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9/2018  Hammerfest, 24.05.2018 
 
 
Saksnummer 41/2018 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   31. mai 2018 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
- Protokoll foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF 02.05.18 

- Protokoll styremøte Helse Nord RHF 23.05.18 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 23.05.18 

- Referat fra FAMU 23.05.18 

- Brev fra Alta Venstre vedrørende pasienttransport 

- Brev fra Alta Venstre vedrørende ambulansefly i Vest-Finnmark 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
- Protokoll foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF 02.05.18 
- Protokoll styremøte Helse Nord RHF 23.05.18 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 23.05.18 
- Referat fra FAMU 23.05.18 
- Brev fra Alta Venstre vedrørende pasienttransport 
- Brev fra Alta Venstre vedrørende ambulansefly i Vest-Finnmark 
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Saksbehandler/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 906 88 713 

Sted/dato: 
Bodø, 23.5.2018 
  

 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 23. mai 2018 - kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Inger Lise Strøm styreleder 
Beate Rahka-Knutsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Tom Børje Eriksen styremedlem 
Knut Georg Hartviksen observatør fra Regionalt brukerutvalg 
 
Forfall 

 
Navn:  
Tom Erik Forså styremedlem 
 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian I. Fanghol direktør 
Siv Høymork kvalitets- og forskningsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
 
 

  

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


 

Styresak 63-2018 Luftambulansetjenesten, ustabil drift - 
informasjon og vurdering 
Styresaken ble behandlet i ekstraordinært styremøte 15. mai 2018.  
Styrets vedtak protokollføres i dette styremøtet. 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Inger Lise Strøm styreleder 
Beate Rahka-Knutsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Tom Børje Eriksen styremedlem 
Tom Erik Forså styremedlem 
Knut Georg Hartviksen observatør fra Regionalt brukerutvalg 
 
Forfall 

 
Navn:  
Svenn Are Jenssen styremedlem 
 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
 
 
Ved møtestart ble det lagt frem e-post av 14. mai 2018 fra Marius Hansen, daglig leder 
Babcock Scandinavian AirAmbulance AS ad. orientering om situasjonen i 
flyambulansetjenesten. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om luftambulansetjenesten, ustabil drift 

til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å holde styret på egnet måte orientert om 
utviklingen i beredskapen i luftambulansetjenesten. 
 

3. Styret støtter adm. direktørs vurdering med hensyn til fortsatt behov for 
kompenserende tiltak og ber om at det jobbes videre med aktuelle tiltak på kort 
og lang sikt, som gir nødvendig overkapasitet for å håndtere 
beredskapssituasjonen. 



 

4. Styret ber adm. direktør å vurdere etableringen av et fagråd for 
luftambulansetjenesten som et rådgivende organ for Helse Nord RHF på noe 
lengre sikt. 

  
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om luftambulansetjenesten, ustabil drift 

til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å holde styret på egnet måte orientert om 
utviklingen i beredskapen i luftambulansetjenesten. 
 

3. Styret støtter adm. direktørs vurdering med hensyn til fortsatt behov for 
kompenserende tiltak og ber om at det jobbes videre med aktuelle tiltak på kort 
og lang sikt, som gir nødvendig overkapasitet for å håndtere 
beredskapssituasjonen. 

 
4. Styret ber adm. direktør å vurdere etableringen av et fagråd for 

luftambulansetjenesten som et rådgivende organ for Helse Nord RHF på noe 
lengre sikt. 

 
 

Styresak 64-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 63-2018 Luftambulansetjenesten, ustabil drift - informasjon og vurdering 
Styresaken ble behandlet i ekstraordinært styremøte 15. mai 2018.  
Styrets vedtak protokollføres i dette styremøtet. 

Sak 64-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 65-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2018 
Sak 66-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast 
Sak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - samarbeidsavtaler 

med Hammerfest Kommune og Universitetet i Tromsø, oppfølging av 
styresak 19-2018 

Sak 68-2018 Rapport HMS1 og samfunnsansvar 2017 
Sak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for 

arbeidet - oppfølging av styresak 18-2018 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 70-2018 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 72-2018 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017 - oppfølging av ulike 
styresaker 

Sak 73-2018 Samarbeid mellom universitetene og Helse Nord RHF, organisering 
Sak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF 

                                                        
1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 



 

Sak 75-2018 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring og forslag til 

endringer, oppfølging av styresak 132-2017/3 
Sak 76-2018 Referatsaker 
 1. e-post av 19. april 2018 fra Johanne Sundmann, Alta med vedlagt 

brev fra Alta Venstre ad. ambulansefly i Vest-Finnmark 
 2. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 24. april 2018 ad. Årlig 

melding fra Helse Nord RHF for 2017 – Tilleggsrapportering 
 3. e-post av 23. april 2018 fra Kvæfjord kommune med vedtak fra 

formannskapet ad. Tilbudet ved rehabiliteringsavdelingen i UNN 
Harstad må bestå med dagens sengetall 

 4. e-post av 9. mai 2018 fra Salten Regionråd med vedlegg ad. Uttalelse 
vedrørende situasjonen omkring beredskapen i 
luftambulansetjenesten 
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mai 2018 
Kopi av protokollen var ettersendt. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

 6. Protokoll fra drøftingsmøte 22. mai 2018 ad. 
Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, 
mandat for arbeidet 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

Sak 77-2018 Eventuelt 
A. Personalportal - registrering av bierverv og nære relasjoner 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

Styresak 65-2018  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 25. april 2018 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 25. april 2018 godkjennes.  
 
 

Styresak 66-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional 

utviklingsplan 2035 til orientering.  



