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Styresak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 

- samarbeidsavtaler med Hammerfest 

Kommune og Universitetet i Tromsø, oppfølging 

av styresak 19-2018 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye 
Hammerfest sykehus - godkjenning av konseptfaserapport, mandat for forprosjekt og 
samlet analyse av økonomien, oppfølging av styresak 112-2017 og 114-2017 i styremøte 
28. februar 2018.  
 
I saken ble det redegjort for at Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF ønsket å få i 
stand samarbeidsavtaler med Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø (UiT) for 
arealer knyttet til kommunale funksjoner og undervisningsfunksjoner i planleggingen av 
det nye sykehuset.  
 
Styret vedtok følgende i punkt 4 i vedtaket: Styret ber adm. direktør om en orientering 
når samarbeidsavtaler med Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø er avklart, 
tentativt i mai 2018.  
 
I denne styresaken gis en orientering om status for disse avtalene. 
 
Oppfølging av intensjonsavtale med UiT 
Det forelå en intensjonsavtale forut for behandling av styresak 19-2018, datert 20. 
februar 2017 mellom Finnmarkssykehuset (FIN), UiT og Hammerfest kommune (HK) 
om disponering av arealer i Nye Hammerfest Sykehus (NHS). Denne inneholdt følgende 
alternativer: 
1. Alternativ 1: 

a. Campus som en integrert del av NHS og HK og/eller  
b. Campus som et nærstående bygg. Forutsetter campus Hammerfest som i dag 

integrert i Hammerfest sykehus  
2. Alternativ 2: Campus Hammerfest som i dag, men der eksisterende bygningsmasse 

økes og renoveres slik at den er hensiktsmessig i forhold til læringsmiljø, ansattes 
behov og UiT sin aktivitet. 

 
Skissert arealbehov for UiT er i utgangspunktet om lag 3.200m2 som er samme areal 
som i dag. Store deler av det tekniske arealet (600m2) på nåværende campus kan 
sannsynligvis realiseres felles med NHS og HK i nytt sykehus, og derigjennom redusere 
arealbehovet til UiT. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg 1. 
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I forbindelse med utarbeidelsen av intensjonsavtalen og i arbeidene etter at 
intensjonsavtalen ble inngått og etter styremøtet i Helse Nord RHF 28. februar 2018, har 
det vært utstrakt kontakt mellom Finnmarkssykehuset HF, Helse Nord RHF, UiT, 
Hammerfest kommune, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 
for å finne gode løsninger. 
 
UiT ba Kunnskapsdepartementet (KD) i eget brev 26. mars 2018 om å få utrede arealer 
til undervisningsformål i NHS. I brevet var det lagt ved en begrunnelse i notat om 
Samhandling, samarbeid og fellesskap – fakultetsutvikling ved å samlokaliseres med nye 
Hammerfest sykehus. 
 
Brev med tilhørende notat fremgår av vedlegg 2. 
 
KD besvarte henvendelsen i brev av 24.april 2018. Se vedlegg 3.  
 
KD sier i brevet at man mener planene om samlokalisering mellom Finnmarkssykehuset 
HF og UiT fremstår som et godt grunnlag for samhandling og felles utnyttelse av 
ressurser, og for forsknings- og undervisningsaktiviteter innenfor de helsefaglige 
retningene som tilbys ved UiT. KD gir på denne bakgrunn UiT tillatelse til å gå videre 
med planleggingen. 
 
Når det gjelder omfanget på husleiekompensasjonen som kan gis til UiT for leie av 
arealene i NHS, kan UiT søke om å få kompensasjon for inntil 75 % av de økte 
leiekostnadene. Dette må imidlertid avklares senere. 
 
Oppfølging av samarbeid med Hammerfest kommune 
FIN ba i brev av 22. januar 2018 HK om en avklaring knyttet til: 
 Kommunens interesse for en realisering av parkeringshus og helsehus. 
 Kommunens interesse for en videreføring av landskapsplanen. 
 
