
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 6.2.2018 
 
 
Saksnummer 13/2018 
 
Saksansvarlig:  Ole Martin Olsen, Administrasjonssjef  
Møtedato:   15. februar 2018 
 
Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 12. januar 2018  
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 5. februar 2018 
- Referat fra FAMU 5. februar 2018 
- Referat fra Brukerutvalget FIN HF 13. desember 2017 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 12. januar 2018  
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 5. februar 2018 
- Referat fra FAMU 5. februar 2018 
- Referat fra Brukerutvalget FIN HF 13. desember 2017 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 12. 01 2018 kl. 10.30 – 12.00 
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 Ikke tilstede 
Espen Kummeneje NITO x 
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 Meldt forfall 
Ole I. Hansen Fagforbundet x 
Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund Meldt forfall 
Rita Sørum Fellesorganisasjonen X – Deltok på sak 

2/2018 
Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund x 
Vakant Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  

 
Vernetjenesten  Tilstede 
Runa Leistad Foretaksverneombud x 

 
Arbeidsgiver Stilling Tilstede 
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent x 
Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus X – Deltok på sak 

2/2018 
Lena E. Nielsen HR-sjef x 
Rita Jørgensen Klinikksjef Klinikk Kirkenes x 
Vivi Brenden Bech Klinikksjef Klinikk Hammerfest x 

 
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
1 Godkjenning innkalling og saksliste LEN 
 Lena orienterte om ny struktur på informasjons- og drøftingsmøte.  

HR overtar ansvaret for gjennomføring av informasjons- og drøftingsmøte fra 
marsmøtet.  
 
Merknad til innkalling. 
Det må komme frem i innkallingen hvilke saker som drøftes iht Hovedavtalen §30 
og 31 i innkalling. Det er greit at det skrives referat i stedet for protokoll fra 
drøftingene. 
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Drøftingssaker iht Hovedavtalen § 30  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
2 Oppdatering av retningslinjer for pålagt opplæring internt og eksternt  
 HR-sjef Lena Nielsen innledet i saken. 

  
Behov for klargjøring av pkt. 2. Det er noe ulik praksis i avdelingene og det er 
behov for en enhetlig praksis i foretaket.  
Siden 2009 kan vi ikke se det har blitt gjort noen endringer/utredninger til tross 
for uenighet på avdelingene og klager fra ansatte og tillitsvalgte.  
Dette er en problemstilling som stadig dukker opp hos HR og viser at det er et 
behov for klargjørelse iht. lovverket og tariff.  
 
Saken er vedtatt i strategisk ledergruppen som et råd til administrerende direktør 
som tar endelig beslutning i saken etter at Informasjons og drøftingsmøtet har gitt 
sine innspill. 
 
Merknader og innspill fra arbeidstakere 

- Det er bra at saksfremlegget foreligger og at det gjøres etter gjeldende lov 
og avtaleverk. Det står mye om overtid i foreslåtte retningslinjer. Det bør 
opprettes eget skriv om dette i personalhåndboken så kan reglene lenkes 
til retningslinjen om pålagt opplæring.  

- Punkt 1-1 må om skrives. Arbeidsgiver kan ikke pålegge avspasering time 
for time. 

- Ordet beordres må byttes med pålegge. 
- I henhold til §44 skal arbeidsgiver bære kostnadene til kompetanseheving 

og vedlikehold av kompetanse. 
- Jmf HA §44 kostnadene til etter- og videreutdanning i samsvar med 

virksomhetens behov er arbeidsgivers ansvar.  
- Pkt 2.0 det er sedvane at man får time for time på personalmøter, 

internundervisning etc. Her bør det stå noe om at man fortsetter etter det 
som er sedvane. Siste setnings bør strykes da ikke timelønn bør utbetales 
for ikke pålagt opplæring. Dersom ansatt deltar på internundervisning på 
egen/andre avdeling på sin F1 dag skal denne gi en annen dag den uken, 
etter avtale med leder. 

- Pkt 3.1 bør strykes og lenkes til den enkelte organisasjons tariffavtaler.  
- Under 3.2 bør første avsnitt strykes da det er vanskelig å forstå. Foreslår 

følgende: "For arbeidstaker med deltidsstilling utløses ikke 
overtidsbetaling før man kommet opp til timeantall for 100% stilling. 
Antall timer fra deltids "stillingsprosent til 100% er merarbeid.". 

- Pålagte kurs / opplæring / møter som faller i friperioden i turnus må ikke 
gå ut over hviletidsbestemmelser. 

- Det må defineres hva som er pålagt opplæring. 
- Retningslinjene må henvises med lenker til riktige forskrifter, lover og 

prosedyrer i stedet for at det ramses opp i denne retningslinjen. Dette for 
å unngå at feilkilder. 

 
 
Tillitsvalgte ønsker at en revidert utgave av retningslinjen blir fremlagt i 
informasjons.- og drøftingsmøte 5. februar før det fremlegges administrerende 
direktør.  
 
Arbeidsgiver svarer: 
Arbeidsgiver tar innspillene fra møtet i arbeidet med et nytt utkast. Dette legges 
frem på Informasjons- og drøftingsmøtet 5. februar, før administrerende direktørs 
beslutning.  
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Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
3 Prosjektmandat for vaktsamarbeid radiologi i Finnmarkssykehuset  
 Klinikksjef Rita Jørgensen, Klinikk Kirkenes innledet i saken. 

 
Som ledd i FIKS (Felles Innføring av kliniske Systemer) ble SECTRA (RIS/PACS) 
levert og etablert i regionen i mai 2015. Dette innebærer at Helse Nord nå har én 
felles radiologiløsning. Dette betyr videre at Finnmarkssykehuset har ett felles 
lagringssystem for radiologiske undersøkelser i foretaket, samtidig som løsningen 
gir oss mulighet til å se bilder tatt på andre sykehus i regionen.  
Utredningen skal gi råd til Finnmarkssykehusets direktør om det går an å utvikle 
et bedre sambruk av radiologiske ressurser i Finnmarkssykehuset. 
 
Målsetning for arbeidet er at Finnmarkssykehuset ved å utvikle felles radiologvakt 
slik at vakthavende radiolog har vakt for hele foretaket oppnår å nyttiggjøre seg de 
radiologiske ressursene i Finnmarkssykehuset bedre enn i dag, Det skal samtidig 
sees på mulighetene for radiologisk granskning på tvers i Finnmarkssykehuset. 
Det er også en målsetning at foretaket får en økonomisk gevinst ved innføring av 
vaktsamarbeidet og felles radiologisk granskning. 
 
Utredningen skal belyse flg aspekter: 
• Belyse behovet for harmonisering av radiologiske protokoller i 

Finnmarkssykehuset og Helse Nord 
•  Lage tjenesteplan for radiologiske overleger 
•  Lage tjenesteplan for radiologiske LIS 
•  Definere radiologisk vaktarbeid; hva gjøres på vakt, hva gjøres ikke? 
•  Utrede konsekvenser for tjenesteområdet radiologi 
•  Skissere faglige utfordringsbilder 
•  Skissere utfordringer innen rekruttering, stabilisering og kompetanse som følge 

av en evt omlegging til felles radiologivakt. 
•  Anskueliggjøre økonomiske gevinster. 
 
