
 

 
 
 
  

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 

PROTOKOLL 
18. og 19. april 2018 

Vår ref.: 
2018/9 
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Harald Larssen Styreleder Til stede  

Gudrun B. Rollefsen Nestleder Til stede  

Jan-Petter Monsen Medlem Til stede  

Guro Brandshaug Medlem Til stede  

Silje Ingebrigtsen Medlem Til stede  

Amund Peder Teigmo Medlem Til stede  

Anders Moan Medlem Til stede  

Marit Rakfjord Medlem Til stede  

Ole I. Hansen  Medlem Til stede  

Svein Størdal Medlem Til stede  

Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede  
 
Observatør  

Kjell-Magne Johansen Nestleder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 
 
Fra administrasjonen møtte: 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Astrid Balto Olsen Administrasjonssekretær 

Ole Martin Olsen Drifts- og eiendomssjef 

Beate Juliussen Administrasjonssjef, førte protokoll 

Lill Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Leif Arne Asphaug-Hansen Konst. Kvalitets- og utviklingssjef 

Jørgen Nilsen Klinikksjef Klinikk Prehospitale tjenester 

Ivar Greiner Kommunikasjonssjef 
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Sak 15/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 18. og 19. april på Thon 
Hotel Kirkenes 
 
Tidsramme: 
18. april: 16:00-19:00 behandling av styresaker 
19. april: 08:00-11:45 behandling av styresaker 
 

Saksnummer Sakens navn 
15/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
16/2018 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. februar 2018 
17/2018 Muntlig informasjon fra styreleder 
 Muntlig informasjon fra administrerende direktør 
18/2018 Årlig melding 2017 – Oppdragsdokumentet 2017 
19/2018 Årsregnskap og styrets beretning 2017 
20/2018 Virksomhetsrapport 1 2018 Finnmarkssykehuset HF 
21/2018 Virksomhetsrapport 2 2018 Finnmarkssykehuset HF 
22/2018 Virksomhetsrapport 3 2018 Finnmarkssykehuset HF 
23/2018 Bærekraftanalyse og innspill til investeringsbudsjett til Helse Nord RHF 
24/2018 Ambulanseplan Finnmarkssykehuset HF 2019-2029 
25/2018 Valg Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF for perioden 2018-2020 
26/2018 Boligstrategi Finnmarkssykehuset HF – salg av boliger i Hammerfest, unntatt 

offentlighet: jf. Helseforetaksloven §26a nr.4.    
27/2018 Salg av helsebygg og boliger i Lakselv, Finnmarkssykehuset HF. Unntatt 

offentlighet: jf. Helseforetaksloven §26a nr.4.    
28/2018 Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2018 – muntlig 

orientering 
29/2018 Styrets oppfølging av byggeprosjektet i Kirkenes 
30/2018 Referatsaker 

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 5. mars 2018  
2. Referat fra FAMU 5. mars 2018 
3. Referat fra Brukerutvalget FIN HF 8. mars 2018 
4. Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF 15. mars 2018 
5. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. april 2018 
6. Referat fra FAMU 9. april 2018 
7. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 13. april 2018 
8. Brev fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) med svar angående 

audiografsituasjonen i Finnmark  
31/2018 Eventuelt 

 
 

 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.  
 
Enstemmig vedtatt 
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Sak 16/2018 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 15. februar 
2018 

 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 15. februar 2018. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 15. februar 2018. 
 

Sak 17/2018 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon 
fra Administrerende direktør 

 
Orientering fra styreleder 

- Besøk nye Kirkenes sykehus  
 
Orientering fra Administrerende direktør 

- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser  
(§ 3-3a) – (informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13) 

 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør 
til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør 
til orientering. 
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Sak 18/2018 Årlig melding 2017 – Oppdragsdokumentet 2017 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring 
uthevet og kursiv): 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2017 for oversendelse til 
Helse Nord RHF med de endringer som fremkom i møtet.  