 

 
2. Styret har følgende innspill til høringsutkastet: 

a. Samhandling med kommunene må omtales tydelig, spesielt med hensyn til 
ivaretakelse av omsorgstjenester for en stadig eldre befolkning.  

b. Opplæring av pasienter og pårørende for å øke evnen til et selvstendig liv i 
eget hjem.  

c. Samarbeid med universiteter og videregående skoler i landsdelen for å sikre 
utdanning og videreutdanning av helsepersonell.  

d. Teknologi og telemedisinske løsninger som et viktig satsningsområde. 
Hvordan kan Helse Nord ta ut effekter av teknologiske løsninger? 

e. Infrastruktur i landsdelen og samhandling med samferdselssektoren, f. eks. 
struktur på flyplasser.  

f. Opplæring i bruk av IKT-løsninger som en naturlig del av ulike utdanningsløp. 
g. Behovet for oppgavedeling både i helseforetakene og i sykehusene må 

tydeliggjøres. 
h. Samhandling på tvers av helseforetakene og sykehusene i regionen for å styrke 

fellesskapet i foretaksgruppen.  
i. Samarbeid med fylkeskommuner og kommuner for å bidra til en generelt 

bedre folkehelse. 
j. Tilbudet til samiske befolkningen må være en naturlig del av den regionale 

utviklingsplanen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional 

utviklingsplan 2035 til orientering.  
 
2. Styret har følgende innspill til høringsutkastet: 

a. Samhandling med kommunene må omtales tydelig, spesielt med hensyn til 
ivaretakelse av omsorgstjenester for en stadig eldre befolkning.  

b. Opplæring av pasienter og pårørende for å øke evnen til et selvstendig liv i 
eget hjem.  

c. Samarbeid med universiteter og videregående skoler i landsdelen for å sikre 
utdanning og videreutdanning av helsepersonell.  

d. Teknologi og telemedisinske løsninger som et viktig satsningsområde. 
Hvordan kan Helse Nord ta ut effekter av teknologiske løsninger? 

e. Infrastruktur i landsdelen og samhandling med samferdselssektoren, f. eks. 
struktur på flyplasser.  

f. Opplæring i bruk av IKT-løsninger som en naturlig del av ulike utdanningsløp. 
g. Behovet for oppgavedeling både i helseforetakene og i sykehusene må 

tydeliggjøres. 
h. Samhandling på tvers av helseforetakene og sykehusene i regionen for å styrke 

fellesskapet i foretaksgruppen.  
i. Samarbeid med fylkeskommuner og kommuner for å bidra til en generelt 

bedre folkehelse. 
j. Tilbudet til samiske befolkningen må være en naturlig del av den regionale 

utviklingsplanen. 



 

 

Styresak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest 
sykehus - samarbeidsavtaler med 
Hammerfest Kommune og Universitetet i 
Tromsø, oppfølging av styresak 19-2018 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av 

intensjonsavtalene som lå til grunn for behandling av konseptfaserapporten, til 
orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at samarbeidet videreføres inn i forprosjektet 
for Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus i tråd med tilbakemeldingene 
fra Hammerfest kommune og Universitet i Tromsø. 

 
3. Styret ber adm. direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om tilleggslån på 

inntil 200 mill. kroner til investering i arealene for Universitetet i Tromsø ved 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av intensjonsavtalene 

som lå til grunn for behandling av konseptfaserapporten, til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at samarbeidet videreføres inn i forprosjektet 
for Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus i tråd med tilbakemeldingene 
fra Hammerfest kommune og Universitet i Tromsø. 

 
3. Styret ber adm. direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om tilleggslån på 

inntil 200 mill. kroner til investering i arealene for Universitetet i Tromsø ved 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus. 

 
 

Styresak 68-2018 Rapport HMS og samfunnsansvar 2017 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Rapport HMS og samfunnsansvar 

2017 til orientering. Den regionale rapporten inngår som Helse Nords del i den 
felles nasjonale rapporten.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene bidrar til 

videreutvikling og oppfølging av foretaksgruppens arbeid med HMS og 
samfunnsansvar. 



 

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at neste rapport innen HMS og 

samfunnsansvar omhandler indikatorer innen HMS (skader, brudd på 
arbeidsmiljølov, tiltak innen psykososialt arbeidsmiljø m. m.) i større grad og at 
disse på sikt innarbeides i den månedlige virksomhetsrapporteringen. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Rapport HMS og samfunnsansvar 

2017 til orientering. Den regionale rapporten inngår som Helse Nords del i den 
felles nasjonale rapporten.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene bidrar til 

videreutvikling og oppfølging av foretaksgruppens arbeid med HMS og 
samfunnsansvar. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at neste rapport innen HMS og 

samfunnsansvar omhandler indikatorer innen HMS (skader, brudd på 
arbeidsmiljølov, tiltak innen psykososialt arbeidsmiljø m. m.) i større grad og at 
disse på sikt innarbeides i den månedlige virksomhetsrapporteringen. 

 
 

Styresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 
ressursgruppe, mandat for arbeidet - 
oppfølging av styresak 18-2018 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for ekstern ressursgruppe i prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 med de innspill som kom frem under behandling av 
saken. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF utarbeider en 
konsekvensutredning før det tas beslutning om struktur og lokalisering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med 

prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennom tertialrapporteringen for 
byggeprosjekter i helseforetaket. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for ekstern ressursgruppe i prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 med de innspill som kom frem under behandling av 
saken. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF utarbeider en 
konsekvensutredning før det tas beslutning om struktur og lokalisering. 



 

 
2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med 

prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennom tertialrapporteringen for 
byggeprosjekter i helseforetaket. 

 
 

Styresak 70-2018 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord 

2018 –2025 som retningsgivende for den videre utviklingen av 
avtalespesialistordningen. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å få en oppdatering av fremdrift ved neste gangs 

rullering av to-årig handlingsplan, tentativt 1. halvår 2020.  
 
