsekvenser»? 

EA 
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o Svar: Nærværsarbeid må etterspørres fra ledelsen. Tett 
oppfølging av ledere på nivået over, og klart krav om at 
arbeid iverksettes. 

- Jobb med sykefravær krever fokus hele tiden. Det er positivt at 
prosjektet setter fokus på temaet, har en metodikk med 
nærværsplaner, avklarer langtidssykemeldte og bidrar til økning i 
tilretteleggingstilskudd.   

- Viktig at ledere prioriterer arbeid med nærvær. 
- Hvilken type tilretteleggingstilskudd er det en økning av? 

o Svar: Det er mest individ, men også noen gruppetiltak. 
 
Vedtak: FAMU tar rapporten til etterretning, og takker revisjonsteamet 
for innsatsen.  

79/2017 Videre plan nærværsarbeid 
Strategisk foretaksledergruppe i foretaket har behandlet 
revisjonsrapporten og gir sin innstilling til organisering av det videre 
arbeidet. Innstillingen er at prosjektet avsluttes og arbeidet legges i 
linjen. Ledelsen trekker tre konkrete konklusjoner: 

- Ledelsens fokus på nærværsarbeid er avgjørende. 
- Nærværsarbeid må ligge i linjen. HR bidrar med lederstøtte. 
- NAV Arbeidslivssenter må brukes mer aktivt. 

 
På møtet kom Hemis med innspill om at bedriftshelsetjenesten også kan 
brukes i oppfølging av sykefravær. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering, og støtter forslaget fra 
ledergruppen. 

LN 

80/2017 Sykefravær 
Sykefraværet i juni og juli var noe høyere enn samme periode i 2016. I 
august har fraværet gått vesentlig ned, og er det laveste på flere år. Det 
er vesentlig nedgang i alle klinikkene. Ferieavvikling blant 
langtidssykemeldte er en forklaring. Det kan også være noe etterslep i 
registreringen. Uansett er det gledelig med rekordlavt sykefravær. 
Utover høsten har fraværet tradisjonelt gått opp. Det er en målsetning 
om å hindre denne økningen. 
 
Nærværsprosjektet har i Hammerfest størst fokus på sekretærtjenesten 
og føde/gyn. Hos prehospital har prosjektleder inngått avtale med 
avdelingsleder Vest om møte for å utarbeide strategi for videre 
nærværsarbeid. I Kirkenes er det mest fokus på flytteprosessen og 
mulighetssamtalen for langtidssykemeldte. I klinikk psykisk helsevern og 
rus er fokuset størst på døgnenheten i Tana og døgn i Lakselv. Det 
etterlyses henvendelser fra Alta. 
 
På møtet informerte Inger Lise Balandin om at det i klinikk psykisk 
helsevern og rus er igangsatt nærværsarbeid i Alta.  
 
Forslag til vedtak i FAMU: FAMU tar saken til orientering. 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

AE 

81/2017 Oppfølging nye regler om vold og trusler i arbeidslivet 
FAMU har gitt Kvamrådene i oppdrag å følge opp implementering av nye 
regler for vold og trusler.  

- Klinikk psykisk helsevern og rus: Kvamrådet holder på med 
kartlegging. 

AE 
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- Klinikk Hammerfest: Det er gjort en kartlegging av status i 
klinikken. Kvamrådet skal behandle og prioritere tiltakene før 
nyttår. 

- Klinikk Kirkenes: Saken er behandlet i Kvamrådet med frist til 
gjennomføring av ROS-analyser og utarbeidelse handlingsplaner 
1.10. Kvamrådet følger opp saken 26.10. 

- Klinikk prehospital: Det er ikke gitt tilbakemelding på status. 
 
På møtet kom det innspill om: 

- Vet vi hvorfor tiltak ikke er iverksatt? (Jf. liste over tiltak i 
Hammerfest.) 

o Svar: Ombyggingsarbeid i akuttmottaket pågår. Det skal 
sikres at dette blir gjort riktig, og blir sånn avdelingen 
ønsker det. Kvamrådet skal behandle tiltakene og det 
settes opp en prioriteringsliste. 

- Det er et krav om øvelser der det er vurdert som stor risiko for 
vold/trusler. Viktig å sette av budsjett til opplæring. 

- I neste sak bør FAMU få en tilbakemelding om hvilken 
risikomomenter klinikkene har vurdert, og hvilke tiltak som er 
iverksatt.  

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber 
klinikksjefene følge opp at implementeringsarbeidet blir fullført. FAMU 
ber om ny rapportering til møtet 05.02.18. 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber klinikksjefene følge 
opp at implementeringsarbeidet blir fullført. FAMU ber om ny 
rapportering til møtet 05.02.18. 