Utvalget rapporterer til direktøren. Arbeidsgruppen etableres første halvår 2018. 
Arbeidet påbegynnes i august 2018 og sluttføres slik at rapporten kan tas til 
foretaksledelsen den 15. november 2018. 
 
Innspill og merknader fra arbeidstakere: 
Radiografer er ikke fornøyd med at foretaket skal utvikle felles 
radiologvaktordning. Dette fordi klinikkene vil miste tilstedeværende radiolog 
som kan være tilstede hos pasienten for å ta forløpende vurderinger. 
Dette fører også til svekket servicenivå, og kan medføre at det blir mindre ultralyd 
og mer CT. 
 
Arbeidsgiver svarer. 
Foretak gjennomfører en utredning som kommer med anbefalinger til direktøren. 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
4 Prosjektmandat for Ortopedi i Finnmarkssykehuset  
 Klinikksjef Vivi Brenden Bech, Klinikk Hammerfest innledet i saken 

 
Foretaksmøtet i Helse Nord behandlet i mai 2016 stortingsmelding om Nasjonal 
helse- og sykehusplan og Stortingets behandling av denne. Den umiddelbare 
oppfølgingen av foretaksmøtets vedtak kom til helseforetakene i form av et 
prosjektmandat for oppfølging av styresak 60-2016 Helse Nord RHF. For å 
oppfylle dette mandatet satte 
Finnmarkssykehuset ned en arbeidsgruppe med følgende mandat: 
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«FIN skal ikke utrede endringer i sitt akuttkirurgiske tilbud, men beskrive 
framtidig organisering av akuttkirurgisk beredskap og arbeidsfordeling, som også 
omfatter nivå på intensivtilbudet, traumeorganiseringen, elektiv kirurgi, 
ortopeditilbud og kreftbehandling. En beskrivelse av organiseringen må inkludere 
samarbeidet mellom Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes, samt samarbeidet 
mellom FIN og UNN. Det skal gjøres en vurdering av hvordan krav til kompetanse 
ivaretas, og dette bør sees i sammenheng med foretakets arbeid med vedlikehold 
og utvikling av kompetanse innenfor alle fagområder.» 
 
Prosjektgruppen rapport ble levert 01.03.17 og saken ble behandlet i styresak 
25/2017 i Finnmarkssykehuset HF. 
 
Oppsummert kom blant annet følgende anbefaling. 
«Prosjektgruppa anbefaler at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal evaluere 
overordnet organisering av ortopedisk virksomhet i FIN, og spesielt se på overordnet 
faglig ansvar og pasientflyt mellom de to sykehusene. « 
Det skal ikke utrede endringer i tilbud/funksjonsfordeling mellom sykehusene. En 
beskrivelse av organiseringen må inkludere samarbeidet mellom Klinikk Hammerfest 
og Klinikk Kirkenes. Det skal gjøres en vurdering av hvordan krav til kompetanse 
ivaretas. 
 
Målet er å sikre opprettholdelse og videreutvikling av robust ortopedisk 
akuttberedskap og elektiv ortopedisk virksomhet i Finnmarkssykehuset. 
 
Innspill og merknader fra arbeidstakere: 
Dette må ikke bli en omkamp i ortopediorganiseringen. 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
5 Eventuelt  
 Sak om Ekstern varslingsinstans ble overført fra samarbeidsmøte til Informasjons- 

og drøftingsmøte. 
 
Det ble besluttet at saken utsettes til neste Informasjons- og drøftingsmøte hvor 
saken belyses i et saksfremlegg. 
 
Foretaket inngår nå en avtale med ekstern instans som kan være en rådgivende 
organ for ansatte i saker om seksuell trakassering på arbeidsplassen - jfr. #MeToo 
kampanjen. 

 

 
Møtet avsluttet kl. 11.40 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 5.2 2018 kl. 09.00-11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 
Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening Tilstede 
Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne Tilstede 
Arnt Johannessen Den norske legeforening - overleger Ikke tilstede 
Baard Martinsen NITO Tilstede 
Anne Miriam Nilsen Utdanningsforbundet - Vara Tilstede 
Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund Tilstede 
Linn Tjønsø Den norske legeforening – yngre leger Ikke tilstede 
Marit Rakfjord Delta Tilstede 
Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund Meldt forfall 
Ole I. Hansen Fagforbundet Tilstede 
Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund Tilstede 
Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Ikke tilstede 
Rita Sørum Fellesorganisasjonen Meldt forfall 
Vakant Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  

 
Vernetjenesten  Tilstede 
Runa Leistad Foretakshovedverneombud  

 
Arbeidsgiver Stilling 
Leif Arne Asphaug-Hansen Fung. Kvalitets- og utviklingssjef 
Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 
Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
Ivar Greiner Kommunikasjonssjef / Referent 
Jørgen Nilsen Klinikk Prehospitale tjenester 
Lena E. Nielsen HR-sjef 
Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 
Ole Martin Olsen Administrasjonssjef 
Sigrid Jensen Forhandlingsleder og observatør 

 
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
6 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 
 Ingen merknader til innkalling og saksliste.  

 
Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
7 Foreløpig årsregnskap 2017 – Muntlig orientering LGK 
 Økonomisjef Lill Gunn Kivijervi orienterer.  

Finnmarkssykehuset er i pluss med 29,6 mill. mot kravet på 30 mill, så foretaket er i 
budsjettbalanse. Det er før tapsføring og gevinstføring. Tap på 22 million på salg 
Kirkenes og gevinst på 2,8 million på salg i Hammerfest. Men driften er i balanse. Når 
det gjelder klinikkene, så er det dårligere enn i fjor. SDE har budsjettbalanse, men de 
andre klinikkene har store negative avvik. Pasientreiser har positivt avvik på 
700.000.  
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Aktivitet er høyere enn planlagt. PHVR- poliklinikk over plantall. BUP og rus under 
plantall.  
 
Det er positivt at vi har oppnådd styringsmålet. Den bokførte verdien av tapet på 
salg av Kirkenes sykehus er teknisk.  
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- Er det gjort noen beregninger ift innfrielse av den gylne regel 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Det rapporterer foretaket hver måned. Nå er det FIN som har sørget for at det er 

kommet inn i oppdragsdokumentet. Foretaket har rapportert dette det siste halve 
året. Man vil få se status hver måned. Den siste rapporteringen viste en positiv 
utvikling.  

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
8 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset 3 tertial 2017 - orienteringssak  
 Fung. Kvalitets- og utviklingssjef Leif Arne Asphaug Hansen orienterer.  

Saken omhandler tilsyn i tredje tertial- systembaserte tilsyn. Oppfølgingsstilsyn etter 
en oppstart av sepsis-tilsyn. Konklusjonen er at FIN har jobbet godt med avvikene 
sine.  
Det andre tilsynet er årlig gjennomgang av samfunnssikkerhet og beredskap. 
Konklusjonen er at vi må jobbe mer med dokumentering av opplæring.  
 
Ingen kommentarer og merknader fra arbeidstakere. 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
9 Ambulanseplan Finnmarkssykehuset 2019-2029 – Muntlig orientering  
 Muntlig presentasjon av klinikksjef Jørgen Nilsen av høringsutkastet som er sendt ut.  