2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget 
gjennom 2017, og ber administrerende direktør følge opp punkter i 
oppdragsdokumentet som ikke er gjennomført i 2018. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2017 for oversendelse til 

Helse Nord RHF.  
2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget 

gjennom 2017, og ber administrerende direktør følge opp punkter i 
oppdragsdokumentet som ikke er gjennomført i 2018. 

 

Sak 19/2018 Årsregnskap og styrets beretning 2017 

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring uthevet 
og kursiv): 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte 
årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt 
disponering av årsresultat fastsettes som Finnmarkssykehuset HFs regnskap for 2017. 

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer 
for lederlønnsfastsettelse  

3. Styret vedtar styrets årsberetning for 2017. 
4. Styret tar revisors brev av 16.04.18 til etterretning og ber administrerende 

direktør om å følge opp anbefalingene.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte 

årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt 
disponering av årsresultat fastsettes som Finnmarkssykehuset HFs regnskap for 2017. 

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for 
lederlønnsfastsettelse  

3. Styret vedtar styrets årsberetning for 2017. 
4. Styret tar revisors brev av 16.04.18 til etterretning og ber administrerende direktør om 

å følge opp anbefalingene.  
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Sak 20/2018 Virksomhetsrapport 1 2018 Finnmarkssykehuset HF 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1 2018 til etterretning. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1 2018 til etterretning. 

Sak 21/2018 Virksomhetsrapport 2 2018 Finnmarkssykehuset HF 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2 2018 til etterretning. 
2. Styret har i styresak 101/2017 vedtatt fordeling av 31 MNOK av et totalt 

investeringsbudsjett på 40 MNOK. Styret vedtar fordeling av det resterende 
investeringsbudsjett på 9 MNOK slik: 
 
• Egenkapital KLP     2 MNOK 
• CT Kirkenes     7 MNOK 

Totalt       9 MNOK 
 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2 2018 til etterretning. 
2. Styret har i styresak 101/2017 vedtatt fordeling av 31 MNOK av et totalt 

investeringsbudsjett på 40 MNOK. Styret vedtar fordeling av det resterende 
investeringsbudsjett på 9 MNOK slik: 
 
• Egenkapital KLP     2 MNOK 
• CT Kirkenes     7 MNOK 

Totalt       9 MNOK 
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Sak 22/2018 Virksomhetsrapport 3 2018 Finnmarkssykehuset HF 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3 2018 til etterretning. 
2. Styret er ikke fornøyd med tiltaksgjennomføringen hittil i år. Styret vurderer risikoen 

knyttet til tiltaksgjennomføringen i klinikk Hammerfest som høy. Styret ber om at 
tiltaksplanen revideres og suppleres med nye tiltak som gir økonomisk effekt på kort- 
og langsikt. Revidert tiltaksplan legges frem for styret i virksomhetsrapport 5-2018. 

3. Styret tar risikoanalyse tidspunkt for pasientbehandling i nye Kirkenes sykehus, med 
tiltaksplan til etterretning. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3 2018 til etterretning. 
2. Styret er ikke fornøyd med tiltaksgjennomføringen hittil i år. Styret vurderer risikoen 

knyttet til tiltaksgjennomføringen i klinikk Hammerfest som høy. Styret ber om at 
tiltaksplanen revideres og suppleres med nye tiltak som gir økonomisk effekt på kort- 
og langsikt. Revidert tiltaksplan legges frem for styret i virksomhetsrapport 5-2018. 

3. Styret tar risikoanalyse tidspunkt for pasientbehandling i nye Kirkenes sykehus, med 
tiltaksplan til etterretning. 

 
 

Sak 23/2018 Bærekraftsanalyse og innspill til investeringsbudsjett 
til Helse Nord RHF 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2018-2026 til etterretning. 
2. Styret konstaterer at gjennomføring av tiltaksplaner er nødvendig for å oppnå drift i 

balanse i kjernevirksomheten, og derigjennom kunne gjennomføre planlagte 
investeringer. 

3. Styret tar foretakets omstillingsbehov, bærekraft og økonomiske risiko og innspill til 
Helse Nord på plan for 2019-2022, inkludert investeringsplan 2019-2016 til 
etterretning.  

