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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  

9/2018  Hammerfest, 10.04.2018 
 
 
Saksnummer 30/2018 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, Administrasjonssjef  
Møtedato:   18. og 19. april 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 5. mars 2018  
- Referat fra FAMU 5. mars 2018 
- Referat fra Brukerutvalget FIN HF 8. mars 2018 
- Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF 15. mars 2018 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. april 2018 
- Referat fra FAMU 9. april 2018 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 13. april 2018 (ettersendes) 
- Brev fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og svar fra Finnmarkssykehuset 

HF vedrørende audiografsituasjonen i Finnmark 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 5. mars 2018  
- Referat fra FAMU 5. mars 2018 
- Referat fra Brukerutvalget FIN HF 8. mars 2018 
- Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF 15. mars 2018 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. april 2018 
- Referat fra FAMU 9. april 2018 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 13. april 2018 (ettersendes) 
- Brev fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og svar fra Finnmarkssykehuset 

HF vedrørende audiografsituasjonen i Finnmark 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 5. mars 2018 kl.09.00 – 11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening Meldt forfall 

Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne x 

Arnt Johannessen Den norske legeforening - overleger Ikke tilstede 

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 X 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Ikke tilstede 

Rita Sørum Fellesorganisasjonen Ikke tilstede 

Vakant Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  

 

Vernetjenesten   

Runa Leistad Foretakshovedverneombud x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 

Jørgen Nilsen Klinikk Prehospitale tjenester – deltok under behandling av  sak 18, 21 og 24 

Leif Arne Asphaug-
Hansen 

Konst. Kvalitets- og utviklingssjef 

Lena E. Nielsen HR-sjef 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef - deltok under behandling av  sak 18, 21 og 2 

Ole Martin Olsen  Drifts- og eiendomssjef 

Sigrid Jensen Forhandlingsleder 

 
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 

18/2018 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 

 Innkalling og saksliste godkjent. 
Det er viktig at referatet sendes til tillitsvalgte før den sendes til styret. 

 

 

Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

21/2018 Styresak 19-2018 Virksomhetsrapport 1-2018  

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet kort om virksomhetsrapporten. 
Det er ikke endringer fra forrige informasjon som ble gitt 5. februar. 
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Foretaket har endret på rapporteringen. Til Helse Nord RHF sendes overordnet 
rapport. Til foretakets styre er det laget et vedlegg «rapport om klinikkvis 
rapportering». 
Merknader og spørsmål fra arbeidstaker siden: 

- I Prosjekt Alta nærsykehus er badene tegnet mindre bad enn planlagt 
med vask som skal heves og sendes med sveiv. 

- Hvilken kostnader ligger i stab ut over TNF hemmere? 
- Hvilke grep er tatt i henhold til utskrivningsklare pasienter 
- I rapporten står det ikke hva responstiden på hvor fort AMK skal svare 

telefoner og hva responstiden for ambulanse er. 
 
Arbeidsgiver svarer: 

- Arbeidsgiver må sjekke om badene i Prosjekt Alta nærsykehus, samt 
heve/senk vask. 

- Under stab ligger alle stabsfunksjoner som f. eks legerekrutering. 
- Klinikksjefene har tett dialog med kommunene i forhold til 

utskrivningsklare pasienter, både fysiske møter og pr. telefon. På 
overordnet nivå har foretaket hatt møter med vertskommunene. 

- Responstid for AMK er at 90% av innkomne telefoner skal svares innen 
10 sekunder. For ambulanser er responstiden at 90% innen tettsteder på 
20 minutter og grisgrendt 25 minutter.   

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

24/2018 Styresak 23-2018 Ambulanseplan FIN 2019-2029  

 Klinikksjef Jørgen Nilsen klinikk Prehospitale tjenester innledet kort om saken. 
 
Ambulanseplanen har vært ute til høring. Foretaket har vurdert høringssvarene 
og innarbeidet dette i saken. 
SINTEF har levert sin rapport som sier at foretaket har bra organisering, men kan 
vurdere små justeringer for å få optimal organisering. 
 
Merknader og spørsmål fra arbeidstaker siden: 

- Det er ikke tatt hensyn til høringsuttalelsene, de er bare lagt til som 
vedlegg. 

- Hvis foretaket skal vurdere fremskutt enhet på Skaidi må det sees i 
sammenheng med lokasjonene i Hammerfest og Måsøy. Det må gjøres 
analyser før dette gjennomføres. Hvis det ikke blir stasjon på Skaidi må 
det vurderes hvordan arbeidsforholdene til ansatte blir med hensyn til å 
sitte i bil hele arbeidstiden. 

- I ambulanseplanen står det ikke hvor ambulansebåten skal være 
stasjonert. 

- Akuttforskriften er sendt til høring – dette er ikke omtalt i planen. 
- Det kommer ikke frem hvilken behandling som skal gis i ambulansene. 

Dette med tanke på kompetanse planlegging. 
- Arbeidstidsordningen og vaktplaner er ikke omtalt. 
- Delplanarbeidet – skal tillitsvalgte og vernetjenesten delta? 
- Innspill i høringssvarene må innarbeides i planen og tas hensyn til. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Arbeidsgiver skal ikke innarbeides i planen, men vurderingene som 
foretaket tar skal innarbeides i saksfremlegget. 

- Det skal gjøres en analyse på hvordan foretaket skal utvikle fremskutt 
enhet på Skaidi. Dette må tas stegvis og vurderes trinnvis. 

- Det skal lyses ut anbud på båtambulansen og foretaket kan ikke binde 
lokalisasjon i ambulanseplanen. I anbudsutlysningen vil det spesifiseres 
hvilket område båten skal dekke. 
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- Akuttforskriften revideres i 2021. Alle lovendring og endringer i 
forskrifter vil innarbeides i handlingsplaner etter vært som endringene 
blir vedtatt. 

- Foretaket vil opprettholde strukturen i kompetanseplanleggingen. 
Klinikk Prehospitale tjenester har fagråd hvor nasjonale føringer og 
prosedyrer er tema. Dette er også hensyntatt i kompetanseplanene. 

- Arbeidstidsordninger og vaktplaner skal ikke være med i 
ambulanseplanen.  

- Foretaket har som policy og samarbeidet med tillitsvalgte og 
vernetjenesten. 

 
Det skal gjennomføres en analyse i 2022 om økning av behandling i Alta har 
innvirkning i hvordan pasientstrømmen blir i Vest-Finnmark. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

20/2018 Styresak 17-2018 Årlig melding 2017  

 Konst. Kvalitets og utviklingssjef Leif Arne Asphaug-Hansen innledet i saken. 
 
Det overordnede bildet er at det kan vises til mange gode resultater, men at 
måloppnåelsen er svakere enn ønsket på enkelte områder. I 2018 vil 
Finnmarkssykehuset ha et spesielt fokus på bedre måloppnåelsen innenfor 
følgende områder: 

- Redusere variasjon (ex. andel kontroller, pasienter i forløp) 
- Pakkeforløp og behandling for pasienter med hjerneslag 
- Pakkeforløp kreftpasienter med særlig fokus gjeldende prostatakreft 
- Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet. 
- Bruk av hendelsesanalyser i avviksoppfølging. 
- Bruke avtalene ved rekvirering av legemidler. 

 
Merknader og spørsmål fra arbeidstaker siden: 

- Det skal gjennomføres pilotprosjekt med prehospital trombolyse med 
utplassering av metalyse på fire helsesentre i Finnmark. Dette er 
medikamenter som har holdbarhetstid og må erstattes. 

- I klinikk Psykisk helsevern og rus er det opprettet beredskapssenger, 
men det er ikke oppbemanning av spesialsykepleiere. 

- Oppgaveglidning fra sykepleiere til hjelpepleiere/helsefagarbeidere. 
Hvordan er denne oppgaveoverføringen besluttet. 

- Bruk av sivilt følgepersonell i stedet for politi ved innleggelser akutt av 
psykisk syke pasienter ved UNN er det kapteinen på flyet som bestemmer 
om dette er gjennomførbart. 

- Skal alle enheter lage nærværsplaner og de med lavt sykefravær? 
- Når det gjelder oppgaveglidning bør helsesekretærene også vurderes. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Klinikk Prehospitale tjenester er involvert i å vedlikeholde medikament 
beholdningen i kommunene. 

- Klinikk Psykisk helsevern og rus registrerer alle kontakter og erfaringer 
og vil evaluere bruken av beredskapssenger i løpet av året.  

- Oppgaveglidning er et regionalt prosjekt. 
- Det er helsepersonell i kommunene og ambulansetjenesten som blir 

benyttet som sivilt følgepersonell. Det er alltid dialog mellom pilotene og 
klinikken om sivilt følgepersonell kan brukes. 

- Alle enheter skal lage nærværsplaner. Nærværsplan for enheter med lavt 
sykefravær må fokusere på hvordan opprettholde lavt sykefravær. 

- Arbeidsgiver tar innspillet om oppgaveglidning til helsesekretærene med 
i videre arbeid med prosjektet. 
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Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

22/2018 Styresak 21-2018 Boligsalg Hammerfest –Unntatt offentlighet: Offl. § 13, jfr. 
Fvl § 13-2 

 

 Saken trekkes fra møtet og drøftes i informasjons- og drøftingsmøte 9. april 2018.  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

23/2018 Styresak 22-2018 Valg av brukerutvalg 2018-2020  

 Konst. Kvalitets og utviklingssjef Leif Arne Asphaug-Hansen innledet i saken. 
 
Det har vært vanskelig å hensynta alder og geografi med de forslagene som er 
kommet inn fra brukerorganisasjonene. 
 
Foretaket vil foreslå for styret at administrerende direktør får fullmakt til å 
innhente representanter der varamedlem mangler. 
 
Merknader og spørsmål fra arbeidstaker siden: 

- Er det ikke mulig å bygge om på listen slik at vara blir fast medlem for å 
oppnå bedre geografisk spredning. 

- Hvem er det som oppnevner leder og nestleder? 
 
Arbeidsgiver svarer: 

- I dette tilfellet går det ikke an å bytte siden de har sagt seg villig til kun å 
være varamedlem. 

- Det har vært praksis at SAFO og FFO bytter på å være leder og nestleder. 
Det er foretakets styre som oppnevner leder og nestleder. 

 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

25/2018 Eventuelt  

 Reseptfrie medikamenter 
Sykepleiere kan ikke gi reseptfrie medikamenter som paracet til pasienter uten at 
legen ordinerer det. Det blir stor belastning på vakthavendelege hvis dette 
gjennomføres. Dette er meldt inn fra Klinikk Psykisk helsevern og Rus. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
Denne saken er ikke fremlagt klinikksjefen PHR og derfor må saken sendes til 
klinikksjefen og eventuelt medisinsk fagsjef. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

19/2018 Basisledelse - Gjennomføring av 360 lederevaluering  

 HR-sjef Lena E. Nielsen innledet i saken. HR-rådgiver Linda Isaksen orienterte om 
360 lederevaluering i forbindelse med lederutviklingsprogrammet.  
 
Arbeidsgiver ønsker under møtet å presentere og orientere om hva en 360-
graders evaluering er ved å vise hvilke spørsmål som stilles og hvordan en 
rapport fra evalueringen ser ut.  
 