 
Foretaket har hatt bistand fra SINTEF og har hatt kommunelege i Alta og Vadsø med, 
samt arbeidstakerorganisasjoner. Høringsfrist er 11. februar. Dette er et utkast. 
Foretaket forventer å få tilbakemeldinger. SINTEF har gjort en analyse, med fokus på 
bilambulansen. Luft og båt er beskrevet, men ikke gjenstand for strukturvurdering. 
SINTEF har sett på mulighet for framtidig organisering basert på framskriving av 
befolkningen ti år fram i tid. 
  
«Rapporten» er SINTEF sin rapport. Ambulanseplanen er foretakets. SINTEF mener 
klinikken er godt organisert i dag. Modelleringer er brukt for å se om beredskapen 
kan bedres, og da ser foretaket at det kan være fornuftig å ha en stasjon på Skaidi, 
men basert på de andre store investeringene foretaekt har i dag, vil det være 
utfordringer økonomisk. Derfor vil foretaket lande på dagens organisering, med 
mindre justeringer: å flytte dagbiler og gjøre de om til hvite biler. Eksempel i 
Båtsfjord: i dag er det en døgnbil og en dagbil. Den produserer lite beredskap for 
Båtsfjord da den kjører mye for andre kommuner. Et eksempel for dagbil i 
Havøysund - kjører mye for andre byer og produserer lite beredskap for sin egen 
kommune og det kan være hensiktsmessig å ha en hvit bil.  
 
Det er et anslag om behov for 35 biler i framtiden da man beregner økt 
transportbehov inn til sykehus. Organiseringen foretaket har i dag er veldig bra, som 
også SINTEF sier og vi ønsker å fortsette denne organiseringen.  
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- SINTEF har en anbefaling ang Mehamn og Kjøllefjord- som kan slås sammen. Betyr 

det en mindre justering? 
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Arbeidsgiver svarer: 
- Arbeidsgiver ser utfordring værmessig mellom Mehamn og Kjøllefjord. 

Arbeidsgiver ser at det er mulighet til samarbeid ifm. sommer og ferie, men kan 
ikke følge anbefalingen i SINTEF – rapporten 

 
Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
10 Oppdatering av retningslinjer for pålagt opplæring  
 Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Pkt 2, ikke pålagt opplæring i fritid- ulik praksis, det vil bli den samme 
utfordringen når det fortsatt er opp til den enkelte leder 

- Veldig fint at saken kom til bake. Fortsatt feil i personalhåndboken- antall tillatt 
overtid- det er 20 t per uker og 50 t per måned- det er ikke oppdatert- burde 
lenkes til lovdata. 

- Retningslinjer- iht paragraf 44- bør stå hovedavtalens paragraf 4 
- Det er slik at arbeidsgiver er pliktig til å dekke kostnaden til opplæring- slik det 

står- går man bort fra sedvanen, om at det har vært time for time for 
personalmøter, og vanlig at man får det på hensiktsmessige interne og eksterne 
forelesninger.  

 
Arbeidsgiver svarer: 
- Arbeidsgiver tar med innspillene fra referatet til direktøren. Personalhåndboken 

vil bli oppdatert når beslutningen er tatt.  

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
11 Bruk av deltid, midlertidige stillinger og innleie av arbeidskraft  
 HR-sjef Lena Nielsen innledet i saken. 

Foretaket har beklageligvis ikke hatt saken opp til drøfting i desember. Saken er 
normalt drøftet blitt drøftet på høsten. Det har vært utfordringer med tall og det har 
vært jobbet med å forbedre og forenkle, nå har foretaket en god oversikt på 
foretaksnivå mtp midlertidig ansettelser og innleie.  
Det er blitt reduksjon av deltid og midlertidig.  
 
Jeg tenker vi kunne hatt en bedre drøfting, dersom vi hadde bedre tid. Alternativet er 
å sette ned en partssammensatt gruppe som ikke bare drøfter, men gjør noe med 
analysene. Vi bør diskutere om vi har tid til å drøfte det nå.  
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- Vi ligger godt an på landsnivå. Vi må se på behovet for økt grunnbemanning. Det 

tror jeg er klokt da vi vet at 1/3 av AML brudd er akutte.  
- Godt dokument. Jeg støtter HR-sjefen - vi trenger mer jobbing og knaing 
- Godt dokument og fint at det er merkes at vi sparer oss til fant- burde se nærmere 

på det med et partssammensatt utvalg. Det kan være potensielt mye å spare på 
innleie.  

 
Arbeidsgiver svarer: 
- Positiv utvikling. Vi må gjøre et arbeid for å gi råd til klinikkene om hvordan man 

bør tenke, spesielt mtp innleie som er en veldig stor kostnad. Den store massen er 
sykepleiere og legespesialister. Det er der pengene fyker ut.  

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
12 Utviklings- og byggeprosjekter - Tertialrapport 3_2017  
 Økonomisjef Lill Gunn Kivijervi orienterer.  

Når man leser tertialrapporten må vi huske at det er tilbake i desember. Vi har nylig 
informert om forsinket innflytting.  
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Byggefasen på Kirkenes- det har vært en god del utfordringer. Ved årsskiftet regnet 
vi med å starte klinisk drift i mars. Økonomi: 1,548 som er 63 mill over budsjett. 
Døgnmulkten som vi mener vi har krav på er ikke innarbeidet i prognosen. B02 gikk 
konkurs, men det fikk ikke store konsekvenser- bortsett fra forsinket 
ambulansebygg. 
Alta Nærsykehus: Forsinket med 3 uker- fortsatt høsten 2019 som er 
innflyttingsdato. Økonomi- fortsatt usikkerhet ifm forhandling med Alta kommune.  
 
Samisk helsepark: entreprenør er valgt og fremdrift og økonomi iht plan. Klarer å 
holde investeringsrammen på 50 mill.  
 
NKS OU. Forsinkelsene medfører bedre tid til OU.  
Alta: OU går sin gang og de fleste har levert rapporter.  
OU Samisk helsepark. Etablert prosjektgruppe på geriatrisk team. Det er ansatt 
geriatrikoordinator.  
NHS OU: iht plan. Rapporten ble levert 24. januar.  
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- NKS - hva er status på varmesystem? Hva er status på forbedring på 

sprekkdannelser.  
- Alta - kuttforslag levert 30. november - hva endte det opp med?  
- OU Alta- gode delprosjekter og godt samarbeid med Alta kommune  
- Avklaring med UiT i Hammerfest?  
- Samisk helsepark- spennende jobbing og veldig godt samarbeid med alle parter 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- NKS og riss_ det pågår oppretting og det vil være på plass før vi flytter inn. Ang 

varme er det positiv utvikling. Vi har lett etter årsaken til problemet og fredag fikk 
vi vite at det er god utvikling.  

- Hammerfest og UiT: vi har hatt en intensjonsavtale, men har fortsatt 
problemstillinger. Vi har møte på overordnet nivå neste uke med Helse Nord, 
Ordfører i Hammerfest sammen med UiT- nest øverste ledelse for å gjøre 
avklaringer ang Uit sin rolle og tydeliggjøre betydningen av at de er med videre i 
prosjektet.  