4. Styret prioriterer følgende innspill til Helse Nord sin plan 2019-2022: 
a. Økt investeringsramme, i prioritert rekkefølge: 

i.  Økt investeringsramme til Samisk Helsepark med 7 MNOK til 57 MNOK fra 
2019.  

ii. Investeringsmidler på 2,1 MNOK til anskaffelse av robotstyrt ultralyd.  
b. Økte driftsmidler, i prioritert rekkefølge: 

i. Økt kapitalkompensasjon på 12,3 MNOK for klinikk Alta fra år 2020. 
ii. Økt driftstilskudd til klinikk Alta på 30,3 MNOK fra år 2020 
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iii. Lønnsmidler til etablering av ruspoliklinikk, sykepleierstilling 0,750 MNOK 
DPS-øst fra år 2019. 

iv. Kapitalkompensasjon for Samisk Helsepark på 2,3 MNOK fra år 2020. 
v. Lønnsmidler lege ambulansefly Kirkenes med halvårseffekt fra år 2019 og 

helårseffekt fra år 2020, 1,8 MNOK i helårseffekt.  
vi. Omgjøring av midler på privat øyespesialist til offentlig hjemmel, 

Hammerfest og Samisk Helsepark. 
vii. Finnmarksmodellen, driftsmidler til kliniske spesialistlegestillinger 7,9 

MNOK fra år 2019.  
viii. E-helsepoliklinikk prosjektmidler 3,8 MNOK fra år 2019.  

ix. Lønnsmidler til ØNH spesialist Hammerfest og Samisk Helsepark på 1,7 
MNOK fra år 2019. 

x. Utvidelse av samisk tolketjeneste til hele Helse Nord på 2,1 MNOK fra år 
2019. 

 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Tilleggsforslag til innstilling fra Amund Peder Teigmo: 

1. Styret presiserer at de omsøkte ekstramidler fra Helse Nord (7 mill) vil omfatte 
møtesenter med møterom og pause/vrimleareal/samlingspunkt for ansatte og 
møte/-kursdeltakere, samt inkludert gangforbindelse mellom BT2 og BT3.  
Votering: 1 stemme for 

2. Styret vil presisere at øyespesialisten skal ha sin hovedbase ved Samisk Helsepark i 
Karasjok og inngå som en del av den somatiske spesialistpoliklinikken der. Samisk 
språkkompetanse må tillegges avgjørende vekt ved tilsetting.  
Votering: 1 stemme for  

3. Styret vil presisere at ØNH-spesialisten skal ha sin hovedbase ved Samisk Helsepark 
i Karasjok og inngå som del av den somatiske spesialistpoliklinikken der. Samisk 
språkkompetanse må tillegges avgjørende vekt ved tilsetting.  
Votering: 1 stemme for   

 
Vedtak: 
1.  Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2018-2026 til etterretning. 
2. Styret konstaterer at gjennomføring av tiltaksplaner er nødvendig for å oppnå drift i 

balanse i kjernevirksomheten, og derigjennom kunne gjennomføre planlagte 
investeringer. 

3. Styret tar foretakets omstillingsbehov, bærekraft og økonomiske risiko og innspill til 
Helse Nord på plan for 2019-2022, inkludert investeringsplan 2019-2016 til 
etterretning.  

4. Styret prioriterer følgende innspill til Helse Nord sin plan 2019-2022: 
a. Økt investeringsramme, i prioritert rekkefølge: 

iii.  Økt investeringsramme til Samisk Helsepark med 7 MNOK til 57 MNOK fra 
2019.  

iv. Investeringsmidler på 2,1 MNOK til anskaffelse av robotstyrt ultralyd.  
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b. Økte driftsmidler, i prioritert rekkefølge: 
i. Økt kapitalkompensasjon på 12,3 MNOK for klinikk Alta fra år 2020. 

ii. Økt driftstilskudd til klinikk Alta på 30,3 MNOK fra år 2020 
iii. Lønnsmidler til etablering av ruspoliklinikk, sykepleierstilling 0,750 MNOK 