Vår 360-graders lederevaluering består av 28 spørsmål hvor 26 av de er 
avkrysning og 2 er fritekst område. Spørsmålene dekker områder som 
kompetanse på arbeidsoppgaver og arbeidsmetode, evne til å nå målsettinger, 
forståelse for medarbeidernes behov og kommunikasjonsferdigheter.  
Lederen evalueres av tre nivåer: sin overordnede leder, sidestilte kollegaer og 
sine underordnede. Det gir tilbakemeldinger fra ulike personer på ulike nivå som 
gir hele bildet, i tillegg som det sammenlignes med lederens egne synspunkter på 
sitt lederskap.  
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Alle som svarer på evalueringen gir sin vurdering helt anonymt da programvaren 
ivaretar anonymitet. 
 
Merknader og spørsmål fra arbeidstaker siden: 

- Det er ansatte som har opplevd at lederen sier at du trenger ikke å svare 
på nytt siden du har svart tidligere. Hvordan vet lederen at den ansatte 
har svart siden svarene skal være anonyme? 

- Hvilken informasjon går ut til de involverte? 
- Hvor mange må ha svart for å lage en rapport. 
- Synes at svarfrist på en uke er kort. 
- Kan du selv velge hvem som skal være sideordnet leder i undersøkelsen. 
- Det bør tilbys ny lederevaluering etter at lederen er ferdig og kommet 

tilbake i lederstillingen. 
 
Arbeidsgiver svarer: 

- Det er ingen andre en HR-sjef og HR-rådgiver som kan se hvem som 
svarer. Hvordan lederen har fanget opp at den ansatte har svart er 
vanskelig å svare.  

- Det er gitt ut informasjon til alle som omfattes av undersøkelsen i forkant.  
- Det må være minimum 5 som svarer for å kunne lage rapport. 
- Det er viktig at den sideordnede har en del å gjøre med lederen som 

deltar i undersøkelsen for å kunne svare på spørsmålene. 
- Det er tilbudt lederundesøkelse til alle som har gjennomført 

lederutviklingsprogrammet.  

 
Møtet avsluttet kl. 10.50 
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Referat FAMU 05.03.2018 

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 X 

 

Arbeidsgiverrepresentant Stilling Til stede 
Eva Håheim Pedersen Adm. dir. X 

Lena Nielsen  HR-sjef X 

Vivi Bech  Klinikksjef Hammerfest Forfall 

Inger Lise Balandin  Klinikksjef PHR X 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

Rita Jørgensen Klinikksjef Kirkenes – for Vivi 
Bech 

X 

 

Andre Stilling Til stede 
Andreas Ertesvåg HR-rådgiver (referent) X 

Trude Øvergård Sør-Varanger BHT X 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

13/18 Innkalling og saksliste 
Baard Martinsen går ut som FTV for NITO, det er valgt ny FTV. De 
tillitsvalgte diskuterer internt hvem som blir fast medlem i FAMU, og gir 
tilbakemelding til Andreas Ertesvåg før neste møte. 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

OIH 

14/18 Referat forrige FAMU 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

OIH 

15/18 Årsrapport brannvern 
Brannvernleder har laget årsrapport for 2017. Hovedpunktene er: 

- Ny brannbok for Finnmarkssykehuset er utgitt og har fått tittelen 
MS0914 Brannbok Finnmarkssykehuset 

- Plania er oppdatert med Web versjon, og brannvernrunder 
registreres elektronisk i Plania 

- Det er registrert to tilløp til brann i 2017, Narvesen Hammerfest 
og Tana. 

- Det arbeides fortsatt med etablering av brannsystem Nye 
Kirkenes sykehus (NKS) 

- Finnmarkssykehuset har en positiv utvikling av gjennomførte 
brannvernrunder, selv om det er noe svikt i gjennomføringen i 
Kirkenes. 

 
Innspill fra møtet: 

- Det er gjort en god jobb med brannvern i foretaket.  

TR/OMO 
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- Ros til SDE for jobben som er gjort med oppfølging av 
brannvernsrunder.  

- FHVO etterlyser innkalling til møter i brannverngruppen 
Brannvernleder sjekker dette. 

 
Vedtak: FAMU tar årsrapporten til orientering.  

16/18 Styresaker 
Styresak 19-2018 Virksomhetsrapport 1-2018 
FAMU merker seg at det er en del AML-brudd, men at jobbes for å 
redusere antallet. Det er positivt med en nedgang i 2017, og en fortsatt 
nedgang for januar 2018.  
 
FAMU kommenterte at foretaket ikke har klart målet om reduksjon i 
sykefravær, men det jobbes systematisk med tiltak i foretaket. Dette er 
arbeid som tar tid. Nærværsplaner i alle enheter er et viktig tiltak. 
 
Styresak 23-2018 Ambulanseplan FIN 2019-2029 
FAMU understreker at det er viktig med involvering av de ansatte i 
kommende prosesser.  
 
Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med de kommentarer som 
kom på møtet.  

OIH 

17/18 Sykefravær 
FAMU får regelmessige statusrapporter på sykefraværet. Kvamgruppene- 
og rådene har ansvar for å følge opp nærværsplaner i egen klinikk. Alle 
enheter skal utarbeide planer i løpet av 2018.  
 
Det er fortsatt feil i rapporteringssystemet for sykefravær. Derfor er ikke 
endelige tall for 2017 tilgjengelig. Foreløpige tall for høsten tyder på at 
foretaket hadde litt lavere fravær sammenlignet med samme periode i 
2016. Første halvår var fraværet omtrent på samme nivå eller litt høyere 
enn 2016. Samlet sett er sykefraværet på 8,5-9%. 
 
Innspill fra møtet: 

- Klinikk Kirkenes har hatt lavt sykefravær de siste årene, fram til 
2017. NKS kan være en faktor. Organisasjonen er sliten. 
Klinikksjefen har tro på at sykefraværet vil stabilisere seg, og gå 
ned etter innflytting i NKS. Klinikken har fokus på oppfølging av 
personer med høyt sykefravær. 

- Psykisk helsevern og rus har nærværsplaner i alle enheter. 
Klinikken sliter med høyt fravær enkelte steder. Klinikksjefen vil 
ha høyere fokus på nærværsarbeid i år. 

- Informasjonsbrosjyren for medarbeidere i Finnmarkssykehuset 
om sykefraværsarbeid og informasjon om mulighetssamtalen bør 
gjøres tilgjengelig. 

- Ansatte har også en rolle, og må ansvarliggjøres. Hva er 
restarbeidsevnen? Kan du utføre andre oppgaver enn normalt? 

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU understreker viktigheten 
av å få på plass nærværsplaner. 

AE 

18/18 AML-brudd 
Rapporten for AML-brudd i 2017 viser at foretaket har en del brudd. 
Flere av bruddene kunne vært unngått dersom det var søkt om og gitt 
dispensasjoner. Det er akutte hendelser som er den største 
bruddårsaken.  

AE 
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Klinikkene jobber aktivt for å redusere antall AML-brudd. Blant annet 
med fokus på å leie inn vikarer og fordele vaktbelastningen.  
 
Tall for januar og februar 2018 viser en reduksjon på ca. 15% i antall 
brudd sammenlignet med samme periode i 2017. 
 
Innspill på møtet: 

- Det er fortsatt feil i antall timer man kan jobbe etter 
dispensasjon fra TV i personalhåndboka. Kan dette være en årsak 
til at det blir gjort feil? 

- I rapporten står det ikke om brudd på antall timer pr. år. Dette er 
også en viktig indikator. 

- Praksis for bytte av vakt som vil gi AML-brudd bør diskuteres. 
Organisasjonene bør diskutere dette seg imellom, og melde det 
som sak til samarbeidsmøte med HR-sjefen. 

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. Diskusjon av bytte av vakt som 
fører til AML-brudd blir tema på samarbeidsmøte mellom tillitsvalgte og 
HR-sjef.  

19/18 Årsrapport BHT 
Finnmarkssykehuset er tilknyttet to bedriftshelsetjenester. Hemis BHT 
for vest og midt, og Sør-Varanger BHT for øst. Årsrapportene viser at BHT 
utfører et variert utvalg av oppdrag på flere enheter i foretaket. 
Utarbeidelse av årlige samarbeidsplaner er viktig for å planlegge ønsket 
aktivitet.  
 
Innspill på møtet: 

- Klinikksjefene om deltok på møtet gir tilbakemelding om at 
samarbeidet med BHT fungerer godt. 

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

AE 

20/18 Prosess for anbud bedriftshelsetjenesten 
Dagen avtaler med bedriftshelsetjenesten går ut høsten 2018. Det skal 
gjennomføres et nytt anbud i løpet av våren/sommeren.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. AU får fullmakt til å følge opp 
prosessen og utpeke eventuell arbeidsgruppe i foretaket ved behov før 
neste møte i FAMU. 

AE 

21/18 HMS-midler 2018 
FAMU deler årlig ut HMS-midler. Midlene i år er foreslått delt ut til 
klinikkene, inkludert SDE, med utgangspunkt i antall ansatte.  
 
Innspill på møtet: 

- Fordelingen ser bra ut. Det er bra at Kvamrådene får beslutte 
tildeling. 

- FAMU bør se på retningslinjene for tildeling av midlene. Midlene 
bør ikke «spises opp», dvs. brukes på arrangementer som 
julebord/middager ol.  

- Midlene skal gå til HMS-tiltak. 
 
Forslag til vedtak: FAMU deler ut HMS-midlene til klinikkene som følger. 
Kvamrådene er ansvarlig for tildeling av midlene i egen klinikk. Midlene 
skal brukes til HMS-tiltak. 

Klinikk Prosentdel Kronebeløp 

OIH 



 

Side 4 av 4 

Psykisk helsevern og rus 20% 200 000 

Hammerfest 30% 300 000 

Kirkenes 25% 250 000 

Prehospital 15% 150 000 

SDE 10% 100 000 

 
 
Vedtak: FAMU deler ut HMS-midlene til klinikkene som følger. 
Kvamrådene er ansvarlig for tildeling av midlene i egen klinikk. Midlene 
skal brukes til HMS-tiltak. 

Klinikk Prosentdel Kronebeløp 

Psykisk helsevern og rus 20% 200 000 

Hammerfest 30% 300 000 

Kirkenes 25% 250 000 

Prehospital 15% 150 000 

SDE 10% 100 000 

 
FAMU setter opp sak om retningslinjer på neste møte. 
FAMU ber om rapport på bruken av HMS-midlene til sitt møte 3.12. 
 

22/18 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes 01.02.18 
2. Referat Kvamråd klinikk prehospital 12.02.18 

Innspill på møtet: 
o Bekledning i ambulansen har vært mye diskutert. Burde 

det være lik praksis i foretakene i Helse Nord? 
o Den enkelte bør ha personlig utstyr for å sikre at klærne 

passer. 
Innspillene bør meldes til HVO/HTV som følger opp i egen klinikk. 
 

Vedtak: FAMU tar sakene til orientering.  