- Ang kuttforslaget. Vi har mottatt det, men ønsker ikke å behandle det før vi har det 
hele bildet. I februar vil vi gjøre en vurdering. Vi må vite om kostnadene er over 
ramma.  

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
13 Ledelsens gjennomgang 2017 – Internkontroll og kvalitetssystemer  
 Fung. Kvalitets- og utviklingssjef Leif Arne Asphaug Hansen orienterer.  

 
Hensikten er å sikre at vi har internkontroll og kvalitetssystemer som fungerer som 
det skal. Et nytt område: risikostyring. Gjennomgangen for 2017 viser at vi driver 
forsvarlig. Områdene som er omtalt er risikostyring- kvalitet/avvik/docmap, HMS, 
gjennomgang av revisjoner. Det er fokus på klima og miljø og informasjonssikkerhet.  
 
Gjennomgangen viser at vi må rette søkelys på dokumenter i docmap. Det er en stor 
andel av dokumenter som ikke blir vedlikeholdt. En del av avvikene i docmap kunne 
med fordel vært behandlet raskere. Viktig for å raskere kunne iverksette tiltak for å 
unngå flere hendelser av samme kategori.  
 
Når det gjelder HMS: fokus på AML brudd- overtid. Målet er allerede satt- å redusere 
det med 10 % i 2018. Mange brudd kan unngås ved å inngå avtaler.  
Revisjoner.  
Klima og miljø jobbes det godt med 
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Informasjonssikkerhet- vurdert som middels risikonivå. Økende ytre trusler. 
Revisjon viser at vi kan bli bedre på behandle sensitiv informasjon.  
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- Ang papirdunker- tatt opp mange ganger- ønsker jevnlig tilsyn- slik at hver enkelt 

slipper å melde inn.  
- Ang blådunkene- sekretærene har ofte meldt ifra, så det er bra at det blir tatt tak i.  
- Når det gjelder docmap- man får en påminnelse- men hvorfor blir det allikevel 

ikke revidert?  
- Ledelsens gjennomgang var god. Ang risikostyring- ønsker risikovurdering ang 

arbeidstidsordninger. Ang kvalitet: Docmap prosedyrer- det er vanskelig å vite 
hvem og hvor man skal melde. Avvik må behandles fortere- og det er positivt at 
det skal gjøres. Pasienthendelser- er det 34 nye- er de gamle lukket? HMS: akutte 
hendelser står for 1/3 av alle brudd- det er sårbart- og man må se om 
grunnbemanningen er for lav. 

- Personalskader- stikk, kutt,- dobling fra 2016 til 2017- kan det skyldes overarbeid 
og feil bemanning? 
• Ting kunne vært unngått (AML) hvis det ble inngått disp- men slik bør det ikke 

være 
• Lavere antall brudd- bra jobba 
• Side 14: blodbank- avvik- hva er planen for å lukke akkurat det avviket 
• Helsetilsyn oppfølging: det er bra det er forankret i ledelsen, men er det 

forankret lengre ned i linja? 
• Side 15: scanning av dokumenter- feil oppløsning- hva gjør man med det? 
• Side 15: låse pc: er det godt nok at man avlåser hele rommet. KKN- her har jeg 

hørt at det er et spesielt tregt nett og av og pålogging tar tid- dersom man 
logger av og på hver gang- som man skal- går det mye tid.  

• Side 20: Energiforbruk, er det smart? Vi vet ikke hvordan det vil funke i KKN.  
• Side 23: vannforbruk- hvorfor har det økt? 
• Side 25: internrevisjon- slik jeg leser det, betyr det at ingenting er gjort, dersom 

det er tilfelle, er det for dårlig. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- En årsak er at folk bytter roller. Men det kan vises via rapporter. Vi kommer i mål 

hvis vi tar ut rapporter- og det kan gjøres avdelingsvis.  
- Angående avvik, lang saksbehandlingstid- kan skyldes at de er meldt inn sent på 

året- så det er bedre enn statistikken viser.  
- Pasienthendelser- økningen skyldes at flere melder og vi har en bedre 

meldekultur- og ikke grunn til å tro at det har blitt verre ang pasientsikkerhet. 
- Bruk kommentarfeltet når man melder avvik.  
- Stikk og kutt- en vurdering: en visshet om kontakt ansatte har hatt med 

bedriftshelsetjenesten- folk har blitt flinkere å melde. Må har utstyr på plass. 
- AML-brudd- man vil ikke basere seg på disp. Må redusere antall brudd 
- Blodbanken- frist fram til 1. mars med å lukke avvik, 
- Å avlåse rommet er godt nok- informasjonsikkerhetsansvarlig må se videre på det 
- Vannforsyning- burde vært med- relatert til lekkasje. Tidligere har man estimert 

vannforbruk, mens vi nå måler reelt. 
- Scanning og oppløsning: de rutinene er gått nøye gjennom. Revisjonen som viser 

avvik- har gjort de aktuelle avdelinger oppmerksom på dette 
- Forankring nedover i linja: sepsis- det er tredelt- skal ha nytt oppfølgingstilsyn i 

april. Vi har innarbeidet nye rutiner og tilsynet er fornøyd med oppfølgingen etter 
avvikene.  

- Ledelsens gjennomgang i foretaksledelsen- har hatt møte med EPJ- konsulent ang 
scanning- tilbakemelding er at de rutinene vi har med å merke alle ark med navn- 
viser at det er ulik praksis. Ang feil i dokumenter- rutinene er nå endret slik at det 
er vanskeligere å rette opp dokumenter- og  gjør at tiden forlenges. Derfor skal vi 
jobbe videre for å løse dette.  
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- Ang sepsistilsynet og forankring i linjen. Kirkenes har jobbet parallelt og forbedret 

sitt arbeid samtidig med Hammerfest. Tilsynet bruker Hammerfest som eksempel 
på godt arbeid. Hammerfest har jobbet godt og har delt erfaringene med KKN. 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
14 Oppdragsdokumentet 2018 inkludert overordnet risikostyring 

oppdragsdokumentet 
 

 Adm. direktør Eva Håheim Pedersen innleder: 
Oppdragsdokumentet (OD) overleveres onsdag i foretaksmøtet. OD var litt 
tydeligere og mer omfattende enn i fjor. Innholdet er kjent. Det er ting vi har jobbet 
med over flere år. Det viktigste er de fire overordnede målene. Vi får krav om mål 
som skal risiko vurderes, samt sette egne mål.  
 
Pakkeforløp- det som er nytt er at PHVR skal innføre pakkeforløp.  
 
Sykefravær med samme mål som i 2017. Det som er nytt er at korttidssykefravær 
skal være under 2 prosent. Vi skal ta ut rapporter og se hvordan vi ligger an.  
 
De egne mål vi har satt er sammedagsepikrise på 80 %.  
 
AML brudd med mål om reduksjon på 10 % sammenlignet med 2017. Ang 
dispensasjon, så skal ikke det sørge for at vi får ned bruddene. Men TV har tidligere 
påpekt at vi er for dårlig til å søke disp. Derfor har vi fokus på det.  
 