DPS-øst fra år 2019. 
iv. Kapitalkompensasjon for Samisk Helsepark på 2,3 MNOK fra år 2020. 
v. Lønnsmidler lege ambulansefly Kirkenes med halvårseffekt fra år 2019 og 

helårseffekt fra år 2020, 1,8 MNOK i helårseffekt.  
vi. Omgjøring av midler på privat øyespesialist til offentlig hjemmel, 

Hammerfest og Samisk Helsepark. 
vii. Finnmarksmodellen, driftsmidler til kliniske spesialistlegestillinger 7,9 

MNOK fra år 2019.  
viii. E-helsepoliklinikk prosjektmidler 3,8 MNOK fra år 2019.  

ix. Lønnsmidler til ØNH spesialist Hammerfest og Samisk Helsepark på 1,7 
MNOK fra år 2019. 

x. Utvidelse av samisk tolketjeneste til hele Helse Nord på 2,1 MNOK fra år 
2019. 

 
 

Sak 24/2018 Ambulanseplan Finnmarkssykehuset HF 2019-2029 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring uthevet 
og kursiv): 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar ambulanseplan for Finnmarkssykehuset HF 
2019 – 2029.  

2. Styret vedtar at båtambulansen skal være stasjonert i Øksfjord. 
3. Styret ber administrerende direktør utrede behovet for en framskutt 

ambulanseenhet på Skaidi. Saken legges frem for styret innen utgangen av 2018. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar ambulanseplan for Finnmarkssykehuset HF 
2019 – 2029.  

2. Styret vedtar at båtambulansen skal være stasjonert i Øksfjord. 
3. Styret ber administrerende direktør utrede behovet for en framskutt 

ambulanseenhet på Skaidi. Saken legges frem for styret innen utgangen av 2018. 
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Sak 25/2018 Valg Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF for perioden 
2018-2020  

 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer og 

varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden april 2018 – 
april 2020 som følger:  
 

Organisasjon Forslag til nye medlemmer Varamedlem 

SAFO Kjell Magne Johansen, Hammerfest - leder Erik Lemika, Hammerfest 
FFO  Bernt Johan Berg, Alta - nestleder  
FFO Bjørnar Leonardsen, Hammerfest Bjarne Hammervoll, Hammerfest 
FFO Mental Helse Solbjørg Henningsen, Porsanger  
FFO Mental Helse Per Olav Kjørsvik, Sør-Varanger  
Kreftforeningen Tove Hardersen, Alta  Sissel Wollmann, Sør-Varanger 
RIO Tom Kristian Hermo, Hammerfest Torvald Tretteskog, Porsanger  
Eldrerådet i Finnmark  Tor-Magne Olsen, Hammerfest  
Samisk representant Else Marie Isaksen, Karasjok Issat Ande Jovnna Eira, Karasjok 

 
2.    Styret delegerer til administrerende direktør å oppnevne de resterende 

varamedlemmene. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer og 

varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden april 2018 – 
april 2020 som følger:  
 

Organisasjon Forslag til nye medlemmer Varamedlem 

SAFO Kjell Magne Johansen, Hammerfest - leder Erik Lemika, Hammerfest 
FFO  Bernt Johan Berg, Alta - nestleder  
FFO Bjørnar Leonardsen, Hammerfest Bjarne Hammervoll, Hammerfest 
FFO Mental Helse Solbjørg Henningsen, Porsanger  
FFO Mental Helse Per Olav Kjørsvik, Sør-Varanger  
Kreftforeningen Tove Hardersen, Alta  Sissel Wollmann, Sør-Varanger 
RIO Tom Kristian Hermo, Hammerfest Torvald Tretteskog, Porsanger  
Eldrerådet i Finnmark  Tor-Magne Olsen, Hammerfest  
Samisk representant Else Marie Isaksen, Karasjok Issat Ande Jovnna Eira, Karasjok 

 
2.    Styret delegerer til administrerende direktør å oppnevne de resterende 

varamedlemmene. 
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Sak 26/2018 Boligstrategi Finnmarkssykehuset HF – salg av boliger i 
Hammerfest, unntatt offentlighet: jf. Helseforetaksloven 
§26a nr.4.    

