
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 7.12.2017 
 
 
Saksnummer 106/2017 
 
Saksansvarlig:  Ole Martin Olsen, Administrasjonssjef  
Møtedato:   13. og 14. desember 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 4. desember 2017  
- Referat fra FAMU 4. desember 2017 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 4. desember 2017  
- Referat fra FAMU 4. desember 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: 04.12 2017 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 
Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening x 
Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne x 
Arnt Johannessen Den norske legeforening - overleger Forfall 
Baard Martinsen NITO Meldt forfall 
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 Forfall 
Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund x 
Rita Sørum Fellesorganisasjonen Forfall 
Vakant Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  

 
Vernetjenesten   
Runa Leistad Foretaksverneombud  

 
Arbeidsgiver Stilling 
Leif Arne Asphaug-Hansen Fung. Kvalitets- og utviklingssjef 
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 
Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 
Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
Jørgen Nilsen Klinikk Prehospitale tjenester 
Ole Martin Olsen Administrasjonssjef/Foretakscontroller 
Rita Jørgensen Klinikksjef Klinikk Kirkenes 
Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 
Vivi Brenden Bech Klinikksjef Klinikk Hammerfest 
Øyvin Grongstad   Drifts- og eiendomssjef 

 
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
88 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 
 Godkjent uten merknad  

 
Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
89 Styresak 104 – Eksterne tilsyn FIN HF - januar-september 2017.pdf  
 Fung. Kvalitets- og utviklingssjef Leif Arne Asphaug-Hansen innledet i saken. 

 
I perioden fra januar 2017 til september 2017 er det gjennomført 5 eksterne 
systemtilsyn i Finnmarkssykehuset. Fylkesmannen i Finnmark (Helsetilsynet) har 
gjennomført ett systemtilsyn i perioden som omhandler årlig gjennomgang av 
opprettet kontrollkommisjon ved Familieenheten i klinikk psykisk helsevern og rus. 
Dette tilsynet ble gjennomført uten merknader.  
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Statens Helsetilsyn har gjennomført tilsyn med blodbankene i klinikk Kirkenes og 
klinikk Hammerfest. Tilsynet resulterte i ett avvik. Det arbeides med å lukke avviket 
med gitt frist 1. mars 2018.  
 
Mattilsynet har gjennomført to tilsyn:  
•  Kjøkken i Hammerfest: Tilsynet medførte 3 varsler om pålegg som alle er 

imøtekommet. Tilsynet er avsluttet.  
•  Kjøkken SANKS: Ingen avvik/merknader – tilsynet er avsluttet.  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomført ett tilsyn. 
Det ble avdekket 1 avvik og notert 1 anmerkning. Det er gitt frist til 31. mars 2018 
med å lukke avviket.  
 
Ingen spørsmål og merknader fra arbeidstakere. 

 
Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
90 Styresak 99 – Virksomhetsrapport 10 2017 Finnmarkssykehuset HF  
 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 

 
Kvalitetsindikatorer  
Den gjennomsnittlige ventetiden var 54 dager i oktober, som er bedre enn måltallet. 
Psykisk helsevern voksen og innen rus har kortere ventetider enn måltallet på 60 
dager. Somatikken har ventetid på 55 dager i oktober som er under måltallet på 60 
dager og psykisk helsevern for barn har ventetid på 57 dager i oktober som er over 
måltallet på 50 dager. Foretaket hadde 1,9 prosent avviklede fristbrudd i oktober. 
Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har redusert andel fristbrudd sammenlignet med 
forrige måned, samt at klinikken fortsetter den positiv trend i forhold til antall 
fristbrudd som fortsatt venter.  
 
Aktivitet  
Aktiviteten innenfor somatikken var lavere enn plan, men høyere enn fjoråret pr. 
oktober. Den totale DRG aktiviteten i somatisk virksomhet er høyere enn både 
planlagt og fjoråret pr. oktober. Total aktivitet innen psykisk helsevern og rus er 
høyere enn plan og fjoråret pr. oktober. I voksenpsykiatrien har aktiviteten vært 
høyere enn både planlagt aktivitet pr. oktober og fjoråret. Innen barn- og ungdom er 
aktiviteten lavere enn planlagt aktivitet pr. oktober, men høyere enn aktiviteten ved 
samme periode i fjor. Aktiviteten innenfor rus er pr. oktober lavere enn både planlagt 
og fjoråret.  
 