Ang innkjøp- målet er at 80 % av anskaffelser skal skje med Clockwork.  
 
De spesielle kravene vi har fått: kompetanseheving innen samisk språk og 
kulturforståelse- det har alle foretakene fått.  
 
Det som er spesielt for oss, er at Alta er viet oppmerksomhet. Det skal være stedlig 
ledelse. Det kommer på plass, med ny leder på plass før ferien. Innen 2019 skal vi ha 
slagalarm og radiologiske tjenester som tilfredsstiller befolkningens behov.  
Når vi rekrutterer nye spesialister, må det være slik at de kan ha bosted i Alta.  
 
Vi skal unngå unødvendig transport via lokalsykehus. Vi transporterer pasientene til 
rett nivå iht nasjonale prosedyrer. Ved tvil, er det alltid dialog mellom vår spesialist 
og spesiast på UNN. Noen ganger kan det være at tilstand til pasient blir forverret 
under opphold på Hammerfest sykehus, en forverring som ikke kunne forutses.  
 
Det skal bli flere avtalespesialister i Alta. Vi skal diskutere med Helse Nord om hvilke 
områder som skal prioriteres.  
 
Vi har etablert rutiner som sikrer at OD blir implementert ved at driftsavtaler er 
inngått.  
 
Risikovurderingen viser en moderat risiko for å nå målene.  
Vurderingen er at vi jobber systematisk med dette. Den gylne regel er spisset i OD.  
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Ang åpningstider radiolog- hvem avgjør det- og hvem betaler for det- og 
hvilke konsekvenser får det for FIN, og hva vil den detaljstyringen medføre 
for støy i pressen, ser for meg støy i media 

- Ang god pasient- og brukermedvirkning- hva er unik pasientbehandling- og 
hvor mange hadde vi i fjor 

- Ang 3.2.11- kartlegge labrekvisisjoner- hva betyr det- hvilke problemer er 
det snakk om? 
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- side 30 angående utdannelse. Vi er en utdannelsesinstitusjon og skal ta inn 

minst like mange lærlinger. Har vi en strategi for helsefagarbeidere og 
hjelpepleiere. Viktig for å ivareta kravet.  

- Å planlegge etablering av slagalarm i Alta- og hva man ha for å gi 
trombolyse- trenger ikke å bety slagenhet. Å starte trombolysebehandling 
og det gjør vi prehospital for hjerte. Det trenger ikke å bli så fordyrende som 
man først kunne trodd.  

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Når det gjelder labrekvisisjoner- så må vi sjekke det ut. 
- Ang unik pasientbehandling- tror ikke vi må legge mer i det, enn at vi gir alle 

pasienter en unik behandling.  
- Ang Alta: opplever ikke det problematisk. Vi må tilpasse oss kravene vi får 

fra HOD. Det må vi forholde oss til.  
- Ang radiologi, må vi se på ressursbruk i Hammerfest og Alta. Vi planlegger 

et tilbud med bakvaktsordning.  Vi har telemedisin. Befolkningsgrunnlaget 
er det samme i Vest-finnmark. Vi får færre reiser til Hammerfest.  

- Ang kostnader i Alta Nærsykehus. Det er fordyrende når vi får bestillinger 
fra overordnet hold (dok 8 forslaget). Vil svares ut ifm sak 15 (under).  

- Vi har noen mål og OD sier hvor vi skal gå. Det er slik, som Ole I sier, at vi 
ikke har økt. Nå som vi har lykkes med de tingen vi gjør, må vi tenke nye 
tanker, og har nå tenkt hvordan vi skal nærme oss dette. Må se det i 
sammenheng med omstilling. Det er slik at helsefagarbeidere blir omstilt 
når klinikkene tar ned kostnadene. Det er en utfordring vi må ta på alvor 
med TV. Vi ser de samme utfordringene som påpekes. Vi må jobbe sammen 
om dette.  

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
15 Konseptfase Nye Hammerfest sykehus  
 Adm. direktør Eva Håheim Pedersen innleder.  

Det er en tung og omfattende sak. Det er slik at denne type saker forankres i Helse 
Nord før den går til styret i FIN. Saken er forankret i Helse Nord- ikke på konseptet-
men utfordringen knyttet til bærekraften. En av utfordringene knyttet til 
bærekraften er knyttet til Alta- som er 36 mill høyere enn det som står i 
forprosjektrapporten av 2014. Noe er knyttet til bredere røntgentilbud, noe er 
knyttet til å øke med legespesialist innen ortopedi, samt at det ikke var lagt inn 
bakvaktsordning på sengepost. Det meste av kostnadsøkningen kommer av at 
rammen er økt med 260 mill fra 2014- som betyr økte kostnader til avskrivning og 
renter. Vi mener at Helse Nord må ta deler av denne kostnadsøkningen. Helse Nord 
er positive til å gi oss økonomisk drahjelp.  
 
Vi kan ikke stoppe selv om bærekraftsanalysen viser at det er utfordrende 
bærekraft. Vi vil få effektiviseringsgevinster.  
 
Anskaffelsesstrategi- - må jobbe bedre for å gjøre bedre anskaffelser.  
 
Saken er god. Helse Nord støtter saken slik den foreligger og mener at ang 
bærekraften- må vi gå videre i forprosjektet og kna prosjektet. Høsten 2019 vil den 
endelige beslutningen tas ang byggestart etter levering av forprosjektrapporten.  
 
Prosjektet har klart å ta ned areal til 25.000. Det er beregnet 2,3 mrd mot rammen 
på 1,95, så vi må jobbe ned prosjektkostnaden.  
 
Vi har sett på nybygg på dagens tomt og ny tomt- Rossmolla og vedtatt å gå videre 
med skisseprosjekt på Rossmolla. I rapporten viser skissen som viser plassering av 
samtlige funksjoner. Vi har utredet tre ulike konsepter. Har landet på sløyfestruktur, 
som vi synes er spennende. 
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Ang parkering, er det lagt til grunn at Hammerfest kommune skal bygge parkering, 
dersom det ikke skjer, må vi se på alternative plassering 
Det er tegnet inn frittliggende ambulansestasjon 
Det er plass til helikopterplass 
Det er mulig å utvide bygget med 50%.  
Det er ikke avklart tomtekjøp med kommunen.  
ROS-analysen. Tomta ligger utenfor risikosonen til Melkøya.  
 
Gevinstrealisering: Prosjektet har ikke synliggjort gevinstrealisering, men har 
synliggjort områder hvor det er mulig å redusere kostnader knyttet til drift.  
Det er satt i gang arbeid for å løse økonomisk utfordring. Implementering av 
medikasjon og kurve gir potensial for gevinstrealisering- som må tas inn i ny 
bærekraftsanalyse.  
 
Ang konseptfasearbeidet- har vært flere gruppemøter og arbeid i tverrgående 
grupper. Over 70 personer har deltatt, inkludert fagfolk, tv, med møter og 
samarbeidsfora i klinikken. Det har vært god medvirkning i arbeidet.  
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- Erfaringer fra NKS og Samisk helsepark - psykiatriske poliklinikker i samme bygg 

og knyttet til somatiske tjenester - som høres bra ut, men lokalene vi blir sittende 
med - blir mange kompromisser - det somatiske har den store kjøttvekta og er 
pådriver i prosessen - dersom man skal lansere en ide: ville det vært bedre å holde 
PHVR utenfor bygget - hvordan må man gå fram - er det for sent? 