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak endring 
uthevet og kursiv): 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til salg av 83 boenheter i 
Hammerfest i perioden 2018-2022.  

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å beslutte salgskonsept i samråd med 
megler/rådgiver.  

3. Styret ber om at foretakets boligstrategi revideres og tilpasses foretakets boligbehov 
for å sikre rekruttering og stabilisering. Revidert boligstrategi legges frem for styre 
innen utgangen av 2018. 

4. Dersom salgene gir en vesentlig lavere salgssum enn bokført verdi, forelegges dette 
styret for behandling. Styreleder gis fullmakt til, sammen med administrerende direktør, å 
gjøre denne vurdering. 

5. Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord RHF, med 
anmodning om godkjennelse av salg av 83 boenheter i Hammerfest. Under forutsetning av 
godkjenning fra Helse Nord RHF, gis administrerende direktør fullmakt til å forestå salg i 
henhold til punkt 1 i vedtaket. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til salg av 83 boenheter i Hammerfest 

i perioden 2018-2022.  
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å beslutte salgskonsept i samråd med 

megler/rådgiver.  
3. Styret ber om at foretakets boligstrategi revideres og tilpasses foretakets boligbehov 

for å sikre rekruttering og stabilisering. Revidert boligstrategi legges frem for styre 
innen utgangen av 2018. 

4. Dersom salgene gir en vesentlig lavere salgssum enn bokført verdi, forelegges dette 
styret for behandling. Styreleder gis fullmakt til, sammen med administrerende direktør, å 
gjøre denne vurdering. 

5. Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord RHF, med 
anmodning om godkjennelse av salg av 83 boenheter i Hammerfest. Under forutsetning av 
godkjenning fra Helse Nord RHF, gis administrerende direktør fullmakt til å forestå salg i 
henhold til punkt 1 i vedtaket. 
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Sak 27/2018 Salg av helsebygg og boliger i Lakselv, 
Finnmarkssykehuset HF, unntatt offentlighet: jf. 
Helseforetaksloven §26a nr.4.    

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak (endring uthevet og 
kursiv): 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner salg av eiendommer i Lakselv:  
 

2. Styret legger til grunn at Finnmarkssykehuset HF har dialog med Porsanger kommune og 
avklarer kjøp av eiendom/helsebygg jfr vedtak i foretaksprotokoll datert 26.01.2011. 
 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å beslutte salgskonsept i samråd med 
megler/rådgiver, og boligene legges ut for salg i det åpne markedet basert på takst og 
verdivurdering.  
 

4. Dersom salgene gir en vesentlig lavere salgssum enn bokført verdi, forelegges dette styret for 
behandling. Styrets nestleder gis fullmakt til, sammen med administrerende direktør, å gjøre 
denne vurdering. 
 

5. Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord RHF, med 
anmodning om godkjenning av salget. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord 
RHF, gis administrerende direktør fullmakt til å forestå salg i henhold til punkt 1 i vedtaket. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner salg av eiendommer i Lakselv:  

 
2. Styret legger til grunn at Finnmarkssykehuset HF har dialog med Porsanger kommune og 

avklarer kjøp av eiendom/helsebygg jfr vedtak i foretaksprotokoll datert 26.01.2011. 
 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å beslutte salgskonsept i samråd med 
megler/rådgiver, og boligene legges ut for salg i det åpne markedet basert på takst og 
verdivurdering.  
 

4. Dersom salgene gir en vesentlig lavere salgssum enn bokført verdi, forelegges dette styret for 
behandling. Styrets nestleder gis fullmakt til, sammen med administrerende direktør, å gjøre 
denne vurdering. 
 

5. Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord RHF, med 
anmodning om godkjenning av salget. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord 
RHF, gis administrerende direktør fullmakt til å forestå salg i henhold til punkt 1 i vedtaket. 
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Sak 28/2018 Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 
2018 – muntlig orientering    

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om den overordnede rapporten fra 
ForBedring 2018 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om den overordnede rapporten fra 
ForBedring 2018 til orientering. 
 

Sak 29/2018 Styrets oppfølging av byggeprosjektet i Kirkenes    

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF konstaterer at byggeprosjektet er fulgt opp 
gjennom 25 styresaker i perioden august 2013 til februar 2018.  

2. Styret konstaterer at det har vært rapportert til styret på byggeprosjektet hver 
måned fra september 2016 på økonomi, fremdrift, HMS og risiko. 

3. Styret mener at rapporteringene som har vært gitt gjennom styresakene til styret 
har vært tilstrekkelig for å kunne ta nødvendige beslutninger i oppfølgingen av 
byggeprosjektet nye Kirkenes sykehus. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF konstaterer at byggeprosjektet er fulgt opp 
gjennom 25 styresaker i perioden august 2013 til februar 2018.  

2. Styret konstaterer at det har vært rapportert til styret på byggeprosjektet hver 
måned fra september 2016 på økonomi, fremdrift, HMS og risiko. 

3. Styret mener at rapporteringene som har vært gitt gjennom styresakene til styret 
har vært tilstrekkelig for å kunne ta nødvendige beslutninger i oppfølgingen av 
byggeprosjektet nye Kirkenes sykehus. 
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Sak 30/2018 Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 5. mars 2018  
2. Referat fra FAMU 5. mars 2018 
3. Referat fra Brukerutvalget FIN HF 8. mars 2018 
4. Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF 15. mars 2018 
5. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. april 2018 
6. Referat fra FAMU 9. april 2018 
7. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 13. april 2018 
8. Brev fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) med svar angående 

audiografsituasjonen i Finnmark 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering. 
 

Sak 31/2018 Eventuelt 
 

1. Luftambulansetjenesten: Det ble tatt opp av Kristina Eriksson Nytun bekymring rundt 
bemanningssituasjonen i luftambulansetjenesten. Styret holdes informert om saken.  

2. Møteplan: Styremøtet endres fra 20. juni til 18. juni i Bodø klokken 18:00-21:00 i 
tilknytning til Helse Nords styreseminar.    
 

 
Neste styremøte er i Hammerfest 31. mai 2018 
 
Møtet ble avsluttet med omvisning på nye Kirkenes sykehus.   
 
 
 