Økonomi  
Det økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset er under budsjett i oktober. 
Resultatet for oktober var 5,1 MNOK under budsjett. Resultat i oktober viser at 
inntektene var lavere enn planlagt, mens de totale kostnadene var høyere enn 
budsjett. Årsaken til negative budsjettavvik i oktober er lavere ISF inntekter og 
høyere kostnader på gjestepasienter enn budsjettert. Hittil i år har 
Finnmarkssykehuset et negativt budsjettavvik på 3,8 MNOK. Pr. oktober er både 
inntektene lavere enn budsjettert og driftskostnader eks. finanskostnader høyere enn 
budsjett. Finanskostnadene hittil i år er lavere enn budsjettert. Finnmarkssykehuset 
opprettholder prognosen som budsjett, det vil si et overskudd på 30 MNOK for året, 
selv om det totalt pr. oktober er et negativt avvik. Dette fordi Finnmarkssykehuset vil 
ha lavere kostnader enn budsjettert på avskrivninger og renter grunnet forsinkelsen 
av Nye Kirkenes Sykehus. Stab med felleskostnader, klinikk Hammerfest og klinikk 
Prehospital har positivt avvik i oktober. Pasientreiser, Service, Drift og Eiendom, 
klinikk Kirkenes, klinikk Psykisk Helsevern og Rus har negative budsjettavvik. Hittil i 
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år har Administrasjonen og Service, Drift og Eiendom positive avvik. Klinikk 
Hammerfest og klinikk Kirkenes har de største negative avvikene.  
 
Tiltak  
Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 47,5 MNOK i 2017, jfr. styresak 103/2016 
Budsjett 2017-2024. Det er foretatt en risikojustering av disse tiltakene, og 
risikojustert budsjett er satt til 29,3 MNOK. I tillegg er det satt inn strakstiltak på 
klinikk Hammerfest og klinikk Kirkens. For oktober viste tiltakene beregnet effekt på 
2,8 MNOK. Hittil i år er det en effekt på 14 MNOK. Klinikk Kirkenes og klinikk 
Hammerfest har iverksatt strakstiltak for å forbedre det økonomiske resultatet. Disse 
tiltakene har god økonomisk effekt.  
 
Brutto månedsverk  
Finnmarkssykehuset har pr oktober 2017 brukt 27 brutto månedsverk mer enn for 
samme periode i 2016. Månedsverkene er også høyere enn plantall. Når man 
korrigerer for refusjoner for sykefravær og fødselspermisjoner, legger til innleie fra 
byrå og trekker ut månedsverk som er ekstern finansierte årsverk utover budsjett er 
netto månedsverk 4 månedsverk lavere enn planlagt, men 11 mer enn samme 
periode i fjor.  
 
Sykefravær  
Det er feil i databasen for oppdatering av langtidsfraværet. Helse Nord jobber med 
saken. Sykefraværet rapporteres i neste virksomhetsrapport. 
 
Investeringsmidler  
Investeringsrammen for 2017 overholdes. Prognosen for nye Kirkenes sykehus er 
over tildelt investeringsramme. Døgnmulkt er ikke avklart. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Klinikk HFT – hvis pasienter får tilbud om behandling via Helfo og takker nei 
til tilbudet skal det ikke registreres som fristbrudd. 

- OU-NKS – alle prosesser har ikke vært ryddige og gode. 
- Bekymret for alle AML-bruddene.  

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Arbeidsgiver sjekker ut fristbruddene.  
 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
91 Styresak 101 - Strategier, mål og budsjett 2018 Finnmarkssykehuset HF  
 Direktør Eva Håheim Pedersen og økonomisjef Lilll-Gunn Kivijervi innledet i saken. 