3. Styret viser til behandling av langsiktig plan 2019-2022 for konkretisering av 

økonomiske rammebetingelser.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord 

2018 –2025 som retningsgivende for den videre utviklingen av 
avtalespesialistordningen. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å få en oppdatering av fremdrift ved neste gangs 

rullering av to-årig handlingsplan, tentativt 1. halvår 2020.  
 
3. Styret viser til behandling av langsiktig plan 2019-2022 for konkretisering av 

økonomiske rammebetingelser.  
 
 

Styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2018 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2018 til orientering. 
 



 

 

Styresak 72-2018 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017 
- oppfølging av ulike styresaker 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen 2017 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen 2017 til orientering. 
 
 

Styresak 73-2018 Samarbeid mellom universitetene og 
Helse Nord RHF, organisering 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende organisering av samarbeidet mellom 

universitetene og Helse Nord RHF: 
a) Ett samarbeidsorgan primært for forskning og innovasjon  
b) Ett samarbeidsorgan primært for utdanning  

 
2. Sammensetning av samarbeidsorganene gjøres ut fra de prinsippene som er 

beskrevet i denne styresaken og med den konkrete sammensetningen som 
Universitetssamarbeidet (USAM) har tilrådd. Ledelse av og sekretariat for 
samarbeidsorganene forskning/innovasjon og utdanning ivaretas fast av Helse 
Nord RHF. 

 
3. Et eget tildelingsutvalg for tildeling av forskningsmidler i den åpne utlysningen 

beholdes, dersom det er nødvendig av habilitetsgrunner. Dette vurderes på nytt, 
når den endelige sammensetningen og funksjonen for samarbeidsorganet for 
forskning og innovasjon har virket i ett år. 

 
4. Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning avvikles, og kommunesektoren 

inviteres inn som observatører i det nye samarbeidsorganet for utdanning. 
 
5. De nye samarbeidsorganene for henholdsvis forskning/innovasjon og utdanning 

skal utarbeide forslag til mandat, som forelegges styret i Helse Nord RHF til 
godkjenning. 

 
6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det inngås nye rammeavtaler med 

universitetene i henhold til instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Enstemmig vedtatt. 



 

 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende organisering av samarbeidet mellom 

universitetene og Helse Nord RHF: 
a) Ett samarbeidsorgan primært for forskning og innovasjon  
b) Ett samarbeidsorgan primært for utdanning  

 
2. Sammensetning av samarbeidsorganene gjøres ut fra de prinsippene som er 

beskrevet i denne styresaken og med den konkrete sammensetningen som 
Universitetssamarbeidet (USAM) har tilrådd. Ledelse av og sekretariat for 
samarbeidsorganene forskning/innovasjon og utdanning ivaretas fast av Helse 
Nord RHF. 

 
3. Et eget tildelingsutvalg for tildeling av forskningsmidler i den åpne utlysningen 

beholdes, dersom det er nødvendig av habilitetsgrunner. Dette vurderes på nytt, 
når den endelige sammensetningen og funksjonen for samarbeidsorganet for 
forskning og innovasjon har virket i ett år. 

 
4. Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning avvikles, og kommunesektoren 

inviteres inn som observatører i det nye samarbeidsorganet for utdanning. 
 
5. De nye samarbeidsorganene for henholdsvis forskning/innovasjon og utdanning 

skal utarbeide forslag til mandat, som forelegges styret i Helse Nord RHF til 
godkjenning. 

 
6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det inngås nye rammeavtaler med 

universitetene i henhold til instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
 

Styresak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2019 godkjennes som følger: 
 

 7. februar 2019: Bodø (oppdragsdokument 2019 til helseforetakene) 
 27. februar 2019:  Tromsø  
 27. mars 2019: Bodø (årsregnskap 2018, årlig melding 2018 m. m.) 
 24. april 2019:  Tromsø   
 29. mai 2019:  Bodø   
 26. juni 2019:  Bodø 
 28. august 2019:  Tromsø 
 25. september 2019: Bodø  
 30. oktober 2019:  Tromsø 
 27. november 2019:  Tromsø  
 18. desember 2019: Bodø  
 

  



 

Foretaksmøter med underliggende HF: 
 7. februar 2019: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2019  

(felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet) 
 april 2019:  Bodø/Tromsø - behandling av årsregnskap 2018 m. m. 

(felles foretaksmøte - dato og sted avtales nærmere) 
 
Regionalt styreseminar:  
 27. - 28. mars 2019:  Bodø 
 30. - 31. oktober 2019: Tromsø 

 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 26. mars 2019:  Årsregnskap og årlig melding for 2018 
b. innen 6. juni 2019:   Tertialrapport nr. 1-2019 
c. innen 7. oktober 2019:  Tertialrapport nr. 2-2019 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2019 godkjennes som følger: 
 

 7. februar 2019: Bodø (oppdragsdokument 2019 til helseforetakene) 
 27. februar 2019:  Tromsø  
 27. mars 2019: Bodø (årsregnskap 2018, årlig melding 2018 m. m.) 
 24. april 2019:  Tromsø   
 29. mai 2019:  Bodø   
 26. juni 2019:  Bodø 
 28. august 2019:  Tromsø 
 25. september 2019: Bodø  
 30. oktober 2019:  Tromsø 
 27. november 2019:  Tromsø  
 18. desember 2019: Bodø  
 
Foretaksmøter med underliggende HF: 
 7. februar 2019: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2019  

(felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet) 
 april 2019:  Bodø/Tromsø - behandling av årsregnskap 2018 m. m. 

(felles foretaksmøte - dato og sted avtales nærmere) 
 
Regionalt styreseminar:  
 27. - 28. mars 2019:  Bodø 
 30. - 31. oktober 2019: Tromsø 

 
  



 

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 
punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 26. mars 2019:  Årsregnskap og årlig melding for 2018 
b. innen 6. juni 2019:   Tertialrapport nr. 1-2019 
c. innen 7. oktober 2019:  Tertialrapport nr. 2-2019 

 
 

Styresak 75-2018  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Informasjonsmøter med styreledere og adm. direktører i helseforetakene ad. 
beredskap - luftambulansetjenesten, ustabil drift 
o Ukentlige møter for å orientere om situasjonen. 