OIH 

23/18 Eventuelt OIH 

24/18 Saker til neste møte (09.04.18) 
- Styresaker 
- Status/oppfølging ForBedring 
- Retningslinjer HMS-midler 

OIH 
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
8. mars 2018 

OMO 
08.03.2018 
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Jørgen Dahl Leder Forfall Meldt forfall 

Kjell Magne Johansen Nestleder Til stede  

Bernt Johan Berg Medlem Til stede  

Solbjørg Henningsen Medlem Til stede  

Åge Driveklepp Medlem Forfall Meldt forfall 

Tove Hardersen Medlem Til stede  

Jan Tore Rasvik Medlem Forfall Ikke møtt 

Sigmund Jessen  Medlem Til stede  

Issat Ande Jovnna Eira  Medlem Forfall Ikke møtt 

 
Fra administrasjonen møtte: 

Ole Martin Olsen 
Leif Arne Asphaug-Hansen 
Kristine Brevik 
Lill-Gunn Kivijervi 
Katrine Prydz 

Administrasjonssjef 
Konstituer FFS leder 
Samhandlingskoordinator 
Økonomi- og prosjektsjef 
Forsker 
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Sak 01/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Innkalling til Brukerutvalgsmøte (BU) i Finnmarkssykehuset HF 
 
Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF iht vedtatt møteplan torsdag 8. mars 
2018 kl. 10.00 – 15.00 på Telematikkstudio IT på Hammerfest sykehus.  Merk tiden! 
 
Dette er siste Brukerutvalgsmøte for sittende Brukerutvalg. Nytt Brukerutvalg velges 19. mars i styret i 
Finnmarkssykehuset. Håper likevel på at alle kan møte til dette møtet med mange interessante temaer. 
 
Alle bestiller sine flybilletter og eventuell hotell selv og skriver reiseregning i etterkant. I spesielle tilfeller kan 
Astrid Balto Olsen hos oss foreta bestilling på deres vegne.  
 
Gi tilbakemelding dersom dere ikke kan møte  
 
Vel møtt! 
 

Sakstype 
 

Saks- 
nummer 

Sakens navn Ansvarlig Tid til 
behandling 

 01/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste KMJ 10 min 
 02/2018 Årlig melding Finnmarkssykehuset HF OMO 15 min 
 03/2018 Status valg Brukerutvalget 2018-2020 OMO 10 min 
 04/2018 1100 - Samhandling i Finnmarkssykehuset ved 

Leif Arne Asphaug-Hansen 
LAH 30 min 

 05/2018 1200 – Dialysetilbud i Porsanger ved Kristine 
Brevik 

KB 30 min 

 06/2018 1300 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest 
sykehus ved Lill-Gunn Kivijervi 

LGK 30 min 

 07/2018 1400 – Følgeforskning legeutdanning i Finnmark 
ved Katrine Prydz 

KP 45 minutter 

Referatsaker 08/2017 Referat AU-møte 08.02.2018 
Universell utforming Nye Kirkenes sykehus 

OMO 10 min 

 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 2/2017 Årlig melding Finnmarkssykehuset HF 
 
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen tok en gjennomgang av oppdraget gjennomført for 2017 sammen med 
Lei Arne Asphaug-Hansen. Oppdraget ble gjennomført med stor grad av måloppnåelse. Det er likevel flere 
områder som det må jobbes videre med i 2018. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 3/2018 Status valg brukerutvalget 2018-2020 
 
Ole Martin Olsen gjennomgikk forslag til nytt BU for 2018-2020 og orienterte om utfordringene med å få god 
nok spredning av kandidater i forhold til geografi. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 4/2018 Samhandling i Finnmarkssykehuset 
 
Leif Arne Asphaug-Hansen orienterte om foretakets arbeid med samhandling.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

Sak 5/2018 Dialysetilbud i Porsanger 

 
Kristine Brevik orienterte om Klinikk Hammerfest sitt arbeid med etablering av dialysetilbud i Porsanger. 
 
Stilling som nyrelege er lyst ut og man håper på ansettelse i løpet av noen måneder. 
 
Kontaktdata: kristine.brevik@finnmarkssykehuset.no 
 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tok informasjonen til orientering og er glad for at foretaket har iverksatt prosess med ansettelse 
av nyrelege.  
 
 

 

mailto:kristine.brevik@finnmarkssykehuset.no
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Sak 6/2018 Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus 

 
Lill-Gunn Kivijervi orienterte om vedtatte konseptfaserapport og veien videre i arbeidet. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

Sak 7/2018 Følgeforskning legeutdanning i Finnmark. 

Katrine Pryds orienterte om arbeidet med følgeforskning knyttet til etablering og gjennomføring av tilbud 
6.års legestudenter. Brukerutvalget deltok også i møtet i en spørreundersøkelse 
basert på hva som er viktig i møtet mellom pasient og lege. 

 
Vedtak 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og ønsker lykke til med følgeforskningen. Brukerutvalget 
inviterer forskningsprosjektet til å komme å orientere om prosjektet også ved en senere anledning. 
 

Sak 8/2018 Referatsaker 
 
Ole Martin Olsen orienterte om referat fra BU møte 08.02.2018 og Notat vedrørende universell utforming Nye 
Kirkenes sykehus. 
 
Vedtak: 
 
Brukerutvalget tar referatsaker til orientering. 

 
 
 
 
Kjell-Magne Johansen 
Nestleder Brukerutvalget 
Godkjent i etterkant av møtet 













 

Referat Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 9. april  2018 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 
Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening Meldt forfall 
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 x 
Marit Rakfjord Delta x 
Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund Meldt forfall 
Ole I. Hansen Fagforbundet x 
Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund Meldt forfall 
Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Ikke tilstede 
Rita Sørum Fellesorganisasjonen x 
Vakant Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  

 
Vernetjenesten  
Runa Leistad Foretakshovedverneombud 

 
Arbeidsgiver Stilling 
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 
Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
Lena E. Nielsen HR-sjef 
Beate Juliussen Administrasjonssjef/Foretakscontroller 
Lill Gunn Kivijervi Økonomisjef 
Ole Martin Olsen  Drifts- og eiendomssjef 
Sigrid Jensen HR-rådgiver/Forhandlingsleder 

 
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
20/2018 Godkjenning innkalling og saksliste LEN 
 Godkjent med merknad om at salg av boliger i Hammerfest (se sak i Informasjons- og 

drøftingsmøte 5. mars), ikke er drøftet og mangler på sakslisten.  
I møtet ble man enige om at denne saken sendes ut i etterkant av møtet og settes 
opp på saksliste på ekstraordinært Informasjons- og drøftingsmøte 13. april.  
 
I forrige møte ble det stilt spørsmål om badene i prosjekt Alta Nærsykehus som ikke 
er svart ut. Økonomisjef svarer ut spørsmålet under eventuelt. 
 
NSF etterspør implementeringen av nye prosedyrer om pålagt opplæring. Saken skal 
implementeres i løpet av denne uken. Tillitsvalgte vil få ut informasjon om 
beslutningen før personalhåndboken oppdateres.  
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Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
21/2018 Styresak 28/2018 – Overordnet rapport ForBedring LEN 
 HR-sjef Lena E. Nielsen innledet. 

ForBedring undersøkelsen ble gjennomført i februar. Samlet svarprosent i 
Finnmarkssykehuset ble 74%. Det er jevnt over positive resultater.  
 
Merknader og spørsmål fra arbeidstakere: 

- Det er veldig godt resultat og det er positivt. Det som ikke er så bra må det 
tas tak i, og det gir oss noe å jobbe med. Er det slik at de som ikke har svart 
ikke har vært i Gat? 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Enig i at det er godt resultat og alt over 60% er god tilslutning. Dette viser at 
Finnmarkssykehuset er en god arbeidsplass med noen 
forbedringsmuligheter.  
 

 

 
Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
22/2018 Styresak 19/2018 Årsregnskap og styrets beretning 2017 LGK 
 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 

- Saken skal styrebehandles i april 2018. 
- Foretaket har også i 2017 gått i retning iht. mål fra døgn til dag. 
- Gamle Kirkenes sykehus er solgt i 2017. Bokført tap i regnskapet.  
- Eiendom i Hammerfest solgt. Bokført gevinst i regnskapet.  
- Likviditeten er forverret. Foretaket bruker kassakreditt. 
- Sykefravær har økt noe fra 2016. 
- Det er liten økning i årsverk fra 2016. 

 
Merknader og spørsmål fra arbeidstakere: 

- Punkt 3a i saksfremlegget «sikre gode arbeidsforhold med tilstrekkelig og 
kvalifisert personell» er ikke oppnådd. På kirurgisk avdeling i Kirkenes er 
det kun 1 sykepleier på natt. Dette er ikke tilstrekkelig og det er uakseptabel 
situasjon. 

- Punkt 3e: «Etablert Samarbeidsavtale mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver».  
Avtalen er etablert, men ikke godt nok implementert i organisasjonen.  

- I årsberetningen pkt. 5 står det at likviditeten er tilfredsstillende, samtidig 
som den er forverret. Er dette riktig? 

- Det er viktig å holde fokus på sykefravær da den er noe høyere i 2017 enn 
2016. 

- Kurs i inkluderende arbeidsliv er gjennomført. Er dette korrekt. 
- Tolketjenesten for samiske pasienter er ukjent for mange ansatte. 
- I lederlønningene er det stort spenn i lønnsoppgjøret. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Når det gjelder pkt. 3a bør NSF ta dette opp på klinikknivå. 
- Ang samarbeidsavtalen: Saken behandles i sak 26/2018 i dette møtet. 
- Likviditet er tilfredsstillende når foretaket har midler til å betale regninger. 

Det vil variere.  
- Kurs i inkluderende arbeidsliv er gjennomført i klinikk Hammerfest der 

utfordringene har vært størst. 
- Tolketjenesten innfases trinnvis. Klinikk Kirkenes innfases når Nye Kirkenes 

sykehus tas i bruk. For at alle ansatte skal vite om tjenesten må klinikkene 
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informere om tilbudet ned i organisasjonene og tolketjenesten må 
informere om tilbudet. 

- Noen av lederne har lavere lønn som i hovedsak skyldes at de har vært i 
stillingen i en kortere periode. For de som har ekstra høy lønn skyldes dette 
profesjonsstillinger. For eventuelle flere spørsmål henvises til Adm dir.  
 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
23/2018 Styresak 21/2018 Virksomhetsrapport 2 2018 Finnmarkssykehuset LGK 
 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 

- Det økonomiske resultatet i februar er 0,9 MNOK under budsjett. Hittil i år 
er resultatavviket 0,5 MNOK under budsjett. 

- Kvalitetsindikatorene opprettholdes på måltall. Den gjennomsnittlige 
ventetiden var 60 dager i februar, som er i henhold til måltallet. Innenfor 
psykisk helsevern barn er ventetiden 45 dager, som er under måltallet på 50 
dager.  

- Fristbrudene er lavere enn samme periode året før, og innenfor barn og 
unge er andel avviklede fristbrudd betydelig lavere enn året før. 
Finnmarkssykehuset hadde 1,1 prosent andel avviklede fristbrudd i februar 
mot 1,9 % året før. 

- Sykefraværet viser en positiv utvikling. I januar 2018 var sykefraværet 8,5 
prosent. Sykefraværet var i samme periode i 2017 på 10 %. I 2017 var 
gjennomsnittlig sykefravær på 9,11%. 

 
Merknader og spørsmål fra arbeidstakere: 

- De 68 MNOK i minus er dette resultat av NKS-utfordringer? 
- Målet om at pasienter skal få time i første innkallingsbrev er vanskelig å 

oppnå når foretaket ikke har oversikt over legenes arbeidstid i mer enn 1 
måned frem i tid. Postgangen er også en utfordring og dårligere blir det når 
posten begynner med postlevering annenhver dag. Leveringstid kan være 
opp mot 14 dager.  