Kommunestyret i HK behandlet henvendelsen i møte 5. april 2018. Vedtakene fremgår i 
brev fra HK av 6. april 2018, se vedlegg 4. Hovedkonklusjonen er for det første at HK er 
positiv til etablering av nye helsefunksjoner integrert i NHS innenfor en kostnadsramme 
på 266 mill. kroner. For det andre er HK positiv til at Hammerfest Parkering KF 
etablerer parkeringsanlegg på området innenfor en øvre investeringsramme på 109 
mill. kroner. For det tredje kan konseptrapportens landskapsplan legges til grunn for 
videre plan- og prosjekteringsarbeid for nytt sykehus og tilhørende anlegg på Rossmolla. 
 
HK vil sammen med Statens Vegvesen og FIN arbeide med finansieringsløsninger for 
riksvei med gang- og sykkelvei, slik at det kan stå klart til sykehuset tas i bruk. 
 
Endelig er HK åpen for ulike muligheter knyttet til overtakelse av tomt for nytt sykehus 
kombinert med salg eller makeskifte av dagens tomt. 
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Adm. direktørs vurdering 
Det er gjennomført et godt arbeid med oppfølging av ulike avtaler mellom 
Finnmarkssykehuset HF, Universitetet i Tromsø og Hammerfest Kommune om 
tomtearealer, infrastruktur og bygningsmessige arealer for Nye Hammerfest sykehus. 
 
Adm. direktør er godt tilfreds med tilbakemeldingene som er gitt Helse Nord RHF og 
Finnmarkssykehuset HF fra Universitetet i Tromsø, Hammerfest kommune og 
Kunnskapsdepartementet i forhold til samarbeid om arealer knyttet til planleggingen av 
det nye sykehuset i Hammerfest.  
 
Adm. direktør anbefaler at styret ber Finnmarkssykehuset HF om å videreføre arbeidet 
inn i forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende 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. 

 
 
Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:    
1. Brev fra Universitetet i Tromsø av 23. august 2017 til Sykehusbygg HF ad. Oppfølging av 

intensjonsavtale. Tilbakemelding til Finnmarkssykehuset og Hammerfest kommune 
vedr. samlokalisering  

2. Brev fra Universitetet i Tromsø av 26. mars 2018 til Kunnskapsdepartementet ad. 
Anmodning om tillatelse til å planlegge leie av arealer i Nye Hammerfest sykehus 

3. Brev fra Kunnskapsdepartementet av 23. april 2018 til Universitetet i Tromsø ad. 
anmodning fra UiT om tillatelse til å planlegge leie av arealer i Nye Hammerfest sykehus  

4. Brev fra Hammerfest Kommune av 6. april 2018 til Finnmarkssykehuset HF ad. Svarbrev 
Finnmarkssykehuset - Brev til Hammerfest kommune - samarbeid om arealer 

 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018 
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Sykehusbygg HF 
v/ Christian Brødreskift 
Postboks 6245 Sluppen 
7488 Trondheim 
 
  
 
 

 

Oppfølging av intensjonsavtale. Tilbakemelding til Finnmarkssykehuset og 
Hammerfest kommune vedr. samlokalisering 

1. Bakgrunn 
Det henvises til intensjonsavtale den 20.02.17 mellom Finnmarkssykehuset (FIN), UiT og Hammerfest 
kommune (HK) om disponering av arealer i Nye Hammerfest Sykehus (NHS). Udir nedsatte på bakgrunn av 
intensjonsavtalen en arbeidsgruppe for å utrede disse mulighetene. Arbeidsgruppen har bestått av: Linda 
Okstad, assisterende instituttleder IHO, Ingrid P. Olsen, 1. amanuensis Helsefak, Anne Tørseth, rådgiver 
Helsefak, Erland Loso, avdelingsdirektør BEA og Trond Nylund, assisterende fakultetsdirektør Helsefak. 

Bakgrunnen for intensjonsavtalen er blant annet at partene skal kartlegge felles interesser i arealer. Videre at 
partene skal kunne utnytte mulighetene for felles benyttelse av arealer og gjennom samlokalisering sikre at man 
kan tilby bedre tjenester til en lavere kostnad. 