Harald Larssen 
Styreleder 
 
Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøtet. 
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	2. Styret er ikke fornøyd med tiltaksgjennomføringen hittil i år. Styret vurderer risikoen knyttet til tiltaksgjennomføringen i klinikk Hammerfest som høy. Styret ber om at tiltaksplanen revideres og suppleres med nye tiltak som gir økonomisk effekt på kort- og langsikt. Revidert tiltaksplan legges frem for styret i virksomhetsrapport 5-2018.
	3. Styret tar risikoanalyse tidspunkt for pasientbehandling i nye Kirkenes sykehus, med tiltaksplan til etterretning.
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	a. Økt investeringsramme, i prioritert rekkefølge:
	i.  Økt investeringsramme til Samisk Helsepark med 7 MNOK til 57 MNOK fra 2019. 
	ii. Investeringsmidler på 2,1 MNOK til anskaffelse av robotstyrt ultralyd. 
	b. Økte driftsmidler, i prioritert rekkefølge:
	i. Økt kapitalkompensasjon på 12,3 MNOK for klinikk Alta fra år 2020.
	ii. Økt driftstilskudd til klinikk Alta på 30,3 MNOK fra år 2020
	iii. Lønnsmidler til etablering av ruspoliklinikk, sykepleierstilling 0,750 MNOK DPS-øst fra år 2019.
	iv. Kapitalkompensasjon for Samisk Helsepark på 2,3 MNOK fra år 2020.
	v. Lønnsmidler lege ambulansefly Kirkenes med halvårseffekt fra år 2019 og helårseffekt fra år 2020, 1,8 MNOK i helårseffekt. 
	vi. Omgjøring av midler på privat øyespesialist til offentlig hjemmel, Hammerfest og Samisk Helsepark.
	vii. Finnmarksmodellen, driftsmidler til kliniske spesialistlegestillinger 7,9 MNOK fra år 2019. 
	viii. E-helsepoliklinikk prosjektmidler 3,8 MNOK fra år 2019. 
	ix. Lønnsmidler til ØNH spesialist Hammerfest og Samisk Helsepark på 1,7 MNOK fra år 2019.
	x. Utvidelse av samisk tolketjeneste til hele Helse Nord på 2,1 MNOK fra år 2019.
	Enstemmig vedtatt
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	1. Styret presiserer at de omsøkte ekstramidler fra Helse Nord (7 mill) vil omfatte møtesenter med møterom og pause/vrimleareal/samlingspunkt for ansatte og møte/-kursdeltakere, samt inkludert gangforbindelse mellom BT2 og BT3. 
	Votering: 1 stemme for
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	Votering: 1 stemme for 
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	2. Styret konstaterer at gjennomføring av tiltaksplaner er nødvendig for å oppnå drift i balanse i kjernevirksomheten, og derigjennom kunne gjennomføre planlagte investeringer.
	3. Styret tar foretakets omstillingsbehov, bærekraft og økonomiske risiko og innspill til Helse Nord på plan for 2019-2022, inkludert investeringsplan 2019-2016 til etterretning. 
	4. Styret prioriterer følgende innspill til Helse Nord sin plan 2019-2022:
	a. Økt investeringsramme, i prioritert rekkefølge:
	iii.  Økt investeringsramme til Samisk Helsepark med 7 MNOK til 57 MNOK fra 2019. 
	iv. Investeringsmidler på 2,1 MNOK til anskaffelse av robotstyrt ultralyd. 
	b. Økte driftsmidler, i prioritert rekkefølge:
	i. Økt kapitalkompensasjon på 12,3 MNOK for klinikk Alta fra år 2020.
	ii. Økt driftstilskudd til klinikk Alta på 30,3 MNOK fra år 2020
	iii. Lønnsmidler til etablering av ruspoliklinikk, sykepleierstilling 0,750 MNOK DPS-øst fra år 2019.
	iv. Kapitalkompensasjon for Samisk Helsepark på 2,3 MNOK fra år 2020.
	v. Lønnsmidler lege ambulansefly Kirkenes med halvårseffekt fra år 2019 og helårseffekt fra år 2020, 1,8 MNOK i helårseffekt. 
	vi. Omgjøring av midler på privat øyespesialist til offentlig hjemmel, Hammerfest og Samisk Helsepark.
	vii. Finnmarksmodellen, driftsmidler til kliniske spesialistlegestillinger 7,9 MNOK fra år 2019. 
	viii. E-helsepoliklinikk prosjektmidler 3,8 MNOK fra år 2019. 
	ix. Lønnsmidler til ØNH spesialist Hammerfest og Samisk Helsepark på 1,7 MNOK fra år 2019.
	x. Utvidelse av samisk tolketjeneste til hele Helse Nord på 2,1 MNOK fra år 2019.
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	Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring uthevet og kursiv):
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar ambulanseplan for Finnmarkssykehuset HF 2019 – 2029. 
	2. Styret vedtar at båtambulansen skal være stasjonert i Øksfjord.
	3. Styret ber administrerende direktør utrede behovet for en framskutt ambulanseenhet på Skaidi. Saken legges frem for styret innen utgangen av 2018.
	Enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar ambulanseplan for Finnmarkssykehuset HF 2019 – 2029. 
	2. Styret vedtar at båtambulansen skal være stasjonert i Øksfjord.
	3. Styret ber administrerende direktør utrede behovet for en framskutt ambulanseenhet på Skaidi. Saken legges frem for styret innen utgangen av 2018.