- Det er mye bra spesielt innen fristbrudd og ventetid. 
- Sykefravær – det står forskjellige prosenter i årsberetningen og 

virksomhetsrapporten. Hva er korrekt? 
- OU-NKS – Det blir ikke innflytting i april. 
- Korridorpasienter – I Hammerfest er det ikke korridorpasienter da disse 

legges inn på 5-dagers posten. Utfordringen er at det ikke opp bemannes 
hvis det legges pasienter i 5-dagers posten. 

- Det er innført at klinikksjefen skal godkjenne innleie av vikarer. Hvordan 
virker dette iht. at klinikksjefen må være tilgjengelig 24/7? 

- Veldig gode resultater i Klinikk Psykisk helsevern og Rus. 
 
Arbeidsgiver svarer: 

- De 68 MNOK har ingenting med nye Kirkenes sykehus å gjøre. Dette beløpet 
er det klinikkene har i overforbruk. 

- Ang sykefravær: Økonomisjef sjekker ut teksten både i årsberetningen og 
virksomhetsrapporten. 

- Time i første innkallingsbrev må svares i etterkant av møtet. 
- Korridorpasienter – Dette må svares ut i etterkant av møtet. 
- Klinikksjefens godkjenning av innleie – må svares ut i etterkant av møtet. 
- OU-NKS – Tidspunktet for innflytting er endret etter at rapporten ble 

skrevet. 
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Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
24/2018 Styresak 23/2018 Bærekraftsanalyse for 2018 – 2026 og innspill til plan 2019-

2022 til Helse Nord 
LGK 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
Analysen er et estimat på den økonomiske utviklingen til foretaket basert på 
oppdaterte premisser fra Helse Nord RHF. Bærekraftsanalysen viser at 
Finnmarkssykehuset HF står ovenfor noe redusert omstillingsbehov i perioden 
2019-2026. Omstillingsbehovet reduseres som følge at noen enkeltelementer: 
-  Oppdatering av inntekter og kostnader basert på budsjett 2018 gir netto høyere 

inntekter enn ved forrige oppdatering. 
-  Bedre likviditet gir reduserte rentekostnader. 
-  Oppdatering av investeringsramme for nye Hammerfest Sykehus gir lavere 

rente- og avskrivningskostnader. 
- Beregnet økonomisk effekt av foretaksovergripende tiltaksplan. 
 
Det er ingen uløste omstillingsbehov i 2018, mens uløst omstilling for perioden 2019 
til 2026 går fra 1 MNOK til 28 MNOK. Høyest er utfordring i år 2024 når nye 
Hammerfest Sykehus står klart.  
 
Økt desentralisert pasientvirksomhet i Alta og Karasjok gir økte driftskostnader for 
Finnmarkssykehuset. Behovet for kliniske stillinger øker følgelig, utvidelse av 
tolketilbudet og prosjekt for å utvikle e-helse gir Finnmarkssykehuset behov for økte 
driftsmidler. Det gis følgende innspill til langsiktig plan: 
 Kapitalkompensasjon for Samisk Helsepark på 2,3 MNOK. 
 Økt kapitalkompensasjon for klinikk Alta på 12,3 MNOK. 
 Økt driftstilskudd for klinikk Alta på 30,3 MNOK. 
 Lønnsmidler til lege på ambulansefly Kirkenes på 1,8 MNOK. 
 Omgjøring av midler fra privat øyespesialist til offentlig hjemmel, delt 

stilling Hammerfest og Samisk Helsepark. 
 Driftsmidler til kliniske stillinger for medisinerutdanningen på 7,9 MNOK. 
 Lønnsmidler til ØNH spesialist på 1,7 MNOK, delt stilling Hammerfest og 

Samisk Helsepark. 
 Driftsmidler til utvidelse av samisk tolketjeneste til Helse Nord regionen på 

2,1 MNOK. 
 Lønnsmidler til psykiatrisk sykepleier DPS-Øst på 0,750 MNOK, jfr. Den 

gyldne regel. 
 Driftsmidler til e-helsepoliklinikk på 3,8 MNOK. 

 
Likviditetsanalysen er mer positiv enn i bærekraftsanalysen som ble presentert 
desember 2017 
 
Merknader og spørsmål fra arbeidstakere: 

- Hva er endringen i investeringsrammen i Nye Hammerfest Sykehus? 
- Det er positivt at det søkes om økte midler til investeringene og driften, 

spesielt i Alta hvor det er kommet nye krav fra Helse Nord. 
- Det er viktig at tiltaksplanene gjennomføres. Finnes det noe plan B hvis det 

viser seg at tiltaksplanene ikke gir effekt? 
- Positivt at det søkes om midler til møterom i Samisk helsepark. 
- Hva vil det si at lønns- og prisvekst er lik null? 
- Legeressurs til Klinikk Kirkenes som også skal deles med luftambulansen i 

Kirkenes. Blir lønnskostnadene delt mellom Klinikk Kirkenes og Klinikk 
Prehospitale tjenester? 

- Kravet fra Helse Nord om kvalifisert og tilstrekkelig personell. Det er ikke 
tilstrekkelig med 1 sykepleier på natt. 

- Er det beregnet om hva gjennomføringsprosenten er på tiltaksplaner? 
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Arbeidsgiver svarer: 

- I konseptrapport NHS er det beregnet kostnad som er lagt i 
bærekraftsanalysen tidligere. I forprosjekt skal planene justeres slik at P50 
blir 1.950 MNOK som er vedtatt investeringsramme. 

- Det jobbes kontinuerlig med tiltaksplaner. Nye tiltak innarbeides som 
erstatning for tiltak som ikke gir resultat. 

- Lønns- og prisvekst settes alltid lik 0 i bærekraftsanalysen på dette 
tidspunktet i prosessen.   

- Omsøkte midler til legeressurs følger ressursen uavhengig hvor legen 
jobber. 

- Hovedregelen for foretaket er å ha tilstrekkelig og kvalifisert personell. Hvis 
det er enkelte eksempler på at dette ikke gjennomføres må dette tas opp på 
riktig nivå. 

- Det er ikke gjort analyse av gjennomføringsprosent på tiltaksplaner. Det har 
vært utfordrende å beregne effektene i planene, men foretaket er blitt bedre 
på dette området. Fortsatt må foretaket bli bedre i gjennomføring av 
tiltaksplanene. 
 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
25/2018 Styresak 27/2018 Salg av helsebygg og boliger i Lakselv, Finnmarkssykehuset 

HF – Unntatt offentlig 
OMO 

 Drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen innledet i saken og han presiserte om at 
saken er unntatt offentlighet. 
 
Det er vedtatt at virksomheten i Lakselv skal avvikles med unntak av 
Ambulansestasjon og behandlerkontor i Klinikk psykisk helsevern og rus.  
 
Merknader og spørsmål fra arbeidstakere: 

- Er det besluttet at foretaket skal leie tilbake boliger til ansatte? 
- Blir foretaket å leie egnede lokaler til personell i HR og FFS i Lakselv? Det er 

særdeles viktig at ansatte har egnede arbeidsplasser. Forutsetter at det vil 
være en prosess for medvirkning dersom det er aktuelt å leie lokaler. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Det er ikke planer om å gjøre noen tilbakeleieavtaler i Lakselv på boliger 
men det vil kunne gjøres avtale om tilbakeleie for de funksjoner som skal 
være i Lakselv i Helsebygget. 

- Arbeidsgiver er enig i at ansatte skal ha egnede arbeidsplasser også i 
Lakselv. 

- Arbeidsgiver orienterte også at døgnenheten flyttes til Karasjok høsten 
2018 og at VPP flytter til Karasjok når Samisk helsepark tas i bruk i 2019. 
 

 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
26/2018 Tolkning av samarbeidsavtalen LEN 
 HR-sjef Lena E. Nielsen innledet i saken. 

 
Foretaket har slitt med å implementere avtalen nedover i systemet da klinikkene 
mener at dette ivaretas av andre møter. 
 
Merknader og spørsmål fra arbeidstakere: 

- Det er ikke alle avdelinger som ønsker å gjennomføre samarbeidsmøter 
fordi det er en oppfatning at dette ivaretas av andre møter slik som KVAM-
møter og informasjons- og drøftingsmøter. 
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- Det må presiseres at dette ikke er det samme fordi i samarbeidsmøtet kan 

man diskutere uformelt om forskjellige utfordringer før det blir en stor sak. 
- Det er ikke viktig med saksliste i samarbeidsmøtene.  
- Der det gjennomføres samarbeidsmøter er det gode møtearenaer. 
- Det er viktig at det settes av nok tid til dette. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Arbeidsgiver tar dette opp i strategisk ledermøte til diskusjon for å forankre 
dette. 

- Det er mulig å innkalle til informasjons- og drøftingsmøte og 
samarbeidsmøte hvor det legges tid til samarbeidsmøte i etterkant av 
informasjons- og drøftingsmøte. 

- Det er viktig at tillitsvalgte og vernetjenesten sender forslag til saker til 
samarbeidsmøtet. 
 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
27/2018 Eventuelt  
 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi svarte ut på spørsmålet om badene i Prosjekt Alta 

Nærsykehus. 
Det er bestilt bad med heve og senkemuligheter, men det er ikke presisert at disse 
skulle være elektrisk, og det er derfor bestilt og levert manuelle heve/senke bad. 
Hvis det skal gjøres endringer må dette tas opp med prosjektet, som vil medføre 
kostnader. Det ble enighet om at økonomisjef tar dette opp med prosjektet og ber 
om en vurdering. 
 

 

 
Møtet avsluttet kl. 10.25 
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Referat FAMU 09.04.2018 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet X 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Espen Kummeneje FTV NITO X 

Linn Tjønsø  FTV YLF X 

Runa Leistad  FHVO X 

 

Arbeidsgiverrepresentant Stilling Til stede 
Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Forfall 

Lena Nielsen  HR-sjef X 

Vivi Bech  Klinikksjef Hammerfest X 

Inger Lise Balandin  Klinikksjef PHR X 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

Kenneth Grav Vara X 

 

Andre Stilling Til stede 
Andreas Ertesvåg HR-rådgiver (referent) X 

Inga Siri Hemis BHT X 

Espen Suhr Prosjektansvarlig Sak 27/18 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

25/18 Innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

OIH 

26/18 Referat forrige FAMU 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

OIH 

27/18 Godkjenninga av planer for utbygging av BT3 Samisk Helsepark 
Som en del av byggesaksbehandlingen i kommunen for godkjenning av 
byggesaken skal planer godkjennes av arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet 
krever en uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalg i Finnmarkssykehuset for å 
behandle saken. 
 
Planløsningene og grunnlaget for planløsningen er utarbeidet i tett 
samarbeid med ansatte og representant for de samiske pasientene. 
 
Det har vært en bred evaluering av løsningen med en workshop. 
Workshopen gav også en god del forbedringspunkter som er vurdert og i 
stor grad innarbeidet i prosjektet. 
 
Forslag til vedtak: Foretaksarbeidsmiljøutvalget har ingen innsigelser til 
planene eller til prosessen og godkjenner fremlagte planer. 
 
Vedtak: Foretaksarbeidsmiljøutvalget har ingen innsigelser til planene 
eller til prosessen og godkjenner fremlagte planer. 
FAMU viser til styresak 23/2018 Bærekraftsanalyse for 2018 – 2026 og 
innspill til plan 2019-2022 til Helse Nord, der det er søkt om ekstra 

ES 
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midler. Dersom midler innvilges, er alternativ løsning som er skissert 
også godkjent.  