- Selv om det er tatt inn i denne fasen, er toget gått? 
- en kommentar ang reduksjon med areal- må gjøres i nært samarbeid med 

brukerne, eksempel lab- fullautomatisering krever ikke bare mye areal, men en 
riktig form på rommet 

- Ang reduksjon av areal: HTV i Hammerfest er bekymret- for fys ergo spesielt og 
generelt, ang kontorer, garderober, bad til pasienter, vil oppfordre til å ta lærdom 
fra NKS, der vi har sett utfordringer gjennom hele prosessen. I rapporten står det 
at man ønsker å holde fys, ergo og ernæring samlet og det er positivt. 

- hvordan skal man jobbe videre ang kjøkken. Sentralt kjøkken, kok-kjøl. Det har 
vært diskutert i mange grupper. Hvordan ser man for seg å jobbe videre med 
prosessen? Det ser ut som man har bestemt seg for kok-kjøl, men det bør være en 
god prosess. 

- i saksfremlegget står det uløst omstilling- er det per år, jeg får det ikke til å 
stemme med den siste- mellom 32 og 159. Hvordan går regningen i hop? Det står 
også at man skal gjennomføre tiltak, som forventes å gi økonomisk gevinst- men 
hva planlegger man i 2019 ang rekruttering, og 2018 ang vikarbetingelser- 
vikarkostnadene er veldig høye.  Det er bra at ambulansen kommer nær sykehuset. 
Er det prehospital som må ta kostnaden. Ang ernæringsfysiolog- bør vi tenke på 
det? Beredskapsplan- neste hovedrevisjon? Sløyfemodellen høres spennende ut- 
må kontorer være i sykehusbygget mtp arealkostnaden- det ser vi fra NKS at det 
hadde vært bra å ha eget kontorbygg.  

- Ang 25.000. Det er atrium i alle etasjer som tar mye plass. Det tar mange kvadrat. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Det er riktig at poliklinikkene er tenkt plassert sammen med somatikk. Det er 

vedtatt allerede i idefaserapporten. Vi må være oppmerksom på medvirkningen til 
PHVR nettopp fordi somatikken kan bli for dominant. Det er viktig å ta med videre.  

- i dag har vi psykisk helsevern i eget bygg i Hammerfest. Det er viktig at PHVR ikke 
blir en salderingspost. Det er lett i diskusjoner at det blir fokus på somatikken. Vi 
har nasjonale føringer og egne strategier som sier at psykisk helsevern og rus og 
somatikk skal jobbe tettere sammen. Vi kan få til bedre prosesser i 
byggeprosjektet. Det er har dukket opp ting i KKN som ikke hadde trengt å dukke 
opp. Dersom vi har eget bygg, vil det bryte med nasjonale og egne strategier, så vi 
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må heller jobbe for å få til gode løsninger. Diskusjonen er nå om barn og voksne 
skal være sammen. På grunn av små fagmiljø er det viktig ha nærhet til hverandre. 
Så er det diskutert at barnepsykiatri bør være nær barneavdelingen. Slik det ser ut 
nå, klarer vi begge deler. Ja, toget er gått.  

- Det er riktig - brukerne er involvert og skal være involvert 
- ang areal- så bruker vi arealstandarder for rom og bad. Selve rommene blir derfor 

ikke for små. Ang kontorer og garderober, så er det satt av, men ikke tegnet inn, 
det blir i neste fase. Det var satt av 350 kvm til lab, men er nå økt til 500 som lab 
mener det må være I 2018 vil det jobbes med kjøkken og kjøkkendrift. Det er ikke 
tatt noen beslutning ang kok, kjøl, sentralt kjøkken,  

- Ang vikarbetingelser, rekruttering og stabilisering. Vi har en liste med 
overordnede tiltak. Vi har ikke detaljer. Det skal utarbeides mandat for de store 
tiltakene. Det vi har drøftet allerede er ortopedi. Vi vil komme tilbake til dette med 
mer detaljering utover året. Dere har fått ny bærekraftsanalyse, derfor stemmer 
ikke teksten i saken med det som er reelt. Selve konklusjonen i saken er den 
samme: vi vil ha en økt utfordring i 2023. I konseptrapporten ligger det ikke en 
kompensasjon for Alta. Det er riktig at vi får en økt utfordring. Men som vi har sagt 
tidligere har vi dialog med helse Nord for å få drahjelp når Hammerfest er ferdig.  
Ang ambulansestasjon - den er ikke inkludert i prosjektkostnaden - men klinikken 
må ikke ta det selv - vi må øke investeringsmidler. Må sjekke ut ang 
beredskapsplan. 

- Atriumene er for å få lys, men det er ikke sikkert man trenger å ha atrium i første 
etasje, det skal vi se på i neste fase.  

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
16 Styringsdokument – Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfase  
 Økonomisjef Lill Gunn Kivijervi innledet i saken. 

 
 Slik det er lagt fram her, et utkast, beskriver hvordan vi har tenkt å organisere og 
gjennomføre prosjektstrategien. Blir på samme måte som i konseptfasen. Ekstra 
trykk på OU-prosessene som blir parallelt med forprosjektet. Ang kontraktstrategi- 
vi ønsker en samspillskonferanse. Det er viktig å ha tett samarbeid mellom sykehus 
og prosjektet for å få standardisering av anskaffelse av MTU, slik at vi ikke har doble 
anskaffelser. Ang entreprenører- samhandlingsprinsipp. Fortsatt medvirkning i 
forprosjektfasen. Starter opp nærmere sommeren. Budsjett på 31 mill. i 
forprosjektfasen.  
 
Ingen spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere. 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
17 Eventuelt  
   

 
Møtet avsluttet kl. 11:30 
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Referat FAMU 05.02.2018 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet X 
Kicki Nytun  FTV NSF X 
Baard Martinsen  FTV NITO X 
Linn Tjønsø  FTV YLF Forfall 
Runa Leistad  FHVO X 
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 
Ronny Oldervik  Konst. Drift- og eiendomssjef X  
Terje Ryeng SDE – vara for Ronny Oldervik X 

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

 
 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 
01/18 Innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 4 utsettes til neste møte. 
OIH 

02/18 Referat forrige FAMU 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

OIH 

03/18 Styresaker 
Konseptfase Nye Hammerfest sykehus og Styringsdokument – Nye 
Hammerfest sykehus, forprosjektfase  
Innspill fra møtet: 

- Det er viktig å sikre medvirkning i byggeprosjektene. 
- Det er viktig å lære fra NKS. OU-prosessen bør starte tidlig. Dette 

er tatt med i planene for NHS. 
 
Ledelsens gjennomgang 2017 – Internkontroll og kvalitetssystemer 
Innspill fra møtet: 

- Det bør også gjøres en risikovurdering av arbeidstidsordninger. 
- I arbeidet med AML-brudd bør man også se på grunnbemanning. 
- Dispensasjoner må ikke bli en hvilepute i arbeidet med å 

redusere antall AML-brudd. 
 