- Møte med styreleder og adm. direktør i Helgelandssykehuset HF ad. prosjekt 
Helgelandssykehuset 2025 
o Informasjon om møtet og planlagt prosess i prosjektet, jf. styresak 69-

2018. 
- Styreledermøte 15. mai 2018 

o Informasjon om møtets innhold (herunder regional utviklingsplan 2035, 
inntektsfordelingsmodell, forbedring gjennom samarbeid m. m.)  

o Samarbeid og forståelse for hverandres roller og prioriteringer i 
foretaksgruppen (f. eks. bygg) 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
a) Lederskifte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - vurdering av 

hendelsesforløpet 
o Informasjonen ble gitt av direktør Kristian Fanghol.  
o Orientering om gjennomføring av vurderingen v/PwC - i samarbeid 

mellom Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
o Innspill fra styret vedr. utvelgelse av respondenter tas opp med PwC og 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
b) Helgelandssykehuset HF - bærekraftanalyse, oppfølging av styresak 111-2017 

o Det ble vist til styresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - 
renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm (styremøte 25. oktober 
2017), styrets vedtak i punkt 3: Styret ber om at en oppdatert økonomisk 
analyse av investeringen, som tar hensyn til at dette er en investering som 
skal sikre behandlingstilbudet frem til realiseringen av Helgelandssykehuset 
2025, innarbeides i bærekraftsanalysen som presenteres for styret i Helse 
Nord RHF, så snart den er behandlet av styret i Helgelandssykehuset HF. 

o Bærekraftanalysen vil bli lagt frem som en del av styresak om langsiktig 
plan i juni 2018.  

c) Rekruttering av sykepleiere fra andre nordiske land - likheter/forskjeller i 
utdanningsløp, oppfølging fra styremøte 7. februar 2018 
o Det ble vist til styremøte 7. februar 2018 og spørsmål fra styremedlem 

Forså i forbindelse med behandling av styresak 4-2018 Oppdragsdokument 
2018 til helseforetakene vedr. likheter/forskjeller i utdanningsløp for 
sykepleiere fra nordiske land. 



 

o Adm. direktør redegjorde for oversikten over utdanningsløp for 
sykepleiere i de nordiske land. 

d) Nasjonal klima- og miljøkonferanse 2018 i Bodø: Informasjon om konferansen 
og åpning v/adm. direktør Lars Vorland 

e) Luftambulansetjenesten - ustabil drift:  
o Informasjon om status pr. dags dato.  
o Det ble også gitt informasjon om høring i Stortingets helse- og 

omsorgskomité i denne saken - 24. mai 2018.  
f) Alvorlige hendelser: 

o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden 
siste styremøte 25. april 2018. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring og forslag til endringer, 

oppfølging av styresak 132-2017/3 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

Styresak 76-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. e-post av 19. april 2018 fra Johanne Sundmann, Alta med vedlagt brev fra Alta 

Venstre ad. ambulansefly i Vest-Finnmark 
2. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 24. april 2018 ad. Årlig melding fra 

Helse Nord RHF for 2017 – Tilleggsrapportering 
3. e-post av 23. april 2018 fra Kvæfjord kommune med vedtak fra formannskapet ad. 

Tilbudet ved rehabiliteringsavdelingen i UNN Harstad må bestå med dagens 
sengetall 

4. e-post av 9. mai 2018 fra Salten Regionråd med vedlegg ad. Uttalelse vedrørende 
situasjonen omkring beredskapen i luftambulansetjenesten 
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mai 2018 
Kopi av protokollen var ettersendt. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

6. Protokoll fra drøftingsmøte 22. mai 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 
ressursgruppe, mandat for arbeidet 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

  



 

Styresak 77-2018  Eventuelt 
 
A. Personalportal - registrering av bierverv og nære relasjoner 
 
Styremedlem Svenn Are Jenssen stilte spørsmål hvordan informasjon fra ekstern 
revisor i styremøte i april 2018 følges opp. Informasjonen gjaldt mangler i 
registreringen av ansattes bierverv og nære relasjoner, der detaljert informasjon ikke 
kan gis i den elektroniske personalportalen 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å sørge for at personalportalen som 
brukes i foretaksgruppen tilpasses behovet for en mer detaljert registrering av 
ansattes bierverv og nære relasjoner. 
 
 
Bodø, den 23. mai 2018 
 
godkjent av Inger Lise Strøm, 
i etterkant av styremøtet,  
den 23MAI2018 - kl. 13.50 
____________________  
Inger Lise Strøm  
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 23.05. 2018 kl. 09.00-11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening x 

Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne x 

Arnt Johannessen Den norske legeforening - overleger Ikke møtt 

Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund x 

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 

Marte Figenschou-Larsen Den norske jordmorforening Meldt forfall 

Ole I. Hansen Fagforbundet x 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund x 

Rita Sørum Fellesorganisasjonen Meldt forfall 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Ikke møtt 

Vakant Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  

 

Vernetjenesten  Tilstede 

Runa Leistad Foretakshovedverneombud x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Anne Grethe Olsen Kvalitets- og utviklingssjef 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 

Beate Juliussen Administrasjonssjef 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 

Lena E. Nielsen HR-sjef 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Ronny Oldervik  Avdelingsleder IKT 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

32 Godkjenning innkalling og saksliste LEN 

 Godkjent  
Sakene 37 og 38 er den samme. 
Det ble stilt spørsmål om ikke godkjenning referat fra forrige møte skulle være en 
egen sak. 
Svaret fra arbeidsgiver var at referatet blir godkjent pr. e-post etter møtet. 
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Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

33 Styresak 40/2018 - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset 1. tertial 2018 – 

orienteringssak 
AGO 

 Anne Grethe informerte kort om saken. 
 