28/18 Resultat ForBedring 
FAMU ble orientert om resultatet fra ForBedring på overordnet nivå. 
Svarprosenten var rekordhøy med 74%. Undersøkelsen består av ni 
tema. Generelt ligger foretaket på gjennomsnittet i Helse Nord.  
 
Foretaket skårer høyt på tema som engasjement, teamarbeidsklima, 
sikkerhetsklima og opplevd lederadferd. Temaet med laves resultat er 
arbeidsforhold.  
 
Rapportene skal presenteres for ansatte innen utgangen av uke 15, og 
det skal utarbeides lokale handlingsplaner innen utgangen av uke 20.  
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
FAMU ber om en orientering på status for oppfølgingsarbeidet innen 
utgangen av september. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
FAMU ber om en orientering på status for oppfølgingsarbeidet innen 
utgangen av september. 

AE 

29/18 Styresaker 

- Styresak 19/2018 Årsregnskap og styrets beretning 2017 

- Styresak 21/2018 Virksomhetsrapport 2 2018 
Finnmarkssykehuset 

- Styresak 23/2018 Bærekraftsanalyse for 2018 – 2026 og innspill 
til plan 2019-2022 til Helse Nord 

FAMU understreker viktigheten av god medvirkning. 
 

- Styresak 27/2018 Salg av helsebygg og boliger i Lakselv, 
Finnmarkssykehuset HF 

FAMU understreker at det er viktig med en god prosess som ivaretar de 
ansatte som bor i boligene i dag.  
 
Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med de kommentarer som 
er gitt over.  

OIH 

30/18 Retningslinjer HMS-midler 
FAMU har delt HMS-midlene ut til klinikkene. Kvamrådene er ansvarlig 
for tildeling av midlene i egen klinikk. FAMU utarbeider retningslinjer 
som skal ligge til grunn for tildelingen. 
 
Midlene kan brukes til faglige arrangement som er knyttet til Kvamrådets 
oppgaver. 
 
Vedtak:  
FAMU godkjenner foreslåtte retningslinjer med følgende med følgende 
endringer: 
Nest siste punkt endres fra:  
-Midlene skal ikke brukes til faglige arrangement som ikke er HMS-
relaterte. 
Til:  
-Midlene kan brukes til faglige arrangement som er HMS-relaterte. 

OIH 

31/18 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd klinikk psykisk helsevern og rus 25.01.18 
2. Referat Kvamråd SDE 26.02.18 

OIH 
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3. Sykefraværsstatistikk 2017 
Innspill fra møtet: 

- Hvor er referat fra klinikk Hammerfest?  
o Forrige Kvamrådsmøte i klinikk Hammerfest var rett før 

påske. Referatet kommer til neste FAMU. 

- Det etterlyses tillitsvalgte i Kvamråd for klinikk psykisk helsevern 
og rus. 

o Klinikksjefen kommenterte at det ikke er et krav at 
tillitsvalgte deltar, men tar med seg ønsket tilbake til 
klinikken. 

- Sykefravær: 
o Psykisk helsevern og rus: Klinikken har et høyt fravær, og 

jobber målrettet for å redusere dette. Hovedfokus er på 
å følge opp enkeltansatte. Klinikken er åpen for innspill 
til hvordan de kan jobbe annerledes. 

o Hammerfest: Nærværsplaner er under utarbeidelse. 
Klinikken har fokus på korttidsfraværet. 

o Administrasjonen: Enkeltpersoner følges opp. Det er 
utarbeidet nærværsplan. 

o SDE: Hadde en nedgang på slutten av 2017. Det skal 
lages nærværsplaner på alle ledernivå. 

o Grafene i vedlegget bør ha lik verdi på aksene for lettere 
å kunne sammenligne.  

 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering.  

32/18 Eventuelt 
1. Boliger 

HR-sjefen orienterte om prosesser rundt boliger til ansatte, jf. 
styresaker om salg av boliger. Flere fagforeninger har tatt opp 
spørsmål om boligforhold i Kirkenes med arbeidsgiver. Det er 
bekymring rundt salg av boliger og prisøkning for ansatte ved nye 
leieavtaler. Ny eier har signalisert relativt stor prisøkning. Ledere 
er også bekymret for hvordan dette vil påvirke vikarer og 
bemanning.  
Arbeidsgiver har brukt egen juridisk kompetanse til å gi råd til 
ansatte som skal ha møte med ny utleier for vurdering om 
utleieprisen kan økes. 
Dette er problemstillinger som må løses, noe arbeidsgiver har 
fokus på. 
 

Vedtak: FAMU tar orienteringen fra HR-sjefen til orientering.  

OIH 

33/18 Saker til neste møte (23.05.18) 
- Styresaker 

OIH 

 



 

Referat Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 14.04.2018 kl. 09.00 – 09.30 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Tana 
 

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

 
Vernetjenesten  Tilstede 
Runa Leistad Foretakshovedverneombud Meldt forfall 

 
Arbeidsgiver Stilling 
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 
Beate Juliussen Administrasjonssjef 
Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 
Ole Martin Olsen  Drifts- og eiendomssjef 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
28/201/ Godkjenning innkalling og saksliste LGK 
 Godkjent  

 
Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
29/2018 Styresak 22/2018 - Virksomhetsrapport 3-2018 LGK 
 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 

 
- I mars er det balanse mot budsjettet 
- Pr. mars er det negativt avvik på 500 MNOK. 
- Positiv utvikling når det gjelder ventetid, fristbrudd og sykefravær. 

Gjennomsnittlig ventetid i foretaket er 51 dager i mars. Fristbrudd i mars 
er 1%. Sykefraværet pr februar 2018 er på 9,2 som er lavere enn i 2017, 
men høyere enn måltall på 7,5%. 

- Bygge- og utviklingsprosjektene går som planlagt og innenfor budsjett 
med unntak av nye Kirkenes sykehus (NKS). 

- Når det gjelder NKS er det fortsatt usikkerhet om økonomien i prosjektet. 
Innflytting planlegges mai/juni 2018. 

- Foretaket har tiltak som er risikojustert på 68 MNOK. Pr. mars har 
foretaket gjennomført tiltak for 7,5 MNOK. 

- Aktiviteten er lavere enn 2017 og budsjett. 
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Merknader og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Mye positivt med tanke på ventetid, fristbrudd og sykefravær. 
- Foretaket må sjekke gjestedøgn mot UNN. Unødvendig å legge inn 

pasienter på fredag når operasjonen er på mandag. 
- Urovekkende at tiltaksgjennomføringen er lav. Hvis 

tiltaksgjennomføringen blir lik det som er pr. mars oppnår vi bare 30 av 
68 MNOK. 

- Det er mye rødt i risikoanalysen av NKS. Branntetting er ikke ferdig før i 
slutten av juni. Kan man flytte inn nå før branntetting er gjennomført? 

- Belastes utgiftene for tilbakeleie av gamle Kirkenes sykehus Klinikk 
Kirkenes? 

- Er det gjort analyse på hvorfor aktiviteten er lavere enn 2017 og 
budsjett? 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Enig at det er mye positivt i virksomhetsrapporten. 
- Gjestedøgn innen Helse Nord regionen blir ikke fakturert. Det er kun det 

som går ut av regionen. 
- Tiltaksgjennomføringen må bli bedre og arbeidsgiver er enig i at den er 

for lav. 
- Det er mye rødt i risikoanalysen av NKS. Brannrådgiver jobber med 

branntetting og det vil komme rapport om omfanget og konsekvens i 
neste uke. Branntetting kan foregå i drift og det skal avklares om arbeidet 
med branntetting påvirker innflyttingsdato. SD-anlegget skal total testes 
og det som er rødt må lukkes før innflyttingsdato besluttes. 

- Tilbakeleie kostnader belastes ikke Klinikk Kirkenes. 
- Det gjennomføres en analyse av aktiviteten. Det har vært omlegging av 

DRG-vekting, men antall kontakter har også gått ned. 
 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
30/2018 Styresak 26/2018 – Salg boliger Hammerfest – Unntatt offentlighet OMO 
 Drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen innledet i saken. 

 
Styret i Finnmarkssykehuset HF har vedtatt salg av boliger i foretaket. 
Salg foregår over tid for å redusere risiko for boligbehovet. 
Foretaket skal revidere boligstrategien i løpet av året hvor boligbehovet vil 
gjennomgås på nytt. 
 
Merknader og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Det er mange boliger i rekkehus med flere boenheter som selges samlet. 
Dette kan føre til at salgssummen blir lavere enn salg pr boenhet.  

- Kan dette også medføre at foretaket selger ut for mange boenheter. 
- Dette høres skummelt ut. I strategien står det at klinikken har behov for 

80 boliger. Er det foretatt vurdering om dette dekker behovet? 
- Mange ansatte har bodd lenge i foretakets boliger. Er det tatt med 

strategien om salg av boliger? 
- Salget av boliger i Kirkenes har ikke hatt positivt utslag. Foretaket må ha 

boliger for å rekruttere nye ansatte og holde på dagens ansatte. Det er 
viktig at feilene som ble gjort i Kirkenes ikke gjentas ved salg i 
Hammerfest. 

- Ved tidligere salg har husleien for ansatte økt uten at det er gjort 
oppgradering av boenhetene.  

- Foretaket må få bedre oversikt og administrering av boenhetene. Det må 
bli enkelt å vite hvilken enheter er ledig og hva som er leid ut. 

- Er det vurdert å subsidiere husleie for ansatte? 
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- Boligene er nedslitt og det er viktig å ha boliger for rekrutteringen. De 

som bor i boligene er godt etablert og bør kunne leie/kjøpe bolig på det 
åpne markedet på lik linje med andre. 

- Leieinntektene har ikke gått til vedlikehold av boligene. 
 
Arbeidsgiver svarer: 

- Det er viktig å finne riktig konsept for salget. Boligene er ikke seksjonert. 
Dette må gjøres dersom salget skal skje stykkevis. Det er ikke tatt 
beslutning om dette pr. i dag. 

- Salget skjer gradvis og boligbehov vil bli belyst når boligstrategien 
revideres i slutten av året. Klinikkene vil da komme med ny vurdering av 
boligbehovet. 

- Husleien på boliger som foretaket selger blir fastsatt av ny eier og 
leietaker har mulighet for å skrive ny kontrakt med ny eier. 

- Foretaket har startet arbeidet med å legge alle boenhetene i Plania som 
medfører at det blir god oversikt på alle boenhetene. 

- Det er ikke blitt vurdert om å subsidiere husleie til ansatte. 
- Det er riktig at leieinntektene ikke er brukt til vedlikehold og foretaket er 

klar over utfordringene. 
 