Oppdragsdokumentet 2018 inkludert overordnet risikostyring 
oppdragsdokumentet 
Innspill fra møtet: 

- Krav til innsparing er slitsomt for organisasjonen.  
 

OIH 
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Utviklings- og byggeprosjekter - Tertialrapport 3_2017 
Innspill fra møtet: 

- Det ble kommentert at mange i Kirkenes er slitne etter prosessen 
med NKS. Dette har sammenheng med en lang prosess, og flere 
utsettelser av innflytting. 

 
Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med kommentarene som 
ble gitt på møtet. 

04/18 HMS-midler 2018 
 
Saken utsettes til neste møte. 

OIH 

05/18 Oppfølging nye regler for vold og trusler i arbeidslivet 
FAMU har tidligere gitt Kvamrådene i oppgave å følge opp 
implementering av nye regler for vold og trusler i arbeidslivet. Klinikkene 
har utarbeidet en status pr. januar 2018.  
 
Klinikk Kirkenes har behandlet saken i Kvamråd. Det er kartlagt 
risikomomenter i klinikken. Blant annet trekkes manglende skallsikring og 
ansatte som er alene frem. Klinikken vil behandle saken på nytt etter 
innflytting i NKS. 
 
Klinikk prehospital har behandlet saken i Kvamråd. Det er ikke 
gjennomført risikovurderinger eller utarbeidet handlingsplaner. Klinikken 
har plan for å utarbeide en felles mal for dette arbeidet. Det blir tema på 
Kvamrådsmøte i februar og ledersamling i februar/mars. Klinikken 
trekker fram ventetid på politiet på små plasser som ett risikomoment. 
 
Klinikk psykisk helsevern og rus har hatt fokus på vold og trusler, men det 
er i varierende grad utført risikovurderinger og utarbeidet 
handlingsplaner. Klinikksjefen vil ha tett oppfølging av dette. På møtet 
ble det referert til en nylig hendelse der en ansatt ble utsatt for vold. 
 
Klinikk Hammerfest har behandlet saken i ledermøte og i Kvamråd. Det 
er utført risikovurderinger og laget handlingsplaner i alle avdelinger. 
Skallsikring blir nevnt som et sentralt risikomoment.  
 
Innspill fra møtet: 

- Det ble gitt ros til klinikk Hammerfest som har gjennomført 
risikovurderinger og utarbeidet handlingsplaner i alle 
avdelingene. 

- Økonomi må ikke bli et hinder for å gjennomføre nødvendige 
tiltak som sikrer de ansatte. 

- Det er viktig at det gjennomføres risikovurderinger og utarbeides 
handlingsplaner i alle avdelinger. 

 
Forslag til vedtak: FAMU tar statusrapportene til orientering. FAMU ber 
klinikksjefene følge opp det videre arbeidet i egen klinikk. 
 
Vedtak: FAMU tar statusrapportene til orientering. FAMU ber 
klinikksjefene følge opp det videre arbeidet i egen klinikk. 

AE 

06/18 Årsrapport 2017 – FAMU 
FAMU har behandlet 98 saker i 2017, og gjennomført 9 møter. Tema som 
er behandlet er blant annet: styresaker i et HMS perspektiv, rapport på 
brannvern, sykefravær, AML-brudd, HMS-midler og tildeling av HMS-
prisen. 

OIH 
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Vedtak: FAMU godkjenner årsrapporten for 2017. 

07/18 Status vedtak FAMU 
Status viser at FAMU sine tidligere vedtak er behandlet og fulgt opp. 
 
Innspill fra møtet: 

- Er sluttrapport fra nærværsprosjektet fullført? 
o Kommentar: Prosjektleder var sykemeldt siste del av 

prosjektperioden og har nå sluttet. Det ble derfor ikke 
laget en sluttrapport. Prosjektet er evaluert i 
revisjonsrapport høsten 2017. FAMU ber HR lage en kort 
oppsummering til neste møte.  

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

OIH 

08/18 Årshjul FAMU 2018 
Årshjulet gir en oversikt over planlagte aktiviteter for 2018.  
 
Vedtak: FAMU godkjenner årshjul for 2018.  

OIH 

09/18 Årsrapport AKAN 
AKAN-utvalget har ikke gjennomført møter i 2017, men har planlagt to 
møter i 2018. I 2018 vil utvalget jobbe med å oppdatere informasjon og 
prosedyrer om AKAN. Det planlegges også AKAN-kurs.  
 
Det er i dag tre AKAN-kontakter i foretaket. En i Tana/Kirkenes, en i Alta 
og en i Hammerfest. Utvalget ønsker flere AKAN-kontakter. 
 
I 2017 er det registrert to AKAN-saker. Den ene er avsluttet og den andre 
følges opp videre. 
 
Innspill fra møtet: 

- Hvordan jobbes det med å få flere AKAN-kontakter? 
o Kommentar: Informasjon ut om rollen som AKAN-

kontakt, kurs for å øke kunnskapen om AKAN og 
samarbeid med vernetjenesten er mulige tiltak.  

 
Vedtak: FAMU tar årsrapporten for AKAN til orientering. 

AE 

10/18 Orienteringssaker 
1. Status NKS (v. Rita Jørgensen) 

Rita Jørgensen deltok ikke på møtet. Innflytting er utsatt til april, 
og det jobbes med plan for gradvis innflytting. Dato for 
hovedflyttingen er ikke fastsatt.  

 
2. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes 14.12.17 

Det ble kommentert at Kvamrådet har en god oversikt over avvik 
og hva som blir gjort. Dette gir et godt utgangspunkt for læring. 

 
3. Referat Kvamråd klinikk Psykisk helsevern og rus 07.12.17 

Det ble stilt spørsmål om klinikken ikke har med tillitsvalgt i 
Kvamrådet. Svaret var at enkelte har flere roller. Arnhild Somby 
er også tillitsvalgt for Legeforeningen. Det jobbes med å få inn 
flere tillitsvalgte i forbindelse med utskifting av medlemmer. 
 
Det kom spørsmål om sak 48 angående rundvask og service på 
ventilasjon og varmeregulering er gjennomført? Svaret var at 
saken er sendt til SDE som jobber med dette. 

OIH 

Side 3 av 4 



 
4. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 24.01.18 

Det ble etterlyst mer informasjon om Dytt.no. Kort fortalt 
handler dette om et konsept for å motivere ansatte til mer 
aktivitet. Kvamrådet konkluderte med at klinikken ikke skulle gå 
inn for dette tiltaket, men heller fokusere på andre tiltak for å 
motivere til aktivtet. 
 

5. Lukking/godkjenning avvik etter revisjon klima og miljø 
 

6. ForBedring (v. Andreas Ertesvåg) 
Undersøkelsen ligger nå ute i MinGAT. Svarprosenten så langt er 
18% samlet i foretaket. Klinikk Hammerfest 19%, Kirkenes 16%, 
psykisk helsevern og rus og prehospital begge med 15% og SDE 
7%. Det vil bli lagt ut informasjon om svarprosent underveis i 
gjennomføringsperioden.  
 
På møtet ble det etterlyst mer informasjon ut. Eksempelvis 
plakater og påminnelser via e-post. Det ble sagt at mer 
informasjon kommer.  
 