Intensjonsavtalen har som forutsetning at prosjektene kan realiseres på felles tomt som ivaretar hver av partenes 
behov 

Forutsetningene i intensjonsavtalen har vært avgrensende for dette dokumentets innhold og oppbygging 
omkring alternativene: 

1. a) Campus som en integrert del av NHS og HK og/eller 

b) Campus som et nærstående bygg. Forutsetter campus Hammerfest som i dag integrert i Hammerfest 
sykehus 
 

2. Campus Hammerfest som i dag, men der eksisterende bygningsmasse økes og renoveres slik at den er 
hensiktsmessig i forhold til læringsmiljø, ansattes behov og UiT sin aktivitet. 
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1. Formål UiT i Hammerfest vil bli bedre rustet til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag ved å utdanne det 
helsepersonell Finnmark har behov for. Utredninger viser et stort behov for målrettede tiltak som kan bedre 
rekrutteringsutfordringene i Finnmark, særlig innenfor helsesektoren. Både nasjonal og internasjonal forskning 
har vist at studenter som eksponeres for desentraliserte læringsarenaer øker sjansen for at de velger å fortsette 
sin yrkeskarriere utenfor urbane områder1. 

En samlokalisering vil gi gevinst i form av nye og tilpassede læringsarenaer i praksisfeltet og dermed høyne 
kvaliteten i utdanningene. Samlokalisering vil i seg selv styrke samarbeidet mellom kommune, 
spesialisthelsetjeneste og universitet. En samlokalisering (etter «Sameiemodell» eller «Leiemodell») vil være i 
tråd med de anbefalinger som fremkommer i «Husebekkrapporten». 

Bygget skal også ivareta UiT sine nåværende og framtidige behov på UiT i Hammerfest, også utover helsefag. 

2. Kort beskrivelse av partenes prosess med vekt på betydningen av tomtevalg. 
 

Finnmarkssykehuset: Idéfasen for NHS ble avsluttet ved årsskiftet 2016/17. Idéfaserapport Nye Hammerfest 
Sykehus ble behandlet i styret for FIN i februar 2017, og i Helse Nord sitt styre i mars 2017. 

Idéfaserapporten legger til grunn et areal på 28 900 m2 og styret i Helse Nord har vedtatt å øke 
investeringsrammen for NHS fra 1 250 000 000 til 1 950 000 000. Renovering eller nybygg antas å ha samme 
kostnad. Arbeidet er nå i konseptfasen som er planlagt ferdigstilt i desember 2017. Videre skal et skisseprosjekt 
være ferdigstilt i begynnelsen av 2018 og forprosjektering i 2019. Tidligste byggestart er forventet i 2019-2020. 

Hammerfest kommune: Styret for kultur, omsorg og undervisning (KOU) behandlet saken i mai 2017 og i 
kommunestyret 15. juni 2017. Innenfor helserelaterte funksjoner er det avdekket et behov for et betydelig økt 
antall kommunale omsorgs enheter. Dette foreslås løst i samlokaliseringsprosjektet med NHS og UiT. Andre 
kommunale funksjoner som vurderes som samarbeidsarenaer er legevakt, legesenter, KAD-senger, 
intermediærsenger, primærhelsetjeneste for øvrig, rus- og psykiatri-tjeneste og fysioterapi. 

Parallelt med forprosjektet av NHS vil Hammerfest kommune utarbeide en reguleringsplan. Hammerfest 
kommune ga sin tilslutning til intensjonsavtalen i kommunestyret i februar 2017. Saken er ytterlige behandlet i 
styret for Hammerfest parkering som stiller man seg positiv til å etablere et felles parkeringsanlegg for alle tre 
parter.  