Det har vært 3 tilsyn i foretaket i 1. tertial som følger: 
3.1: Helsetilsynet – tilsyn med VPP Tana 13.-15. februar 2018 
3.2: Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved VARANGER KRAFTNETT AS 
3.3: Statens Legemiddelverk – tilsyn med blodbanken i Hammerfest 
 
Spørsmål og merknader fra arbeidstakere: 

- Gjelder tilsyn 3.1 kun VPP Tana eller hele DPS Øst? Spørsmålet stilles da 
det er store utskiftninger av personell i hele DPS Øst. 

- Er det laget noe tiltak for å lukke tiltakene i hver enkelt tilsyn? 
- Ansatte i Blodbanken har ikke hørt om avviket i dette tilsynet. Det er gitt 

godkjenning fra UNN om at bioingeniørene kan godkjenne skjema av givere 
over 65 år. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Tilsynet gjelder kun VPP. 
- Tiltakene som er laget for å lukke avvik innarbeides i styresaken. 
- Klinikken har svarfrist til 1. juni 2018 om å sende inn tiltak og 

fremdriftsplan. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

34 Styresak 39/2018 - Status informasjonssikkerhet og personvern 
Finnmarkssykehuset HF 

OMO 

 Avdelingsleder IKT Ronny Oldervik innledet i saken. 
 
Saken inneholder en beskrivelse av status innenfor området informasjonssikkerhet 
og personvern. Status er inndelt i følgende kategorier: 
1. Trusselvurdering 
2. Status ROS-analyser 
3. Styringssystem informasjonssikkerhet 
4. Prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) 
5. Personvern 
 
Ingen spørsmål og merknader fra arbeidstakere. 

 

 
 

Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

35 Styresak 35/2018 - Virksomhetsrapport 4/2018 LGK 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
Kvalitetsindikatorer 
Gjennomsnittlig ventetid er i henhold til måltallet på 60 dager i april. I psykisk 
helsevern barn (BUP) er ventetiden 51 dager, som er en dag over måltallet på 50 
dager. Fristbrudene er noe høyere enn samme periode året før. Klinikk Psykisk 
Helsevern og Rus har hatt en økning i andel fristbrudd i april, som i hovedsak 
skyldes fristbrudd knyttet til VPP og BUP i Alta. 
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Aktivitet 
Aktiviteten hittil i år for somatikken er høyere enn fjoråret, men lavere enn 
planlagt. I somatikken er det lavere antall DRG poeng enn både fjoråret og plantall. 
Nedgangen i DRG poeng skyldes i hovedsak færre heldøgnsopphold. Aktiviteten 
innen psykisk helsevern og rus er lavere enn fjoråret, men høyere enn planlagt 
innen alle fagområder. 
 
Innen psykisk helsevern og rus er det lavere antall DRG poeng enn både fjoråret og 
plantall. 
 
Økonomi 
Det økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset HF i april viste overforbruk mot 
budsjett. Det er i hovedsak lavere inntekter enn budsjettert og høyere 
varekostnader enn budsjettert som er årsaken til overforbruket. Hittil i år er det 
økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset HF 5,7 MNOK svakere enn budsjett. 
Det er i hovedsak lavere inntekter enn budsjettert og høyere varekostnadene enn 
budsjettert som utgjør hovedårsaken til det negative avviket hittil i år. 
Den økonomiske utfordringen ligger fortsatt i de somatiske klinikkene. Stab med 
felleskostnader, pasientreiser, og gjestepasientkostnadene hadde positive 
budsjettavvik i april. Resterende klinikker og TNF hemmere hadde negative 
budsjettavvik i april. 
 
Tiltak 
Finnmarkssykehuset har planlagt og risikojustert tiltak på 68 MNOK i 2018, jfr. 
styresak 101/2017 Budsjett 2018-2025. Gjennomførte tiltak utgjør 10,7 MNOK per 
april, dvs. 16 prosent av planlagte tiltak. Tiltak knyttet til innflytting i nytt sykehus i 
Kirkenes gir naturlig nok ikke effekt. Det er igangsatt et arbeid for å identifisere og 
iverksette strakstiltak for å holde kostnadene nede i klinikkene. 
 
Brutto månedsverk Finnmarkssykehuset har for april 2018 brukt 6 brutto 
månedsverk mer enn samme periode i fjor. Månedsverkene for april er høyere enn 
plantall. Når man korrigerer for refusjoner for sykefravær og fødselspermisjoner, 
legger til innleie fra byrå og trekker ut månedsverk som er eksternt finansierte 
årsverk utover budsjett, er netto månedsverk 18 månedsverk mindre enn planlagt 
for april 2018. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet for mars ble 8,9 prosent. Sykefraværet i mars 2017 var 8,8 %. Målet 
er at sykefraværet ikke skal være høyere enn 7,5 % i 2018. 
 
Investeringsmidler 
Investeringsrammen for april overholdes. Prognosen for nye Kirkenes sykehus er 
over tildelt investeringsramme, når man ikke tar hensyn til døgnmulkt. Det er 
usikkerhet knyttet til sluttoppgjøret med entreprenør og dermed også til 
investeringskostnaden 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Det virker som om foretaket ikke makter å oppnå den gylne regelen med 
større vekst innen psykisk helsevern og rus enn somatikken. Hva skyldes 
dette? Ser at det i DPS-Øst er færre fristbrudd og større produksjon pr. 
behandler. Er det forskjell i produksjonstall/aktivitetstall mellom DPS-ene? 