Direktøren orienterte om møte med helseministeren. Det kommer ingen endringer i 
kvalitetsindikatorer fra staten for 2018. Foretaket skal innføre samme dags epikrise. 
Klinikkene har startet med forberedelser til dette. 
 
Budsjett 2018 er i hovedsak en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til 
grunn i økonomisk langtidsplan 2018 – 2021. I sum medførte forslag til statsbudsjett 
for 2018 rammebetingelser tilnærmet likt som lagt frem i styresak 54-2017 fra Helse 
Nord. Finnmarkssykehuset forventer lavere vekst i årene fremover enn tidligere år. 
Det er derfor viktig å ha fokus på bedre ressursutnyttelse for å skape handlingsrom 
for prioriteringer og investeringer. Finnmarkssykehuset vil derfor også i 2018 ha 
fokus på tiltak som kan gi høyere produktivitet og sørge for at klinikkene kan lære av 
hverandre i arbeidet med produktivitetsforbedring og effektivisering av 
pasientforløp og arbeidsprosesser. Medvirkning og involvering er være viktig for å 
engasjere medarbeidere og ledere i dette arbeidet. 
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Kravet om at psykisk helsevern og rus skal ha en større vekst enn somatikken 
videreføres. Tilskudd til sykestuer i Finnmark videreføres også for 2018. 
 
Ordningen «raskere tilbake» opphører som særskilt ordning fra 2018, og tidligere 
særskilt inntektsramme legges til basisrammen til Helse Nord RHF. Tiltak som hittil 
er gjennomført gjennom «raskere tilbake» vil i hovedsak videreføres, bortsett fra på 
enkelte områder. For Finnmarkssykehuset vil dette medføre at blant annet 
ortopedi/kirurgi utgår av ordningen. Helse Nord vil disponere midlene gjennom en 
prosess hvor foretakene søker midler innen utgangen av november 2017. Helse Nord 
vil deretter prioritere midlene til Helseforetakene. 
 
Finnmarkssykehuset får finansieringsansvar for flere nye legemidler fra 2018 og får 
tilført midler for dette. Det er imidlertid en utfordring at dyre legemidler ikke 
fullfinansieres. Flere medisiner finansieres fra 2018 gjennom ISF-ordningen, noe som 
gjør at basisrammen reduseres. 
 
På inntektssiden innføres nytt kodeverk på laboratorietjenester fra 2018, samtidig 
som prinsipp for beregning av kostnadsvekter innen innsatsstyrt finansiering (ISF) i 
somatikken endres til å beregne kostnadsvekter basert på kostnad per pasient data. 
ISF prisen i somatikken justeres med 1,8 % til kr 43 515, mens ISF innen psykisk 
helsevern og rus justeres med 15 % til kr 2 357. 
 
Investeringsbudsjettet i 2018 har en ramme på 205 000 mill. pluss ubrukte midler fra 
tidligere år som overføres til 2018. Investeringsrammen for 2018 inkluderer Samisk 
Helsepark, Alta Nærsykehus, Nye Hammerfest Sykehus, medisin teknisk utstyr, 
ambulanser, KLP og tiltak bygg. 
 
Følgende disponeringer gjøres i budsjettet for 2018 
• Driftsmidler til utviklingsprosjektene i Alta, Hammerfest og Samiske Helsepark med 
• Tilhørende organisasjonsutviklingsprosjekt, 9,8 mil. 
• Opprettelse av beredskapsordning klinikk psykisk helsevern og rus, 2 mill. 
• Dyre legemidler somatikk, 2,4 mill. 
• Desentralisert dialyse klinikk Kirkenes, 0,6 mill. 
• Flytting Kirkenes sykehus, 3,750 mill. 
• Klinikk psykisk helsevern og rus og de somatiske klinikkene tilføres midler 
• Tilsvarende trekket for oppdatering av inntektsfordelingsmodellene fra Helse Nord på 
• Henholdsvis 2,1 mill. og 1 mill. 
• Felles utdanningsråd som skal etableres som samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og 