 
Sak nr: Sakens navn: Ansvar 
31/2018 Eventuelt  
 Ingen saker til eventuelt  

 
Møtet avsluttet kl. 09.45 
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Resolusjon fra HLF Finnmark, vedtatt på årsmøtet den 11. mars 2018 

    
Audiograf situasjonen i Finnmark 

 
Til: Finnmarkssykehuset HF v/styreleder Harald Larsen og administrerende 

direktør i Finnmarkssykehuset HF Eva Håheim Pedersen 
 
Kopi: Helse Nord RHF 

Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører 
 Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 Sanks Finnmarkssykehuset HF- Samisk nasjonalt kompetansesenter 
 Lokalavisene i Finnmark, media  

NRK Troms/Finnmark- Nordnytt 
Pasientombudet i Finnmark 
RBU-Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF 
Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 
Sentralstyret i HLF 

  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Siden høsten 2011 har HLF Finnmark arbeidet aktivt for å forbedre 
audiografsituasjonen for fylkets omtrent 11.000 mennesker med en eller 
annen form for hørselshemming. Følgende enstemmige uttalelser/vedtak 
vedrørende audiografsituasjonen i fylket er i denne perioden oversendt styret 
i Finnmarkssykehuset HF og til Helse Nord RHF: 
09.11.2011 Uttalelse fra styret i HLF Finnmark 
04.03.2012 Uttalelse fra HLF Finnmarks årsmøte i Karasjok 
10.03.2013 Uttalelse fra HLF Finnmarks årsmøte i Vadsø 
11.10.2013 Uttalelse fra styremøte i HLF Finnmark avholdt i Alta 
16.03.2014 Uttalelse fra HLF Finnmarks årsmøte i Lakselv 
30.11.2014 Uttalelse fra styremøte i HLF Finnmark avholdt i Lakselv 
15.03.2015 Uttalelse fra HLF Finnmarks årsmøte i Kirkenes 
23.10.2015 Uttalelse fra styremøte i HLF Finnmark avholdt i Alta 
13.03.2016 Uttalelse fra HLF Finnmarks årsmøte i Hammerfest 
13.10.2017 Uttalelse fra styremøte i HLF Finnmark i Kirkenes 
 

 
Årsmøtet i HLF Finnmark er svært tilfreds med at ventetiden for å få time hos 
audiograf i Hammerfest og i Karasjok bare er på henholdsvis 10 og 6 uker 
medio januar 2018. 
 
Årsmøtet i HLF Finnmark finner det imidlertid svært skuffende at ventetiden 
for time hos audiograf i Kirkenes/Øst-Finnmark og i Alta-regionen fortsatt er 
på hele 26 til 46 uker. Dette kan ikke aksepteres. 
Årsmøtet i HLF Finnmark har riktignok registrert at klinikksjefen i Klinikk 
Hammerfest har uttalt at ei ventetid på 26 uker er fullt ut akseptabelt og at 
pasienter/hørselshemmede i Finnmark kan velge Karasjok som 
behandlingssted for å unngå svært lang ventetid. 

HLF Finnmark 
Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund 

Leder Alf Bjørn 
Åsbakken 17 
9540 Talvik 
 
9511 Alta 

Epost: alfibjor@online.no 
Telefon: 990 47 824 

  

Hørselshemmedes Landsforbund   •   Din hørsel – vår sak www.hlf.no 

mailto:alfibjor@online.no


Klinikksjefen ser her helt bort fra den ekstra belastningen dette vil medføre for 
foreldre med barn, for eldre mennesker og for syke og sterkt 
funksjonshemmede. 
Årsmøtet i HLF Finnmark er videre kjent med at styret i Helse Nord RHF i sitt 
oppdragsdokument for 2018 til helseforetakene i Nord Norge har satt som 
krav at gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenlignet med 2017 for 
alle tjenesteområder og skal være under 50 dager innen 2021. Dette må også 
Finnmarkssykehuset HF forholde seg til og ha som mål, og 
Finnmarkssykehuset HF bør derfor allerede i 2018 ta nødvendige grep også 
når det gjelder de hørselshemmede i fylket. 
Årsmøtet i HLF Finnmark er også klar over at audiografen i Kirkenes har 
sluttet i sin stilling, og at stillingen er blitt utlyst uten at det til nå har meldt seg 
noen søkere til stillingen. 
Slik årsmøtet i HLF Finnmark ser det, bør kanskje Finnmarkssykehuset HF se 
på om lønnsbetingelsene og arbeidsforholdene som audiografene tilbys i dag 
er gode nok. 
Når det gjelder audiografstillingen i Alta, er årsmøtet i HLF Finnmark gjort 
kjent med at tilsatt vikar for fødselspermittert audiograf sluttet i sitt vikariat i 
oktober 2017, og en av begrunnelsene for å slutte var at stillingen kun var i 80 
%. 
Ny vikar har Finnmarkssykehuset HF ikke fått tilsatt, men audiografen i 
Karasjok benyttes en del til å avhjelpe den prekære situasjonen i Alta. 
Hørselshemmede som nå ønsker time hos audiograf i Alta, må nå regne med 
en ventetid på mellom 30 og 50 uker. 
Årsmøtet i HLF Finnmark vil derfor enda en gang råde Finnmarkssykehuset 
HF til raskest mulig å øke audiografstillinga i Alta til 100 %. Dette vil være et 
rimelig og enkelt tiltak som umiddelbart vil bidra til reduserte ventetider i fylket. 
I dag er ventetiden for tilpasning og/eller utprøving av høreapparater altfor 
lang for svært mange hørselshemmede i store deler av Finnmark. For at alle 
hørselshemmede i fylket skal kunne få en lettere hverdag både i arbeidslivet 
og på fritiden, må ventetiden kraftig ned.  HLF Finnmark vil i alle fall ikke slå 
seg til ro før ventetiden alle steder i fylket er blitt redusert til maks 12 uker. 
Årsmøtet i HLF Finnmark vil derfor komme med følgende krav/oppfordringer 
til styret i Finnmarkssykehuset HF: 
 
1. Vurder bedre lønnsbetingelser og se på muligheter for å forbedre 
arbeidsforholdene for audiografene i fylket. Dette både for å beholde dagens 
ansatte og for at rekruttering av nye audiografer kan skje lettere. 
 
2. Vedta en permanent utvidelse av Finnmarkssykehuset HF sin 
audiografstilling i Alta til 100 %. Dette har forøvrig også Brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF anbefalt styret å vedta. 
 
 
Rett utskrift bekreftes.    Alta, 04.04.2018 
 
Anne-Karin Ingebrigtsen 
Sekretær 



  

          

          

Resolusjon fra HLF Finnmark, vedtatt på årsmøtet den 11. mars 2018 

   
 

Opprettelse av audiopedagogstilling med voksne hørselshemmede 

som målgruppe. 

Fra Årsmøte i HLF Finnmark, Karasjok 11.03.2018 

 

Til Finnmarkssykehuset HF 

V /styreleder 

 

Kopi til: 

Helse Nord RHF 

Pasientombudet i Finnmark 

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF 

SANKS Helse Finnmark- samisk nasjonalt kompetansesenter 

Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 

 

I utkastet til Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2014–2025, beskrives ulike 

utfordringer hos brukere av hørselstekniske hjelpemidler. Utkastet beskriver også 

ulike tiltak for å bøte på disse utfordringene. 

Helsevesenets oppgave er å gi nødvendig bistand til brukerens egeninnsats, noe som vil være 

avgjørende for en god rehabilitering. Helsevesenets evne til informasjon og kommunikasjon 

har stor betydning for resultatet. Brukerens egne ønsker og prioriteringer må kartlegges, og 

disse må i størst mulig grad støttes opp.  Brukere som har språk- og talevansker kan ha behov 

for bl.a. audiopedagogisk behandling. 

I planen leser vi blant annet:  

«Den enkelte kommune har ansvar for rehabilitering – også av hørselshemmede, og det er i 

de fleste kommuner etablert såkalte hørselskontakter. Hørselskontakten er 

Hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunene og kan bistå hørselshemmede med 

hjelpemidler.» 

Erfaring viser oss at dette ikke er mulig å få til i de fleste kommunene i Finnmark. 

Hørselskontaktene har, der de finnes, altfor lav stillingsprosent og altfor lite 

hørselsfaglig kunnskap. 

Planen beskriver også flg tiltak: 

«* Spesialisthelsetjenesten bør gi råd og hjelp i den videre rehabiliteringsprosessen både 

innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

* Lærings- og mestringssentrene har etablerte tilbud for hørselshemmede. 

* Kursene må markedsføres av behandlerne i spesialisthelsetjenesten.» 

 

HLF Finnmark 
Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund 

Leder Alf Bjørn 
Åsbakken 17 
9540 Talvik 
 
9511 Alta 

Epost: alfibjor@online.no 
Telefon: 990 47 824 
  

Hørselshemmedes Landsforbund   •   Din hørsel – vår sak www.hlf.no 

mailto:alfibjor@online.no


I utkastet til plan heter det videre at alle hørselssentraler bør ha tilgang til 

audiopedagog, og NAV stiller krav om slikt personell. Problemet er først og fremst 

manglende opprettelse av stillingshjemler. Audiopedagogene har i tillegg til voksne 

hørselshemmede også en sentral rolle i veiledning av hørselshemmede barn samt 

foreldre til hørselshemmede barn. Flere audiopedagoger arbeider i dag med 

tinnitusproblematikk og har her også en viktig rolle i et ressurskrevende fagområde. 

 

I Helse Nord RHF sitt utkast til planen framkommer et ønske om at 

Finnmarkssykehuset HF må få tilført én audiopedagogstilling i 100 prosent.  

 

Årsmøte i HLF Finnmark stiller seg bak dette ønsket og ber med dette om at 

Finnmarkssykehuset HF snarest oppretter en slik stilling og ansetter en audiopedagog i 

løpet av 2018. Ved å ansette en audiopedagog vil Finnmarkssykehuset HF bidra til å hjelpe 

de mange høreapparatbrukere i Finnmark som sliter og kvier seg for å ta kontakt med 

nærmeste likeperson som de vet jobber som frivillig.  

 

Uttalelsen er identisk med enstemmig vedtak i HLF Finnmark sitt årsmøte i 

Alta 05.mars 2017. Årsmøtet i HLF Finnmark ber om svar fra 

Finnmarkssykehuset HF snarest mulig.  

 

Rett utskrift bekreftes.     Alta, 04.04.2018 
 
Anne-Karin Ingebrigtsen 
Sekretær 
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9601 Hammerfest 9601 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no 

 
 
HLF Finnmark 
Att. Anne-Karin Ingebrigtsen 
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Om resolusjoner vedtatt på årsmøte i HLF Finnmark 11.mars 2018 i Karasjok 
 
Henviser til brev og resolusjoner fra HLF Finnmark mottatt 5.4.2018.  
 
 

1. Om manglende svar.  
Finnmarkssykehuset HF (heretter FIN) har de siste årene jobbet med å øke tilbudet i 
Finnmark og har som følge av det økt antall audiografstillinger fra 2 til 3,8 stillinger. Vi har 
dermed tatt på alvor de innspillene vi har fått fra HLF. Vi har dessverre ikke oppfattet at HLF 
ønsket svar på alle sine henvendelser. Vi har svart ut flere henvendelser men ikke alle. 
Detaljerte svarbrev ble sendt ut både i 2013 og to ganger i 2015, se vedlegg.  
 
 

2. Om audiopedagog.  
FIN har pt ikke noen stilling som audiopedagog. Vi ser klart nytten pasientene kan ha av en 
slik stilling og vil ha dette med i prosesser rundt kommende budsjetter. Saken har naturlig 
nok en økonomisk side som også veier tungt. FIN har ikke fått tilført midler fra Helse Nord til 
oppretting av en slik stilling. Vi håper likevel å få dette iverksatt innen planperiodens utgang.  
 