- Det er positivt utvikling i ventelister. Fristbruddene er for høy, men det er 
forståelig at Klinikk Kirkenes har økt fristbruddene med tanke på utsatt 
innflytting i nytt bygg. Gode resultater innen ventetid og fristbrudd i 
klinikk Hammerfest. Økning i AML-brudd i Service, drift og eiendom, men 
det gjelder også utsatt innflytting i NKS. Stor innleie i Klinikk Kirkenes. Det 
må gjøres en risikovurdering iht. personellsituasjonen. 
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- Økonomisk risiko er satt til lav. Dette kan ikke være korrekt med tanke på 
avviket i april. Hva er årsaken til denne vurderingen? 

- Hva inngår i varekostnader? Er dette noe foretaket kan gjøre noe med eller 
er det faktorer som ligger utfor foretakets mulighet å styre? 

- Det er positivt at midlertidig ansettelser går ned. 
- Nærværsprosjektet som ble avsluttet i desember 2017. Er det lagt noen 

planer om full implementering på enhetsnivå? 
- Økonomi – hvordan tenker foretaket at en skal gå i null med tanke på dårlig 

resultat i april.  
- Positiv med forbedring i epikrisetid. Kan innføring i talegjenkjenning, 

inn/utsjekk ha innvirkning på bedre epikrisetid og sykefravær. Interessant 
å se om dette får positive ringvirkninger, fint om det kan gis en vurdering 
ved årsslutt.  

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Det jobbes i klinikken for å øke aktiviteten pr. behandler og det jobbes med 
metoder for å unngå fristbrudd og øke produksjon/aktivitet. Klinikken 
leier inn fra byrå for å unngå fristbrudd. Det er større produksjon pr. ansatt 
i Øst enn i Vest. Dette kan skyldes at det har vært større utskiftning av 
personell i Vest. Klinikken jobber med å se hvor årsakene til forskjellen 
ligger og overføre erfaringene fra Øst til Vest. 

- Klinikken har ikke avsatt midler til gjestepasienter som i april var på 4 
MNOK som kom overraskende. Foretaket har ikke oversikt over pasienter i 
HELFO-systemet og dette skaper uoversiktelighet. 

- Foretaket vurderer økonomisk risiko for lav på grunn av at 1. kvartal var 
bra. For å justere risikoen må mai og juni også vurderes før denne 
eventuelt endres. Det er flere faktorer som spiller inn og foretaket har stor 
tro på tiltakene som er innarbeidet skal gi resultat. Flytting til Nye Kirkenes 
sykehus er avgjørende for å gi resultat for flere av tiltakene til Klinikk 
Kirkenes og Service, drift og eiendom. 

- I begrepet varekostnader er det blant annet dyre legemidler. Her er det 
kombinasjon av økning i pris og økning i forbruk. 

- Evaluering av Nærværsprosjektet viste at den ikke hadde den ønskelige 
virkningen på sykefraværet som ønsket. Det er fokus på sykefravær i 
ledelsen med oppfølgingsmøter igjennom linjen fra Direktør - klinikksjef - 
avdelingsleder – enhetsleder. Det gis lederstøtte i sykefraværsarbeidet. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

36 Styresak 37/2018 - Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekter  

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 MNOK fra 
gjennomføringsfasen. 
 
Finnmarkssykehuset rapporterer alle prosjekter fra og med oppstart av tidligfasen. 
Rapportene omfatter prosjektene: 
 
Byggeprosjekter: 
 Nye Kirkenes sykehus 
 Alta Nærsykehus 
 Samisk Helsepark 
 
Organisasjonsutvikling 
 Nye Kirkenes Sykehus 
 Alta Nærsykehus 
 Samisk Helsepark 
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 Nye Hammerfest sykehus 
 
Tidligfaseprosjekter 
 Nye Hammerfest sykehus, konseptfasen 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- I status for Nye Kirkenes sykehus står det risikovurdering i uke 21. Når 
kommer resultatet fra denne risikovurderingen? Ansatte i klinikk Kirkenes 
er slitne og frustrerte på grunn av mangel av informasjon om tidspunkt for 
flytting til Nye Kirkenes sykehus. 

- Det er bra at prosjekt Nye Hammerfest sykehus har etablert OU-gruppene 
tidlig og at de er i god rute. 

- Blir det forskyvning av ferien i år for ansatte i klinikk Kirkenes? 
- Har den pågående rettsprosessen ved NKS innvirkning på innflyttingsdato? 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Risikovurderingen i forbindelse med branntetting ble gjennomført 18. mai. 
Det er ikke kommet nye kvalitetsavvik siden branntettingen, men den var 
mer omfattende enn først antatt. Direktøren skal ha møte med 
prosjektledelsen i dag og i morgen og da vil beslutning om innflytting tas. 
Informasjon om flytting vil gis etter disse møtene. Foretaket går ikke i 
akkord med pasientsikkerhet ifm. innfyttingen. 

- Det blir ingen forskyvning av ferien i år, den går som planlagt. 
- Rettsprosessen har ingen innvirkning på innflyttingsdato. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

37 Styresak 38/2018 - Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021  

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
Anskaffelsesstrategi for Helse Nord for perioden 2018-2021 ble vedtatt i styret i 
Helse Nord RHF, styresak 35/2018 den 21.03.2018. Dokumentet er utarbeidet i 
samarbeid med innkjøpsfunksjonen i regionens helseforetak.  
Formålet med saken er at styret i Finnmarkssykehuset HF skal gjøre seg kjent med 
innholdet i strategidokumentet, og å gi innspill til videre arbeid. 
 