Universitetet i Tromsø, avdeling Hammerfest, 0,4 mill. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Inkluderer utfordringen på 68 MNOK det kravet på 24 MNOK fra eier? 
- Pasientreiser har utarbeidet tiltak på 10 mill ca, men det står ikke noe om 

hvilke tiltak og jeg undrer meg på hvordan de har tenkt å løse dette.  
- Mva trekk: Bekymringsfullt at det ikke er null-spill. Hva gjør foretaket? 
- H-resept: Det er viktig at det kodes korrekt siden vi får trekk i rammen. 
- Hva går tilbudet i Røros til samisk befolkning ut på? Får vi kostnader på 

dette? 
- Nærværsprosjektet er avsluttet, men skal inngå i daglig drift. 
- Ut-/innsjekk i Hammerfest får ikke effekt før i 2019 da dette prosjektet er 

forsinket i Kirkenes. 
- Hva er status av salg av gamle Kirkenes sykehus? 
- Hva skjer med overskuddskravet hvis eiendommer selges med tap? Blir 

overskuddskravet mindre? 
- Tildelt ramme er for liten til å dekke tilbudet, og det er bekymringsfullt og 

med tanke på at renten kan gå opp med 1%. 
- Hva betyr det for foretaket at «raskere tilbake» avsluttes? 
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- Det blir utfordring å klare tiltak for 68 MNOK. Klinikk Hammerfest har ikke 

klart kravene tidligere år, og ser ikke hvordan de skal klare sine krav. 
- Reduksjon til overgrepsmottak. Blir kvaliteten dårligere siden opplæringen 

blir dårligere? 
- Års turnus får ikke effekt i 2018. Krav om at avtalen skal være klar i 

desember 2018. 
- Klinikk Kirkenes har fått økt 3 senger til FML, men det er ikke økt 

bemanning. 
- Intensiv/akutt avdeling har overtatt mange nye oppgaver, men har ikke fått 

økt bemanning. 
- Service, drift og eiendom har tatt bort 4. måltid som tiltak SDE. Dette er litt 

rart når ernæringsstrategi uttrykker noe annet. 
- Omlegging av LAB – hvordan slår dette ut for foretaket?  
- Foretaket håndterer den gylden regel med kun å se på økt 

aktivitet/produktivitet, men den omhandler også om årsverk og ventetid. 
Klinikk Psykisk helsevern og Rus har store kutt i bemanningen innen APAT-
team.  

- Det er store utfordringer og det skal tas ned stillinger. Viktig at det tas 
hensyn til rett person og rett plass. Foretaket kan ikke radere bort de laveste 
stillingene som f. eks helsearbeidere. Foretaket oppfyller ikke 
opplæringsplikten for enkelte arbeidsgrupper hvis funksjonene blir borte. 

- Bekymringsfullt at tillitsvalgte ikke er invitert i prosessen om 
kjøkkensamarbeid med Hammerfest kommune. 

- Kvalitetsbasert inntektssystem er vanskelig når sykehusstrukturen ikke er 
på plass. 

- Årsplaner for leger i Kirkenes. Har foretaket sett på saken i lys av 
arbeidsrettsaken? 

 
Arbeidsgiver svarer:  

- Kravet fra eier på 24 MNOK, ligger i bunn på total utfordring på 68 MNOK 
- Pasientreiser har ikke fått nye tiltakskrav enn de som er vedtatt i styret 

tidligere. Planen har vært drøftet tidligere. 
- Arbeidsgiver er enig at det er viktig at det kodes rett når det blir trukket i 

rammen. 
- Foretaket jobber opp mot Helse Nord RHF med trekket i merverdiavgift. HN 

RHF skal se på saken på nytt over nyttår. 
- Helse Nord RHF har innvilget og dekker kostnadene i tilbudet i Røros. 
- Det er korrekt at nærværsprosjektet er avsluttet. Dette rettes opp i saken før 

utsending til styret. 
- Endrer tekst i plan slik at effekt av tiltak på inn/utsjekk kommer senere 
- Offentliggjøring av salg av gamle Kirkenes sykehus skjer når prosessen er 

avsluttet. 
- Salg med tap har ikke konsekvens på overskuddskravet. 
- Riktig at det er stramme rammer. Foretakene har allerede i 2017 fått beskjed 

om at rammene blir strammere. Det er ikke gitt noe friske midler over 
statsbudsjett. Vi må ha tro på at vi skal lykkes med tiltaksarbeidet. Renten 
går ikke opp med 1% i 2018. 