7. Referat Kvamråd klinikk Prehospital 06.12.17 
Det ble kommentert at klinikken virker å ha lite budsjett til klær. 
Klær er også HMS. 

 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering. 

11/18 Eventuelt OIH 
12/18 Saker til neste møte (05.03.18) 

- Årsrapport BHT 
- Sykefravær 
- Styresaker i HMS-perspektiv 
- Årsrapport brannvern 
- Prosess for anbud på bedriftshelsetjenesten 
- HMS-midler 2018 

OIH 
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Jørgen Dahl Leder Forfall Meldt forfall 

Kjell Magne Johansen Nestleder Til stede  

Bernt Johan Berg Medlem Meldt forfall Vara kunne ikke møte 

Solbjørg Henningsen Medlem Til stede  

Åge Driveklepp Medlem Til stede  

Tove Hardersen Medlem Til stede  

Jan Tore Rasvik Medlem Til stede  

Sigmund Jessen  Medlem Forfall Flyet ble kansellert 

Issat Ande Jovnna Eira  Medlem Forfall Ikke møtt 

 
Fra administrasjonen møtte: 

Ole Martin Olsen 
Elin Sagbakken 

Administrasjonssjef 
LMS Klinikk Kirkenes 
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Sak 27/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling til Brukerutvalgsmøte (BU) i Finnmarkssykehuset HF 
 
Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF onsdag 13. desember 2017 kl. 10.00 – 
14.00 på Scandic hotell i Hammerfest.  Fra kl. 1400-1600 blir det årlig dialogmøte mellom Brukerutvalget 
og Styret i Finnmarkssykehuset samme sted. Tema i år vil være brukermedvirkning i råd og utvalg fra BU, 
samt avviksmeldinger og kvalitetsregistre i Finnmarkssykehuset.  
 
Alle bestiller sine flybilletter selv og skriver reiseregning i etterkant. I spesielle tilfeller kan Astrid Balto Olsen 
hos oss foreta bestilling på deres vegne. Det er bestilt rom på hotellet for de som har bedt om det i tidligere 
epostutveksling. 
 
Vel møtt! 
 

Sakstype 
 

Saks- 
nummer 

Sakens navn Ansvarlig Tid til 
behandling 

 27/2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

JD 10 min 

 28/2017 
 

Budsjett BU 2018 OMO 20 min 

 29/2017 Møteplan BU 2018 
 

OMO 20 min 

 30/2017 Årsmelding BU 2017 
 

JD 30 min 

 31/2017 Valg nye medlemmer til BU fra 2018-2020 
 

OMO 10 min 

 32/2017 Informasjon om LMS – Elin Sagbakken, LMS 
koordinator Klinikk Kirkenes (kl 1100) 

ES 30 min 

 33/2017 Overordnet samarbeidsutvalg (OSO) og Klinisk 
etikk komite– informasjon fra Jørgen Dahl  

JD 20 min 

 34/2017 Pasientsikkerhetskonferansen 2018 – Deltakelse 
fra Brukerutvalget 

JD 10 min 

 35/2017 Audiografsituasjonen i Finnmark – Brev fra HLF JD 
 

10 min 

Referatsaker 36/2017 Referat AU-møte 30.11.2017 
Befaring AU NKS 14. november 2017 

JD 15 min 

 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 28/2017 Budsjett BU 2018 
 
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen tok en gjennomgang av forslag til budsjett 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget vedtar budsjett 2018 som framlagt av administrasjonen. 
 

Sak 29/2017 Møteplan BU 2018 
 
Ole Martin Olsen gjennomgikk forslag til møteplan for 2018. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget vedtar møteplan for 2018 som framlagt av administrasjonen. 
 

Sak 30/2017 Årsmelding BU 2017 
 
Ole Martin Olsen gjennomgikk årsmelding for BU 2017. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget vedtar årsmelding BU for 2017 som framlagt av administrasjonen. 
 
 
Sak 31/2017 Valg nye medlemmer til BU fra 2018-2020 
 
Ole Martin Olsen orienterte om prosess for valg av nye medlemmer til Brukerutvalget for 2018-2020. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tok informasjonen til etterretning.  
 
Brukerutvalget viser til at reglene for oppnevning av brukerutvalg er endret i 2017. Fra å være et brukerutvalg 
på systemnivå er det etter BU sin mening blitt et utvalg for foretaksstyrte brukerinnspill ved at nå utnevner 
styret både leder og nestleder i utvalget. Dette nye prinsippet undergraver myndighetenes idé om at brukerne 
skal ha et fritt talerør inn mot foretakets styre. 
 
 
Sak 32/2017 Informasjon om LMS – Elin Sagbakken, LMS koordinator Klinikk 

Kirkenes (kl 1100) 
 
Elin Sagbakken fra LMS i Kirkenes orienterte om Lærings- og mestringstilbudet i klinikken. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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Brukerutvalget ser på tilbudet innenfor læring og mestring som svært viktig. Særlig i forhold til oppfølging av 
kronikere og andre med spesielle behov. Brukerutvalget ber derfor Administrerende direktør om å se på 
muligheten for å utvide dette tilbudet og markedsføre dette enda bedre overfor befolkningen i Finnmark. 
 

Sak 33/2017 Overordnet samarbeidsutvalg (OSO) og Klinisk etikk 
komite– informasjon fra Jørgen Dahl 

Ole Martin Olsen gjennomgikk notater vedrørende OSO og KEK. 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 34/2017 Pasientsikkerhetskonferansen 2018 – Deltakelse fra 
Brukerutvalget 

 
Ole Martin Olsen orienterte om Pasientsikkerhetskonferansen 2018. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget vedtar å sende 2 personer til konferansen: 

- Solbjørn Henningsen 
- Jan-Tore Rasvik 

 

Sak 35/2017 Audiografsituasjonen i Finnmark – Brev fra HLF 
 
Ole Martin Olsen orienterte om brev fra HLF om audiografsituasjonen i Alta. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget viser til brev fra HLF og oppfordrer styret i Finnmarkssykehuset om å øke stillingsprosenten på 
audiograf i Alta fra 80% til 100%. . 
 
 
Sak 36/2017 Referatsaker 
 
Ole Martin Olsen orienterte om referatsakene. 
 
Vedtak 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
Sak 37/2017 Eventuelt saker 
 
Brev fra Alta kommune vedrørende Pasientreiser. 
 
Ole Martin Olsen gjennomgikk brev fra Alta kommune. 
 
Vedtak 
Brukerutvalget stiller seg bak kravene i brevet fra Alta kommune vedrørende pasientreiser.  
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Kantinedrift i Finnmarkssykehuset 
 
Åge Driveklepp fremmet forslag om at BU uttalte seg vedrørende åpningstider i foretakets kantiner og 
forholdet til servicenivået overfor pasientene. 
 
Vedtak 
Brukerutvalget ber Administrerende direktør om at åpningstider i etablerte kantiner og nye planlagte 
kantiner minimum er fra kl 0800-1600. 
 
 
 
Kjell-Magne Johansen 
Nestleder Brukerutvalget 
Godkjent i etterkant av møtet 
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