Videre arbeid 
For å nå målsetningene kreves det økt fokus fra hele foretaksgruppen. Det blir 
nødvendig med gode og samordnede lokale tiltaksplaner, tilstrekkelig kompetanse 
og god samhandling med fagmiljøene, samt tett oppfølging. 
Realisering av strategien vil bli organisert som et regionalt prosjekt som følges opp 
i det regionale porteføljestyret. Prosjektdirektiv med nærmere beskrivelse av 
konkrete handlingsplaner, milepæler og organisering ferdigstilles innen 31. mai 
2018. 
Lokale handlingsplaner skal utarbeides innen 1. juli 2018. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Fagfolk må involveres i prosessen for det er de som vet hva som trengs. Det 
er vanskelig å gjennomføre kjøp via ClockWork. I Karasjok og Alta er det 
vanskelig å få levert varer fra sentrallagrene. 

- Har dette innvirkning på gjennomføring av vernerunder? 
 
Arbeidsgiver svarer: 

- Viktig å få innspill fra fagfolk. Vil gjerne ha skriftlige innspill gjennom blant 
annet å kvalitetssikre grunnlagene til innkjøp. Fint om tillitsvalgte kan 
være med å bidra til å få fagfolkene med på dette. Foretaket har fått 
anmerkning i revisjonsrapporten om at innkjøp ikke følger 
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fullmaktsdelegasjonen. Når det gjelder Karasjok og Alta så må det ses på  
hvordan varelevering skal bedres. 

- Det settes sammen grupper som skal bidra med støtte og planlegging for 
innkjøp og påvirker ikke vernerunder. 
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38 Styresak 38/2018 – Regionale anskaffelsesstrategi LGK 

 Samme sak som 37  
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39 Styresak 36/2018 - Rapportering 1. tertial – Oppdragsdokument 
Finnmarkssykehuset HF 2018, inklusiv Overordnet risikostyring 
oppdragsdokument 2018 – 1. tertial 

AGO 

 Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen innledet i saken. 
 
Oppdragsdokumentet formidler Helse Nord RHFs viktigste mål som er å: 
⦁ Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i 

pasientbehandlingen. 
⦁ Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 
⦁ Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 
⦁ Innfri de økonomiske mål i perioden. 
 
Rapport etter 1. tertial omhandler områder som er valgt fra Helse Nord RHF. 
 
For gjeldende risikostyring er det 5 felles områder som er antatt å være kritiske for 
måloppnåelse: 
a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 
b) Det skal ikke være fristbrudd 
c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid 
d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være 

< 2 % 
e) Økonomisk resultat i tråd med plan 
 
Foruten disse valgte Finnmarkssykehuset HF i tillegg følgende områder som ble 
ansett å være kritiske for måloppnåelsen: 
f) Sammedagsepikrise >80% 
g) AML brudd skal reduseres med 10% i forhold til 2017 
h) Innkjøp – 80% av anskaffelsene skal skje gjennom Clockwork 
 
Overordnet risikostyring i 2018 har fokus på alle disse områdene. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Lett rapport å lese og positivt lesing. I rapporten står det om gode 
arbeidsforhold og kvalifisert personell. Dette er tatt opp tidligere og 
stemmer ikke overalt. 

- Foretaket har ikke nådd målet om 7,5% sykefravær. Skal dette målet 
fortsatt stå? Oppfølging av sykemeldte. Skal leder bestemme 
oppfølgingsplan eller skal det gjelde det som står i personalhåndboken? 

- Det er satt liten risiko og middels konsekvens på fristbrudd. I klinikk 
Psykisk helsevern og Rus er det større risiko og konsekvens. 

- Klinikk Psykisk helsevern og Rus er kommet i en spiral hvor det er 
vanskelig å stabilisere personellet pga. dårlig økonomi. Klinikken kan ikke 
oppbemanne etter behov pga. dårlig økonomi. Dette fører til stor 
belastning på personellet som er igjen og som igjen fører til stort 
sykefravær. 
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Arbeidsgiver svarer: 
- Lederoppfølging av sykefravær gjøres i personalportalen etter mal. 
- I foretaket er fristbrudd lav, og det er korrekt at dette pr. klinikk ser noe 

annerledes ut. Klinikkene har også risikovurdert og jobber utfra den 
oppnådde risikoen. Direktøren har oppfølgingsmøter med klinikkene hver 
måned. Det foreligger dialogavtaler/lederavtaler som ligger til grunn i 
oppfølgingen. Avtalene risikovurderes årlig og gjennomgås i september 
med tanke på oppnådd resultat. 

- Klinikk Psykisk helsevern og rus må rekruttere personell inn i vakante 
stillinger. I år har mange ansatte vært ute i utdanning i tillegg til vakante 
stilling og høyt sykefravær. Klinikken jobber med rekruttering og 
stabilisering. Det gjøres mye bra i klinikken – det må ikke glemmes, men 
sykefravær på 11% er for høyt.  
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40 Eventuelt  

 Legesituasjonen på medisinsk avdeling Klinikk Hammerfest: 
Det kommer skriftlig redegjørelse fra klinikkledelsen i denne saken. 

 

 Informasjon – sykefravær og ferieavvikling 
Det sendes ut informasjon om håndtering av sykefravær og ferieavvikling til ledere 
og tillitsvalgte. Hvis noen har synspunkter om saken må dette sendes til HR. 

 

 
Møtet avsluttet kl. 10.50 
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Referat FAMU 23.05.2018 

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. X 

Lena Nielsen  HR-sjef X 

Vivi Bech  Klinikksjef Hammerfest Forfall 

Inger Lise Balandin  Klinikksjef PHR Forfall 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

Rita Jørgensen Klinikksjef Kirkenes, vara for Vivi 
Bech 

X 

 

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

Trude Øvergård Sør-Varanger BHT X 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

34/18 Innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

OIH 

35/18 Referat forrige FAMU 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

OIH 

36/18 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. På møtet kom det 
kommentarer til følgende saker: 
Styresak 35/2018 - Virksomhetsrapport 4/2018 

- Det er bekymring for sykefraværet som er høyt. Samtidig er det 
også positiv utvikling i flere klinikker. 