- «Raske tilbake» har vært en særskilt ordning som faller bort. Foretaket har 
søkt om å få videreføre det som falt bort under ordningen til ordinær 
finansiering. 

- Budsjettet er drøftet på klinikknivå. Det skal ikke drøftes på foretaksnivå så 
arbeidsgiver kommenterer ikke det her. 

- Ernæringsstrategi er mer en 4. måltid. Det er selvfølgelig ikke optimalt at 4. 
måltid faller bort i 2018, men den vil bli vurdert igjen i 2019. 

- Foretaket jobber med LAB omleggingen  
- I saken har det falt bort noe tekst som forklarer tabellen og vil bli tatt inn før 

utsending til styret. 
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- Kvalitetsbasert inntektsfordeling er uforutsigbart. Det har vært kontakt med 

helsepolitikere på sentral nivå om saken. 
- Kjøkkensamarbeid er ikke iverksatt. Det vil komme utkast til mandat som 

skal drøftes med tillitsvalgte og vernetjenesten dersom man skal jobbe 
videre med dette. 

- Klinikk Kirkenes har gjennomgått arbeidsplanene og dette i nært samarbeid 
med tillitsvalgte. 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
92 Styresak 102 - E-helse strategi Finnmarkssykehuset HF  
 E-helseleder Sture Pettersen deltok innledet i saken. 

 
E-helse vil har et betydelig potensial for å understøtte videre utvikling av kvalitet, 
effektivitet og desentralisering i Finnmarkssykehuset. Strategien følger 
hovedtrekkene fra St.meld 9 (2012-2013) Én innbygger - én journal og kombinerer 
dette med Finnmarkssykehusets særlige behov for desentralisering av tjenester, 
samhandling med primærhelsetjenesten og aktiv bruk av digitale pasienttjenester.  
 
Strategien har 4 hovedområder:  
• Digitalisering av arbeidsprosesser  
• Sammenheng i pasientforløp  
• Bedre utnyttelse av kliniske og administrative data  
• Organisering, opplæring og forvaltning  
 
Strategien peker fremover mot en målbilde der pasienter, primærhelsetjenesten og 
Finnmarkssykehuset skal jobbe sammen som team og der kompetanse skal være mer 
stedsuavhengig. Strategien retter seg særlig mot skrøpelige eldre og pasienter med 
kroniske lidelser da dette er pasientgrupper som forventes å øke i Finnmark. Det 
anbefales en stegvis tilnærming der sammenheng mellom organisering av 
tjenestetilbudet i større grad må sees i sammenheng med de teknologiske 
muligheten. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Klima og miljø bør kobles inn i E-helse strategien. Dette med tanke på å få 
ned CO2 utslipp. 

- Prioritering av nye prosjekter som kommer regionalt. Foretaket må jobbe for 
å bli prioritert tidlig i implementeringen. Eksempel: Klinikk Kirkenes skal ta i 
bruk legemiddelkabinett, men det blir utfordringer når elektronisk kurve 
ikke er på plass. 

- Positivt for pasienter, men er bekymret at det blir jobb for ledere som er 
allerede har stort arbeidspress. Arbeidstakere må få tid til å lære. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Reduseres reisekostnader så påvirker det klima og miljø. Dette tas med i 
teksten før utsendelse til styret. 

- Det er HN RHF som prioriterer implementering av regionale prosjekter. Det 
blir en levende strategi som er i endring. 

- Mange av tiltakene vil også bidra til lavere arbeidsbelastning og er 
ressursbesparende. 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
93 Styresak 103 - Ernæringsstrategi 2017-2020  
 Fung. Kvalitets- og utviklingssjef Leif Arne Asphaug-Hansen innledet i saken. 