82/2017 Status klima og miljø 
Finnmarkssykehuset skal i uke 46 sertifiseres etter ny utgave av 
ISO14001. I mai ble det gjennomført en GAP-analyse for å avdekke avvik 
fra den nye versjonen. Klinikkene og stabsavdelingene har jobbet 
systematisk for å lukke avvikene. Fire hovedaktiviteter er: 

1. Oppdatering av handlingsplaner. 
2. Vurdering av interesseparter. Hvem har interesse i og/eller blir 

påvirket av foretakets påvirkning på ytre miljø. 
3. Oppdatert vurdering av miljøaspekter. Hvordan påvirker 

foretaket det ytre miljøet? Aspektene er i liten grad endret med 
CO2, avfall og energi som de største. Medikamenthåndtering er 
nytt og vil bli kartlagt nærmere i 2018. 

 
Revisjonen gjennomføres i Kirkenes, Hammerfest, Tana og Alta. 
Somatikk, PHR, prehospital, SDE og administrasjonen blir intervjuet. Det 
sendes ut informasjon til de som skal delta. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber om en ny 
informasjonssak når revisjonsrapporten etter resertifiseringen er klar.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber om en ny 
informasjonssak når revisjonsrapporten etter resertifiseringen er klar. 

AE 

83/2017 Revisjon retningslinjer HMS-prisen 
FAMU vurderte om retningslinjene for HMS-prisen bør endres. 
Problemstillinger er annet: 

- Hvordan bidra til at flere gode kandidater blir meldt inn? 
- Er kriteriene riktige / gode nok? 
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Sekretær i FAMU innarbeider forslagene i retningslinjene og sender 
reviderte retningslinjer til FAMU. 
 
Vedtak: FAMU reviderer retningslinjene med de innspill som kom på 
møtet. 

84/2017 Plan evaluering seniorpolitikk 
Revidert seniorpolitikk ble iverksatt 1. januar 2017. En foreløpig 
kartlegging viser at ledere som innvilger seniordager i hovedsak gir maks 
antall dager. Personal og organisasjon har ikke oversikt over hvilke andre 
tiltak som er tatt i bruk. For å få denne oversikten anbefales det at PO 
sender ut en spørreundersøkelse.  
 
På møtet kom det innspill om: 

- Er det interessant å evaluere ansatte som har fått seniordager? 
Spør om de mener tiltaket har effekt. 

- Bør det kartlegges om de som skulle hatt en seniorsamtale har 
hatt denne?  

HR-sjefen tar med seg innspillene og vil lage en prosess for videre 
kartlegging. FAMU får saken til behandling i april/mai. 
 
Forslag til vedtak i FAMU: FAMU ber HR sjef om å gjennomføre en 
elektronisk tilbakemelding fra ledere medio februar 2018.   
Vedtak: FAMU ber HR sjef om å gjennomføre en elektronisk 
tilbakemelding fra ledere medio februar 2018. FAMU får saken i 
april/mai. 
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85/2017 Styresaker 
Styresak 78 – Virksomhetsrapport 9 2017 Finnmarkssykehuset HF 
På møtet kom det innspill om: 

- I forbindelse med OU-prosessen i Kirkenes meldes det om stor 
frustrasjon og HMS-utfordringer på intensiv/akutt som 
konsekvens etter flytting av AMK. Intensiv/akutt har fått mange 
nye arbeidsoppgaver, og det var lite/ingen informasjon og 
opplæring i forkant. 

 
Styresak 93 – Evaluering av nærværsprosjekter - orienteringssak 
På møtet kom det innspill om: 

- På den ene siden er det synd at sykefraværet ikke har gått mer 
ned, samtidig er det en positiv utvikling i foretaket. Utviklingen er 
særlig positiv med tanke på arbeid med store 
omstillingsprosesser og byggeprosjekter.  

- Det ligger mye bra bak tallene på sykefravær. Det har vært en 
nedgang sammenlignet med 2015. 

- Det er viktig med fokus på nærværsarbeid. 
 
Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med innspill som kom 
under møtet. 
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86/2017 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 06.09.17 
2. Referat Kvamråd klinikk Prehospital 26.09.17 

 
På møtet kom det innspill om: 

- Det er forskjell på innhold i referatene. Det hadde vært ønskelig 
med en mer enhetlig måte å fremstille innholdet i referatene. 

o Svar: Det jobbes med en felles mal. 
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Vedtak: FAMU tar sakene til orientering. 

87/2017 Eventuelt KN 
88/2017 Saker til neste møte (04.12.17): 

- Styresaker 
- HMS-prisen 
- Rapportering status vedtak FAMU 
- Rapport tilsyn DSB 
- Sykefravær 
- Rapport revisjon klima og miljø 
- HMS-midler 2018 
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