 

3. Om ventetid for å komme til audiograf.  
Ventetida er pt 46 uker i Kirkenes, 4 uker i Karasjok, 26 uker i Alta og 10 uker i Hammerfest.  
Kravet om ventetid på 50 dager, som dere henviser til, gjelder gjennomsnittlig ventetid på 
sykehusene. Dette er et krav som FIN overholder. For noen enheter er ventetiden kortere, for 
andre lengre. Dessverre er ventetida for audiograf nå noe lengre.  
Tilbudet ble forøvrig ytterligere styrket i Alta fra februar 2018 da den privatpraktiserende 

øre-nese-hals-avtalespesialisten der ansatte audiograf i 50 % stilling. Klinikk Kirkenes er i 

prosess med å rekruttere ny audiograf til den ledige stillingen på sykehuset.  

Når ventetidene er lange ved en lokalisasjon i FIN gjør vi det beste vi kan for å avhjelpe dette 

stedet. Det kan gjøres ved enten å tilby pasienter å reise til neste lokalisasjon, eller ved å 

iverksette ambulering for våre ansatte internt i fylket. Slik ambulering vurdere vi kontinuerlig 

også i denne saken. Blant annet har vår audiograf ansatt i Karasjok ambulert til Alta/Kirkenes 

for å holde ventetidene nede der.  

 
 

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
http://www.finnmarkssykehuset.no/


Side 2 av 2 

Vennlig hilsen 
Finnmarkssykehuset 
 
 
Harald G. Sunde 
Medisinsk fagsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
 
 
 
 


	Sak 30-2018 - Referatsaker
	2018-03-05 Referat Informasjons- og drøftingsmøte
	2018-03-05 Referat FAMU
	Referat BU 080318
	20180315 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF
	20180315 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, protokoll, signert
	20180315 foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF, fullmakt fra AD Lars Vorland, signert