 
Det ble i mai 2017 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av medisinsk fagsjef (leder av 
gruppen), kvalitets- og utviklingssjef, sykepleier fra Klinikk Hammerfest, klinisk 
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dietist fra begge klinikkene, kjøkkensjef Klinikk Hammerfest og kokk fra Klinikk 
Hammerfest. Gruppen har hatt flere arbeidsmøter, og høsten 2017 ble utkast til 
ernæringsstrategi for Finnmarkssykehuset 2017 – 2020 behandlet i foretaksledelsen.  
 
Det er foreslått opprettet ett ernæringsutvalg og to ernæringsnettverk; ett i øst og ett 
i vest. Leder av ernæringsutvalget rapporterer til kvalitets- og utviklingssjef og kan 
også orientere om status i arbeidet i foretaksledermøter ved behov for det. 
Implementering av ernæringsplanen vil kreve en langsiktig tilnærming.  
 
Ernæringsutvalget skal ha bred representasjon fra følgende fag- og 
profesjonsområder:  
• Leder av utvalget (faglig bakgrunn)  
• Fagsykepleier  
• Legespesialist  
• Foretakets dietister  
• Representant fra psykisk helsevern og rus  
• Avdelingsleder kjøkken  
• Enhetsleder kjøkken  
• Brukerrepresentant  
 
Medlemmene i ernæringsutvalget oppnevnes av foretaksledelsen. Representantene 
skal representere sin klinikk og sitt fagområde i utvalget.  
Ernæringsutvalget må ila våren 2018 ha utarbeidet en overordnet handlings- og 
tidsplan for implementering av strategien, med særlig fokus på:  
•  Kommunikasjonsplan: informasjon, distribusjon og forankring av strategien  
•  Informasjon og presentasjon av verktøy for kartlegging, samt formidling av 

erfaringer fra de avdelingene som har pilotert slik kartlegging  
•  Kartlegging og detaljering av behovet for kompetanse, kompetansehevende tiltak, 

tid og utstyr i samarbeid med linjen for videre plan- og budsjettarbeid  
•  Gjennomgang og lokal justering av obligatorisk e-læringspakke (fra matservering 

til pleie og medisinsk ernæringsbehandling)  
•  Handlingsplan for implementering av ernæringsscreening  
•  Handlingsplan for årlig evaluering og rapportering i henhold til måloppnåelse  
 
Det skal etableres ett nettverk på Hammerfest sykehus som representerer 
sengepostene i Karasjok, Alta og Hammerfest. Det skal også etableres ett nettverk på 
Kirkenes sykehus som representerer sengepostene i Tana og Kirkenes. Nettverkene 
skal arbeide for pasienter innlagt i klinikk psykisk helsevern og rus og i de somatiske 
klinikkene.  
 
Ved at kliniske dietister både er representert i ernæringsutvalget og i 
nettverksgruppene, bidrar man til at ernæringspraksis ved foretaket er enhetlig, 
sammenhengende, koordinert og av god faglig kvalitet. Nettverkets representanter 
skal sikres nødvendig kompetanseheving ut fra definerte kompetansebehov i 
nettverket. Mandat for ernæringsnettverkene må utarbeides av ernæringsutvalget, 
som også sørger for at nettverkene blir etablert og følger dem opp videre.  
Satsningsområder for ernæringsutvalget og nettverkene er utvikling og forbedring av 
mattilbud i avdelingene, ivaretagelse av kvalitet og kompetanse, oppgavefordeling, 
samhandling og oppfølging av kvalitetsindikatorer.  
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Bra dokument – beklagelig at 4. måltidet er fjernet – bekymrer for NHS skal 
ha samarbeid med ekstern kjøkken med tanke på at det er særskilte behov 
for ernæring blant pasienter. 