- Mye innleie og overtidsbruk i Kirkenes kan være negativt for 
arbeidsmiljøet. 

- Til økonomien ble det kommentert bekymring for hvordan 
framtiden blir. 

 
Styresak 37/2018 - Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekter 

- Det har kommet flere tilbakemeldinger om at ansatte i Kirkenes 
har det tøft for tiden med usikkerheten rundt NKS. 

 
Styresak 40/2018 - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset 1. tertial 
2018 – orienteringssak 

- Det ble kommentert at det er bekymring for stor utskifting av 
ansatte på VPP og døgnenheten i Tana. 

 

OIH 
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Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med kommentarene som 
kom på møtet. FAMU understreker viktigheten av medvirkning i 
prosesser som pågår.  

37/18 Sykefravær 
FAMU ble orientert om status for sykefravær i foretaket. Fraværet så 
langt i år er litt lavere enn for samme periode i 2017. Det er særlig klinikk 
Hammerfest og SDE som har et lavere fravær. Prehospital hadde et 
lavere fravær de første to månedene, og litt høyere i mars. 
 
Til neste møte ønsker FAMU en status på utarbeidelse av nærværsplaner 
i klinikkene. 
 
På møtet kom det spørsmål om ledere kan ha egne rutiner for 
gjennomføring av oppfølgingsmøter med sykemeldte, eller om det er 
foretakets rutiner som gjelder. HR-sjefen vil svare ut spørsmålet i 
etterkant av møtet. 
 
Vedtak: FAMU peker på at det er viktig med fortsatt fokus på 
sykefraværet, og at foretaket jobber for å nå måltallene. FAMU er 
positive til den gode utviklingen flere klinikker har hatt med reduksjon av 
sykefraværet. 

AE 

38/18 Anskaffelse av bedriftshelsetjenester 
Sykehusinnkjøp har startet en prosess med anskaffelse av 
bedriftshelsetjenester. Anskaffelsen gjøres for Finnmarkssykehuset, 
Helgelandssykehuset og UNN. Finnmarkssykehuset har en representant i 
prosjektgruppen.  
 
Det er foreslått å opprette en lokal referansegruppe med representanter 
fra klinikk, tillitsvalgte, vernetjeneste og hygiene/smittevern. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til etterretning. FAMU støtter forslag 
til sammensetning av lokal referansegruppe. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til etterretning. FAMU støtter forslag til 
sammensetning av lokal referansegruppe. 

AE 

39/18 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 21.03.18 
2. Referat Kvamråd stabsavdelingene 04.05.18 
3. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes 23.03.18 
4. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes 04.05.18 
5. Referat Kvamråd SDE 07.05.18 

 
Innspill fra møtet: 

- I referat fra Kvamråd klinikk Kirkenes vises det til mange åpne 
avvik. Har klinikken begynt å lukke avvikene? Svar fra 
klinikksjefen er at det er gitt beskjed om at ledere skal gå 
igjennom arbeidslistene for å lukke åpne avvik. En utfordring er 
avvik som blir liggende hos melder, og ikke sendes videre til 
behandling. 

- Er det riktig vara for NITO i Kvamråd klinikk Kirkenes? 
Vedkommende i referatet har gått over i et annet verv. 
Klinikksjefen undersøker.  

 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering. 

OIH 

40/18 Eventuelt OIH 
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41/18 Saker til neste møte 

- Styresaker 

- Status ForBedring 

- Evaluere IA-handlingsplan 

- Valg leder og nestleder FAMU 

- Valg av arbeidsutvalg FAMU 

- Rapportering status vedtak i FAMU 

- Status nærværsplaner 

OIH 

 



Alta Venstre

Alta 16.03.2018

Helse Nord

Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset

Styret ved Finnmarkssykehuset

Alta venstre har i møte 07.03.2018 diskutert reiser for pasienter til Hammerfest sykehus. For oss 

virker reisene både tung og unødvendig vanskelig. Tilbudet til offentlige kommunikasjonsmidler er 

stort sett ikke tilstede. 

For pasientene fra Alta som benytter seg båten er det satt opp buss fra byen og til sykehuset. 

Pasientene er tvungen til å benytte rutegående transport, da pasientreiser ikke dekker drosje. 

Problemet med denne transporten er pr. dato, at bussen ikke går opp til sykehuset. Pasienter må gå 

av bussen på hovedveien og spasere de 200-300 meterne opp en bratt bakke til sykehuset. For 

mennesker med ulik nedsatt funksjonsevne kan denne bakken være uoverkommelig. 

Det skal settes innen buss med 20 seter som skal frakte pasientene som kommer med båten til 

sykehuset. Når denne blir satt i drift er usikkert. 

Pasienter fra Kautokeino har eneste mulighet å benytte buss. Denne bussen går fra Kautokeino 04.10 

om morgenen. For disse er det ingen buss om kjører til sykehuset. De har heller ikke mulighet til å 

benytte den lille bussen som skal settes inn.

Vi i Alta venstre er blitt kjent med at folk som venter på buss eller båt er henvist til å tilbringe 

ventetiden utendørs. Noen har ventet både 2 og 3 timer ute i all slags vær. Dette er en meget uverdig 

behandling av tilreisende pasienter. 

Alta Venstre krever derfor at pasientene som skal til Finnmarks sykehuset har mulighet til å benytte 

drosje slik at alle har mulighet til å komme til sykehuset på en verdig måte.

Alta Venstre krever at det legges til rette for reisende med et oppvarmet oppholdsrom i umiddelbar 

nærhet til rutegående kommunikasjonsmiddel. Her bør det være ulike fasiliteter som toalett, gode 

stoler og aller helst noen steder reisende har mulighet til å legge seg ned. Ulike automater med 

drikke og mat er en nødvendighet.

Alta Venstre 

Johanne Sundmann på vegne av styret.

Nestleder
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