	2018-04-09 Referat Informasjons- og drøftingsmøte
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	Dato: 9. april  2018 kl. 09.00 – 11.00
	Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta
	Sak nr:
	Sakens navn:
	Ansvar
	Godkjenning innkalling og saksliste
	Godkjent med merknad om at salg av boliger i Hammerfest (se sak i Informasjons- og drøftingsmøte 5. mars), ikke er drøftet og mangler på sakslisten. 
	I møtet ble man enige om at denne saken sendes ut i etterkant av møtet og settes opp på saksliste på ekstraordinært Informasjons- og drøftingsmøte 13. april. 
	I forrige møte ble det stilt spørsmål om badene i prosjekt Alta Nærsykehus som ikke er svart ut. Økonomisjef svarer ut spørsmålet under eventuelt.
	NSF etterspør implementeringen av nye prosedyrer om pålagt opplæring. Saken skal implementeres i løpet av denne uken. Tillitsvalgte vil få ut informasjon om beslutningen før personalhåndboken oppdateres. 
	Informasjonssaker 
	Sak nr:
	Sakens navn:
	Ansvar
	Styresak 28/2018 – Overordnet rapport ForBedring
	HR-sjef Lena E. Nielsen innledet.
	ForBedring undersøkelsen ble gjennomført i februar. Samlet svarprosent i Finnmarkssykehuset ble 74%. Det er jevnt over positive resultater. 
	Merknader og spørsmål fra arbeidstakere:
	- Det er veldig godt resultat og det er positivt. Det som ikke er så bra må det tas tak i, og det gir oss noe å jobbe med. Er det slik at de som ikke har svart ikke har vært i Gat?
	Arbeidsgiver svarer:
	- Enig i at det er godt resultat og alt over 60% er god tilslutning. Dette viser at Finnmarkssykehuset er en god arbeidsplass med noen forbedringsmuligheter. 
	Drøftingssaker 
	Sak nr:
	Sakens navn:
	Ansvar
	Styresak 19/2018 Årsregnskap og styrets beretning 2017
	Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.
	- Saken skal styrebehandles i april 2018.
	- Foretaket har også i 2017 gått i retning iht. mål fra døgn til dag.
	- Gamle Kirkenes sykehus er solgt i 2017. Bokført tap i regnskapet. 
	- Eiendom i Hammerfest solgt. Bokført gevinst i regnskapet. 
	- Likviditeten er forverret. Foretaket bruker kassakreditt.
	- Sykefravær har økt noe fra 2016.
	- Det er liten økning i årsverk fra 2016.
	Merknader og spørsmål fra arbeidstakere:
	- Punkt 3a i saksfremlegget «sikre gode arbeidsforhold med tilstrekkelig og kvalifisert personell» er ikke oppnådd. På kirurgisk avdeling i Kirkenes er det kun 1 sykepleier på natt. Dette er ikke tilstrekkelig og det er uakseptabel situasjon.
	- Punkt 3e: «Etablert Samarbeidsavtale mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver».  Avtalen er etablert, men ikke godt nok implementert i organisasjonen. 
	- I årsberetningen pkt. 5 står det at likviditeten er tilfredsstillende, samtidig som den er forverret. Er dette riktig?
	- Det er viktig å holde fokus på sykefravær da den er noe høyere i 2017 enn 2016.
	- Kurs i inkluderende arbeidsliv er gjennomført. Er dette korrekt.
	- Tolketjenesten for samiske pasienter er ukjent for mange ansatte.
	- I lederlønningene er det stort spenn i lønnsoppgjøret.
	Arbeidsgiver svarer:
	- Når det gjelder pkt. 3a bør NSF ta dette opp på klinikknivå.
	- Ang samarbeidsavtalen: Saken behandles i sak 26/2018 i dette møtet.
	- Likviditet er tilfredsstillende når foretaket har midler til å betale regninger. Det vil variere. 
	- Kurs i inkluderende arbeidsliv er gjennomført i klinikk Hammerfest der utfordringene har vært størst.
	- Tolketjenesten innfases trinnvis. Klinikk Kirkenes innfases når Nye Kirkenes sykehus tas i bruk. For at alle ansatte skal vite om tjenesten må klinikkene informere om tilbudet ned i organisasjonene og tolketjenesten må informere om tilbudet.
	- Noen av lederne har lavere lønn som i hovedsak skyldes at de har vært i stillingen i en kortere periode. For de som har ekstra høy lønn skyldes dette profesjonsstillinger. For eventuelle flere spørsmål henvises til Adm dir. 
	Sak nr:
	Sakens navn:
	Ansvar
	Styresak 21/2018 Virksomhetsrapport 2 2018 Finnmarkssykehuset
	Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.
	- Det økonomiske resultatet i februar er 0,9 MNOK under budsjett. Hittil i år er resultatavviket 0,5 MNOK under budsjett.
	- Kvalitetsindikatorene opprettholdes på måltall. Den gjennomsnittlige ventetiden var 60 dager i februar, som er i henhold til måltallet. Innenfor psykisk helsevern barn er ventetiden 45 dager, som er under måltallet på 50 dager. 
	- Fristbrudene er lavere enn samme periode året før, og innenfor barn og unge er andel avviklede fristbrudd betydelig lavere enn året før. Finnmarkssykehuset hadde 1,1 prosent andel avviklede fristbrudd i februar mot 1,9 % året før.
	- Sykefraværet viser en positiv utvikling. I januar 2018 var sykefraværet 8,5 prosent. Sykefraværet var i samme periode i 2017 på 10 %. I 2017 var gjennomsnittlig sykefravær på 9,11%.
	Merknader og spørsmål fra arbeidstakere:
	- De 68 MNOK i minus er dette resultat av NKS-utfordringer?
	- Målet om at pasienter skal få time i første innkallingsbrev er vanskelig å oppnå når foretaket ikke har oversikt over legenes arbeidstid i mer enn 1 måned frem i tid. Postgangen er også en utfordring og dårligere blir det når posten begynner med postlevering annenhver dag. Leveringstid kan være opp mot 14 dager. 
	- Det er mye bra spesielt innen fristbrudd og ventetid.
	- Sykefravær – det står forskjellige prosenter i årsberetningen og virksomhetsrapporten. Hva er korrekt?
	- OU-NKS – Det blir ikke innflytting i april.
	- Korridorpasienter – I Hammerfest er det ikke korridorpasienter da disse legges inn på 5-dagers posten. Utfordringen er at det ikke opp bemannes hvis det legges pasienter i 5-dagers posten.
	- Det er innført at klinikksjefen skal godkjenne innleie av vikarer. Hvordan virker dette iht. at klinikksjefen må være tilgjengelig 24/7?
	- Veldig gode resultater i Klinikk Psykisk helsevern og Rus.
	Arbeidsgiver svarer:
	- De 68 MNOK har ingenting med nye Kirkenes sykehus å gjøre. Dette beløpet er det klinikkene har i overforbruk.
	- Ang sykefravær: Økonomisjef sjekker ut teksten både i årsberetningen og virksomhetsrapporten.
	- Time i første innkallingsbrev må svares i etterkant av møtet.
	- Korridorpasienter – Dette må svares ut i etterkant av møtet.
	- Klinikksjefens godkjenning av innleie – må svares ut i etterkant av møtet.
	- OU-NKS – Tidspunktet for innflytting er endret etter at rapporten ble skrevet.
	Sak nr:
	Sakens navn:
	Ansvar
	Styresak 23/2018 Bærekraftsanalyse for 2018 – 2026 og innspill til plan 2019-2022 til Helse Nord
	Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.
	Analysen er et estimat på den økonomiske utviklingen til foretaket basert på oppdaterte premisser fra Helse Nord RHF. Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF står ovenfor noe redusert omstillingsbehov i perioden 2019-2026. Omstillingsbehovet reduseres som følge at noen enkeltelementer:
	-  Oppdatering av inntekter og kostnader basert på budsjett 2018 gir netto høyere inntekter enn ved forrige oppdatering.
	-  Bedre likviditet gir reduserte rentekostnader.
	-  Oppdatering av investeringsramme for nye Hammerfest Sykehus gir lavere rente- og avskrivningskostnader.
	- Beregnet økonomisk effekt av foretaksovergripende tiltaksplan.
	Det er ingen uløste omstillingsbehov i 2018, mens uløst omstilling for perioden 2019 til 2026 går fra 1 MNOK til 28 MNOK. Høyest er utfordring i år 2024 når nye Hammerfest Sykehus står klart. 
	Økt desentralisert pasientvirksomhet i Alta og Karasjok gir økte driftskostnader for Finnmarkssykehuset. Behovet for kliniske stillinger øker følgelig, utvidelse av tolketilbudet og prosjekt for å utvikle e-helse gir Finnmarkssykehuset behov for økte driftsmidler. Det gis følgende innspill til langsiktig plan:
	 Kapitalkompensasjon for Samisk Helsepark på 2,3 MNOK.
	 Økt kapitalkompensasjon for klinikk Alta på 12,3 MNOK.
	 Økt driftstilskudd for klinikk Alta på 30,3 MNOK.
	 Lønnsmidler til lege på ambulansefly Kirkenes på 1,8 MNOK.
	 Omgjøring av midler fra privat øyespesialist til offentlig hjemmel, delt stilling Hammerfest og Samisk Helsepark.
	 Driftsmidler til kliniske stillinger for medisinerutdanningen på 7,9 MNOK.
	 Lønnsmidler til ØNH spesialist på 1,7 MNOK, delt stilling Hammerfest og Samisk Helsepark.
	 Driftsmidler til utvidelse av samisk tolketjeneste til Helse Nord regionen på 2,1 MNOK.
	 Lønnsmidler til psykiatrisk sykepleier DPS-Øst på 0,750 MNOK, jfr. Den gyldne regel.
	 Driftsmidler til e-helsepoliklinikk på 3,8 MNOK.
	Likviditetsanalysen er mer positiv enn i bærekraftsanalysen som ble presentert desember 2017
	Merknader og spørsmål fra arbeidstakere:
	- Hva er endringen i investeringsrammen i Nye Hammerfest Sykehus?
	- Det er positivt at det søkes om økte midler til investeringene og driften, spesielt i Alta hvor det er kommet nye krav fra Helse Nord.
	- Det er viktig at tiltaksplanene gjennomføres. Finnes det noe plan B hvis det viser seg at tiltaksplanene ikke gir effekt?
	- Positivt at det søkes om midler til møterom i Samisk helsepark.
	- Hva vil det si at lønns- og prisvekst er lik null?
	- Legeressurs til Klinikk Kirkenes som også skal deles med luftambulansen i Kirkenes. Blir lønnskostnadene delt mellom Klinikk Kirkenes og Klinikk Prehospitale tjenester?
	- Kravet fra Helse Nord om kvalifisert og tilstrekkelig personell. Det er ikke tilstrekkelig med 1 sykepleier på natt.
	- Er det beregnet om hva gjennomføringsprosenten er på tiltaksplaner?
	Arbeidsgiver svarer:
	- I konseptrapport NHS er det beregnet kostnad som er lagt i bærekraftsanalysen tidligere. I forprosjekt skal planene justeres slik at P50 blir 1.950 MNOK som er vedtatt investeringsramme.
	- Det jobbes kontinuerlig med tiltaksplaner. Nye tiltak innarbeides som erstatning for tiltak som ikke gir resultat.
	- Lønns- og prisvekst settes alltid lik 0 i bærekraftsanalysen på dette tidspunktet i prosessen.  
	- Omsøkte midler til legeressurs følger ressursen uavhengig hvor legen jobber.
	- Hovedregelen for foretaket er å ha tilstrekkelig og kvalifisert personell. Hvis det er enkelte eksempler på at dette ikke gjennomføres må dette tas opp på riktig nivå.
	- Det er ikke gjort analyse av gjennomføringsprosent på tiltaksplaner. Det har vært utfordrende å beregne effektene i planene, men foretaket er blitt bedre på dette området. Fortsatt må foretaket bli bedre i gjennomføring av tiltaksplanene.
	Sak nr:
	Sakens navn:
	Ansvar
	Styresak 27/2018 Salg av helsebygg og boliger i Lakselv, Finnmarkssykehuset HF – Unntatt offentlig
	Drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen innledet i saken og han presiserte om at saken er unntatt offentlighet.
	Det er vedtatt at virksomheten i Lakselv skal avvikles med unntak av Ambulansestasjon og behandlerkontor i Klinikk psykisk helsevern og rus. 
	Merknader og spørsmål fra arbeidstakere:
	- Er det besluttet at foretaket skal leie tilbake boliger til ansatte?
	- Blir foretaket å leie egnede lokaler til personell i HR og FFS i Lakselv? Det er særdeles viktig at ansatte har egnede arbeidsplasser. Forutsetter at det vil være en prosess for medvirkning dersom det er aktuelt å leie lokaler.
	Arbeidsgiver svarer:
	- Det er ikke planer om å gjøre noen tilbakeleieavtaler i Lakselv på boliger men det vil kunne gjøres avtale om tilbakeleie for de funksjoner som skal være i Lakselv i Helsebygget.
	- Arbeidsgiver er enig i at ansatte skal ha egnede arbeidsplasser også i Lakselv.
	- Arbeidsgiver orienterte også at døgnenheten flyttes til Karasjok høsten 2018 og at VPP flytter til Karasjok når Samisk helsepark tas i bruk i 2019.
	Sak nr:
	Sakens navn:
	Ansvar
	Tolkning av samarbeidsavtalen
	HR-sjef Lena E. Nielsen innledet i saken.
	Foretaket har slitt med å implementere avtalen nedover i systemet da klinikkene mener at dette ivaretas av andre møter.
	Merknader og spørsmål fra arbeidstakere:
	- Det er ikke alle avdelinger som ønsker å gjennomføre samarbeidsmøter fordi det er en oppfatning at dette ivaretas av andre møter slik som KVAM-møter og informasjons- og drøftingsmøter.
	- Det må presiseres at dette ikke er det samme fordi i samarbeidsmøtet kan man diskutere uformelt om forskjellige utfordringer før det blir en stor sak.
	- Det er ikke viktig med saksliste i samarbeidsmøtene. 
	- Der det gjennomføres samarbeidsmøter er det gode møtearenaer.
	- Det er viktig at det settes av nok tid til dette.
	Arbeidsgiver svarer:
	- Arbeidsgiver tar dette opp i strategisk ledermøte til diskusjon for å forankre dette.
	- Det er mulig å innkalle til informasjons- og drøftingsmøte og samarbeidsmøte hvor det legges tid til samarbeidsmøte i etterkant av informasjons- og drøftingsmøte.
	- Det er viktig at tillitsvalgte og vernetjenesten sender forslag til saker til samarbeidsmøtet.
	Sak nr:
	Sakens navn:
	Ansvar
	Eventuelt
	Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi svarte ut på spørsmålet om badene i Prosjekt Alta Nærsykehus.
	Det er bestilt bad med heve og senkemuligheter, men det er ikke presisert at disse skulle være elektrisk, og det er derfor bestilt og levert manuelle heve/senke bad. Hvis det skal gjøres endringer må dette tas opp med prosjektet, som vil medføre kostnader. Det ble enighet om at økonomisjef tar dette opp med prosjektet og ber om en vurdering.
	Møtet avsluttet kl. 10.25
	Word-bokmerker
	TITTEL
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	Referat Informasjons- og drøftingsmøte 
	Dato: 14.04.2018 kl. 09.00 – 09.30
	Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Tana
	Sak nr:
	Sakens navn:
	Ansvar
	Godkjenning innkalling og saksliste
	Godkjent
	Informasjonssaker 
	Sak nr:
	Sakens navn:
	Ansvar
	Styresak 22/2018 - Virksomhetsrapport 3-2018
	Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.
	- I mars er det balanse mot budsjettet
	- Pr. mars er det negativt avvik på 500 MNOK.
	- Positiv utvikling når det gjelder ventetid, fristbrudd og sykefravær. Gjennomsnittlig ventetid i foretaket er 51 dager i mars. Fristbrudd i mars er 1%. Sykefraværet pr februar 2018 er på 9,2 som er lavere enn i 2017, men høyere enn måltall på 7,5%.
	- Bygge- og utviklingsprosjektene går som planlagt og innenfor budsjett med unntak av nye Kirkenes sykehus (NKS).
	- Når det gjelder NKS er det fortsatt usikkerhet om økonomien i prosjektet. Innflytting planlegges mai/juni 2018.
	- Foretaket har tiltak som er risikojustert på 68 MNOK. Pr. mars har foretaket gjennomført tiltak for 7,5 MNOK.
	- Aktiviteten er lavere enn 2017 og budsjett.
	Merknader og kommentarer fra arbeidstakere:
	- Mye positivt med tanke på ventetid, fristbrudd og sykefravær.
	- Foretaket må sjekke gjestedøgn mot UNN. Unødvendig å legge inn pasienter på fredag når operasjonen er på mandag.
	- Urovekkende at tiltaksgjennomføringen er lav. Hvis tiltaksgjennomføringen blir lik det som er pr. mars oppnår vi bare 30 av 68 MNOK.
	- Det er mye rødt i risikoanalysen av NKS. Branntetting er ikke ferdig før i slutten av juni. Kan man flytte inn nå før branntetting er gjennomført?
	- Belastes utgiftene for tilbakeleie av gamle Kirkenes sykehus Klinikk Kirkenes?
	- Er det gjort analyse på hvorfor aktiviteten er lavere enn 2017 og budsjett?
	Arbeidsgiver svarer:
	- Enig at det er mye positivt i virksomhetsrapporten.
	- Gjestedøgn innen Helse Nord regionen blir ikke fakturert. Det er kun det som går ut av regionen.
	- Tiltaksgjennomføringen må bli bedre og arbeidsgiver er enig i at den er for lav.
	- Det er mye rødt i risikoanalysen av NKS. Brannrådgiver jobber med branntetting og det vil komme rapport om omfanget og konsekvens i neste uke. Branntetting kan foregå i drift og det skal avklares om arbeidet med branntetting påvirker innflyttingsdato. SD-anlegget skal total testes og det som er rødt må lukkes før innflyttingsdato besluttes.
	- Tilbakeleie kostnader belastes ikke Klinikk Kirkenes.
	- Det gjennomføres en analyse av aktiviteten. Det har vært omlegging av DRG-vekting, men antall kontakter har også gått ned.
	Sak nr:
	Sakens navn:
	Ansvar
	Styresak 26/2018 – Salg boliger Hammerfest – Unntatt offentlighet
	Drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen innledet i saken.
	Styret i Finnmarkssykehuset HF har vedtatt salg av boliger i foretaket.
	Salg foregår over tid for å redusere risiko for boligbehovet.
	Foretaket skal revidere boligstrategien i løpet av året hvor boligbehovet vil gjennomgås på nytt.
	Merknader og kommentarer fra arbeidstakere:
	- Det er mange boliger i rekkehus med flere boenheter som selges samlet. Dette kan føre til at salgssummen blir lavere enn salg pr boenhet. 
	- Kan dette også medføre at foretaket selger ut for mange boenheter.
	- Dette høres skummelt ut. I strategien står det at klinikken har behov for 80 boliger. Er det foretatt vurdering om dette dekker behovet?
	- Mange ansatte har bodd lenge i foretakets boliger. Er det tatt med strategien om salg av boliger?
	- Salget av boliger i Kirkenes har ikke hatt positivt utslag. Foretaket må ha boliger for å rekruttere nye ansatte og holde på dagens ansatte. Det er viktig at feilene som ble gjort i Kirkenes ikke gjentas ved salg i Hammerfest.
	- Ved tidligere salg har husleien for ansatte økt uten at det er gjort oppgradering av boenhetene. 
	- Foretaket må få bedre oversikt og administrering av boenhetene. Det må bli enkelt å vite hvilken enheter er ledig og hva som er leid ut.
	- Er det vurdert å subsidiere husleie for ansatte?
	- Boligene er nedslitt og det er viktig å ha boliger for rekrutteringen. De som bor i boligene er godt etablert og bør kunne leie/kjøpe bolig på det åpne markedet på lik linje med andre.
	- Leieinntektene har ikke gått til vedlikehold av boligene.
	Arbeidsgiver svarer:
	- Det er viktig å finne riktig konsept for salget. Boligene er ikke seksjonert. Dette må gjøres dersom salget skal skje stykkevis. Det er ikke tatt beslutning om dette pr. i dag.
	- Salget skjer gradvis og boligbehov vil bli belyst når boligstrategien revideres i slutten av året. Klinikkene vil da komme med ny vurdering av boligbehovet.
	- Husleien på boliger som foretaket selger blir fastsatt av ny eier og leietaker har mulighet for å skrive ny kontrakt med ny eier.
	- Foretaket har startet arbeidet med å legge alle boenhetene i Plania som medfører at det blir god oversikt på alle boenhetene.
	- Det er ikke blitt vurdert om å subsidiere husleie til ansatte.
	- Det er riktig at leieinntektene ikke er brukt til vedlikehold og foretaket er klar over utfordringene.
	Sak nr:
	Sakens navn:
	Ansvar
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	Ingen saker til eventuelt
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