- Bra at det kommer i gang – bekymret for 4. måltid er fjernet. 
- Skulle ønske at foretaket hadde ernæringsfysiolog. 
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Arbeidsgiver svarer: 

- Det er flere ting som er nevnt i strategien enn det 4. måltidet. 
- Ernæringsfysiolog vil ikke bli prioritert i neste års budsjett. 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
94 Eventuelt  
 Bortfall av ordning med A og B post: 

Klinikksjef Hammerfest Vivi Brenden Bech orienterte om endringer i postgangen av 
biologiske prøver. Pr. 1.1.2018 utgår det som er A og B post. Post Nord har vunnet 
anbudet. Det er gitt garantier på at prøvesvarene skal nå frem dagen etter 
innlevering. 
Foretaket må sjekke om hvor lang leveringstid det er på ordinære brev. 

 

 Prosess/prosedyre ved ansettelse: 
Flere ansettelser hvor foretaket ikke har fullt egne prosedyrer i ansettelsessaker. Det 
må tas gjennomgang av prosedyrene for å få omforent forståelse av innholdet. 
 
HR tar dette i samarbeidsfora mellom HR og tillitsvalgte. 

 

 
Møtet avsluttet kl. 10.40 
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Referat FAMU 04.12.2017 

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

 
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 SDE – vara for Øyvin Grongstad X 

 
Andre Stilling Til stede 
Andreas Ertesvåg HR-rådgiver (referent) X 
Sør-Varanger BHT Bedriftshelsetjeneste Forfall 
Espen Suhr Prosjektansvarlig Sak 91/17 

 
 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 
89/2017 Innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
OIH 

90/2017 Referat forrige FAMU 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

OIH 

91/2017 Godkjenning tegninger og søknad Arbeidstilsynet – Alta nærsykehus 
Det vesentlige for møtet er areal som det er faste arbeidsplasser. 
Prosjektleder synliggjorde der det kan være utfordringer.  
 
Det er noen rom som får indirekte dagslys, eller ikke dagslys. Dette er 
dokumentert i plantegningene. Planene er gjennomgått i arbeidsgrupper, 
OTG og styringsgrupper. Det er enighet om løsningene som er valgt. Det 
er enighet om at det er en utfordring som man må leve med.  
 
Spørsmål på møtet: 

- Har det vært diskusjon rundt sikkerhet for ansatte med tanke på 
vold og trusler?  

o Svar: Nei. 
- Det er et toalett som bygges om til bøttekott. Vil dette få 

konsekvenser?  
o Svar: Nei, det var et toalett tilknyttet gammelt venterom. 

 

ES 
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Vedtak: FAMU har ingen innsigelser til planene og medvirkning i 
prosessen.  

92/2017 Sykefravær og nærværsprosjektet 
På grunn av feil i rapporteringssystemet for sykefravær er det ikke 
tilgjengelig oppdaterte fraværstall til møtet. Det jobbes med å rette 
feilen. 
 
Nærværsprosjektet har hatt aktiviteter i Hammerfest, Alta og Kirkenes. 
Fokus har vært på oppfølging av nærværsplaner, opplæring og 
mulighetssamtaler.  
 
Innspill fra møtet: 

- Kan det utarbeides en samlerapport når prosjektet avsluttes?  
o Ønsket sendes til prosjektleder. 

- Sees medarbeiderundersøkelsen (MU) og sykefravær i 
sammenheng? 

o Prosjektleder kopler nærværsarbeidet mot arbeidsmiljø, 
som MU, i sitt arbeid. 

 
Forslag til vedtak i FAMU: FAMU tar saken til orientering. 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber om en samlerapport 
med status fra nærværsprosjektet til neste møte.  

AE/TF 

93/2017 Informasjon ForBedring 
Medarbeiderundersøkelsen (MU) og 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) blir slått sammen til en 
felles undersøkelse med navn ForBedring. Den nye undersøkelsen 
gjennomføres for første gang februar 2018. Undersøkelsen knytter 
arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og kvalitet tettere sammen. En felles 
undersøkelse vil også spare ressurser. Undersøkelsen har 38 spørsmål, 
sammenlignet med 119 tidligere. 
 