	Sak 25/2018 Valg Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF for perioden 2018-2020
	Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden april 2018 – april 2020 som følger: 
	2.    Styret delegerer til administrerende direktør å oppnevne de resterende varamedlemmene.
	Enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden april 2018 – april 2020 som følger: 
	2.    Styret delegerer til administrerende direktør å oppnevne de resterende varamedlemmene.
	Sak 26/2018 Boligstrategi Finnmarkssykehuset HF – salg av boliger i Hammerfest, unntatt offentlighet: jf. Helseforetaksloven §26a nr.4.
	Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak endring uthevet og kursiv):
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til salg av 83 boenheter i Hammerfest i perioden 2018-2022. 
	2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å beslutte salgskonsept i samråd med megler/rådgiver. 
	3. Styret ber om at foretakets boligstrategi revideres og tilpasses foretakets boligbehov for å sikre rekruttering og stabilisering. Revidert boligstrategi legges frem for styre innen utgangen av 2018.
	4. Dersom salgene gir en vesentlig lavere salgssum enn bokført verdi, forelegges dette styret for behandling. Styreleder gis fullmakt til, sammen med administrerende direktør, å gjøre denne vurdering.
	5. Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord RHF, med anmodning om godkjennelse av salg av 83 boenheter i Hammerfest. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis administrerende direktør fullmakt til å forestå salg i henhold til punkt 1 i vedtaket.
	Enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til salg av 83 boenheter i Hammerfest i perioden 2018-2022. 
	2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å beslutte salgskonsept i samråd med megler/rådgiver. 
	3. Styret ber om at foretakets boligstrategi revideres og tilpasses foretakets boligbehov for å sikre rekruttering og stabilisering. Revidert boligstrategi legges frem for styre innen utgangen av 2018.
	4. Dersom salgene gir en vesentlig lavere salgssum enn bokført verdi, forelegges dette styret for behandling. Styreleder gis fullmakt til, sammen med administrerende direktør, å gjøre denne vurdering.
	5. Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord RHF, med anmodning om godkjennelse av salg av 83 boenheter i Hammerfest. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis administrerende direktør fullmakt til å forestå salg i henhold til punkt 1 i vedtaket.
	Sak 27/2018 Salg av helsebygg og boliger i Lakselv, Finnmarkssykehuset HF, unntatt offentlighet: jf. Helseforetaksloven §26a nr.4.
	Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak (endring uthevet og kursiv):
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner salg av eiendommer i Lakselv: 
	2. Styret legger til grunn at Finnmarkssykehuset HF har dialog med Porsanger kommune og avklarer kjøp av eiendom/helsebygg jfr vedtak i foretaksprotokoll datert 26.01.2011.
	3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å beslutte salgskonsept i samråd med megler/rådgiver, og boligene legges ut for salg i det åpne markedet basert på takst og verdivurdering. 
	4. Dersom salgene gir en vesentlig lavere salgssum enn bokført verdi, forelegges dette styret for behandling. Styrets nestleder gis fullmakt til, sammen med administrerende direktør, å gjøre denne vurdering.
	5. Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord RHF, med anmodning om godkjenning av salget. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis administrerende direktør fullmakt til å forestå salg i henhold til punkt 1 i vedtaket.
	Enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner salg av eiendommer i Lakselv: 
	2. Styret legger til grunn at Finnmarkssykehuset HF har dialog med Porsanger kommune og avklarer kjøp av eiendom/helsebygg jfr vedtak i foretaksprotokoll datert 26.01.2011.
	3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å beslutte salgskonsept i samråd med megler/rådgiver, og boligene legges ut for salg i det åpne markedet basert på takst og verdivurdering. 
	4. Dersom salgene gir en vesentlig lavere salgssum enn bokført verdi, forelegges dette styret for behandling. Styrets nestleder gis fullmakt til, sammen med administrerende direktør, å gjøre denne vurdering.
	5. Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord RHF, med anmodning om godkjenning av salget. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis administrerende direktør fullmakt til å forestå salg i henhold til punkt 1 i vedtaket.
	Sak 28/2018 Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2018 – muntlig orientering
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