Formålet er lokalt forbedringsarbeid. Ledere skal gå igjennom rapportene 
med tillitsvalgte, verneombud og ansatte. Det skal utarbeides 
handlingsplaner. Foretaket skal rapportere status på oppfølgingsarbeidet 
til Helse Nord innen utgangen av uke 22. 
 
Innspill fra møtet: 

- Det er bra at det er færre spørsmål. 
- Viktig å huske på at undersøkelsen er anonymisert sånn at ingen 

skal frykte at det vises hvem som svarer hva. 
- Hva med å ha en konkurranse? F.eks. premie til enheter med 

svarprosent på 100? 
- Viktig at også tillitsvalgte og vernetjenesten purrer på 

medlemmer og ansatte for å svare på undersøkelsen. 
 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering, og ber klinikksjefene 
følge opp og legge til rette for gjennomføring i egen klinikk. FAMU ber 
om en ny orienteringssak på status for oppfølgingsarbeidet innen juni 
2018. 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering, og ber klinikksjefene følge opp og 
legge til rette for gjennomføring i egen klinikk. FAMU ber om en ny 
orienteringssak på status for oppfølgingsarbeidet innen juni 2018. 

AE 

94/2017 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 

OIH 
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Styresak 101 - Strategier, mål og budsjett 2018 Finnmarkssykehuset HF 
Innspill fra møtet: 

- Medvirkning og informasjon er viktig. Medvirkningen på 
klinikknivå har i år vært styrket i prosessen fram mot budsjett 
2018. Det er viktig med medvirkning også med gjennomføring av 
tiltakene.  

- Foretaket har en krevende økonomisk situasjon i årene 
fremover. Utfordring å motivere de ansatte. Hvordan vil dette 
påvirke sykefraværet? 

 
Vedtak:  
Til «Styresak 101 - Strategier, mål og budsjett 2018 Finnmarkssykehuset 
HF»: 
FAMU merker seg at foretaket har en krevende budsjettsituasjon, og at 
det er jobbet for å følge opp dette på en god måte. FAMU mener det må 
vektlegges ivaretakelse av ansatte og arbeidsmiljø i gjennomføring av 
tiltakene i budsjettet.  
 
FAMU tar de øvrige styresakene til orientering.  

95/2017 HMS-prisen 2017 
FAMU behandlet innkomne nominasjoner.  
Vedtak: FAMU innstiller kandidat til direktøren. 

OIH 

96/2017 Orienteringssaker 
1. Rapport revisjon klima og miljø 
2. Rapport tilsyn DSB 
3. Prolongering av avtale med BHT 
4. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 11.10.17 
5. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 15.11.17 
6. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes 26.10.17 
7. Referat Kvamråd SDE 08.03.17 
8. Referat Kvamråd SDE 12.10.17 
9. Referat Kvamråd PHR 06.09.17 
10. Referat Kvamråd PHR 12.10.17 
11. Referat Kvamråd stabsavdelingene 13.10.17 

 
Innspill fra møtet: 

- Til sak 1: Kommer det en plan for å lukke avvikene etter 
revisjonen på klima og miljø? 

o Svar: Det jobbes med å utarbeide en plan. 
Foretaksledelsen får et utkast til behandling på møte 
12.12. Frist for å lukke avvikene er i midten av februar. 

- Til sak 9 og 10: Er ikke tillitsvalgte representert i Kvamråd for 
klinikk Psykisk helsevern og rus? 

o Tillitsvalgte skal være med. Klinikksjefen følger opp at 
dette er riktig. 

 
Vedtak: FAMU tar orienteringssakene til orientering.  

OIH 

97/2017 Eventuelt OIH 
98/2017 Saker til neste møte (05.02.18) 

- Årsrapport BHT 
- Årsrapport AKAN 
- Årsrapport FAMU 
- Årshjul FAMU 
- Styresaker i HMS-perspektiv 

OIH 
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- AML-brudd 
- Status vedtak FAMU 
- Prosess for anbud på bedriftshelsetjeneste 
- HMS-midler 2018 
- Årsrapport brannvern 
- Sykefravær 
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