Tomtealternativer: Etter en lang og bred prosess mellom kommune, foretak og sykehusbygg gjenstår to reelle 
alternativer for tomt. Dette er realisering av NHS på eksisterende plassering eller Rossmolla. Sistnevnte gir 
mulighet for sjøveis kommunikasjon og ligger ca 1 km fra dagens UiT i Hammerfest. Styret i 
Finnmarkssykehuset avklarer tomtevalg allerede i september 2017. Deretter går saken videre til behandling i 
Helse Nord i oktober 2017.  

 Tomtevalg 1: Rossmolla er rent byggeteknisk et førstevalg da alle parter kan bygge nye lokaler uten 
innvirkning på den daglige driften. For UiT vil en plassering på Rossmolla peke i retning av nytt 
universitetsbygg hvor deler av nytt undervisnings areal kan være integrert i sykehusets behandlings enheter. 
Dette vil gi størst uttelling med tanke på å dele mest mulig areal og dermed også samlokalisering som grunnlag 
for faglige synergieffekter. 

                                                      

1 Nilsen, Huemer og Eriksen (2012) og NSDM 

 



Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 /  postmottak@uit.no / uit.no / org.nr. 970 422 528 3 

Tomtevalg 2: Eksisterende tomt for nåværende sykehus vil medføre en gradvis oppbygging/renovering av NHS. 
Gitt dette valget kan UiT fortsatt ha mulighet til nytt universitetsbygg med samme muligheter som tomtevalg 1 
ettersom tomten har et stort og ubenyttet areal. Ulempen er at bygningsmassen blir mer komprimert og alle tre 
parter gis begrensninger fordi det blir trangere på tomten. 

Muligheten for å foreta en oppgradering og utbygging av Statsbyggs lokaler i tillegg til et tilbygg er også 
realiserbart. Eventuelle funksjoner som egner seg for felles bruk kan da bli forsøkt plassert i tilknytning til 
tilbygget (foaje, auditorier, kantine, felles møterom). 

Begge alternativer vil kunne dekke UiT sine behov. 

 

3. Samfunns- og effekt mål for UiT i Hammerfest. 
 

Samfunnsmål: 
En regionalt ledende arena for forskning, utdanning og kompetanseutvikling i medisin- og helsefag samt andre 
relevante utdanninger ved UiT i Hammerfest som har betydning for regionen. 

Effektmål: 
� Økt og forbedret utdanningskvalitet. 

� Styrking av kunnskaps- og akademisk miljø i Finnmark 

� Økt attraktivitet  

� Forbedret arbeids- og læringsmiljø 

� Økt samspill  

� Svare på arbeidslivets behov for kompetanse 

� Styrke omdømmebyggingen på helsetjenestene og utdanning i Finnmark. 

4. Arealbehov 

Nåværende campus i Hammerfest er 3200m2. Allerede i 2005 ble behovet for å utvide eksisterende 
bygningsmasse utredet. Bakgrunnen var økt aktivitet ved sykepleierutdanningen samt etterspørsel for å avgi 
arealer til andre studieretninger innenfor Høgskolen i Finnmark. Bygget er kvadratisk og bakerste del av 
byggets 1.etasje er innskutt i skråning slik at det ikke er mulig med dagslys. I midterste del er det et 
bomberom som utgjør anslagsvis 1/3 av byggets 1.etasje. Bomberommet kan ikke nyttiggjøres som 
læringsareal eller kontorer og gir generelt en tilleggs utfordring ved ombygning/renovering. 
Fra 2017 kommer legeutdanning til, samt samlingsbasert lærer- og vernepleierutdanningen og ingeniørfag. 
Samlet har behovet for nytenkning omkring areal blitt forsterket siden 2005. Ved en samlokalisering av UiT, 
HNS og HK vil arealeffektiviteten øke (fellesarealer, sambruk og tilpassede arealer). Dette tilsier at UiTs 
behov for areal ikke vil øke, men holdes på samme nivå eller reduseres (selv om aktiviteten økes). En 
reduksjon vil også kunne oppnås ved at flere studenter, fag og UiT aktiviteter innpasses i samme arealmengde 
gjennom bedre tilpassede romfunksjoner. 
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Tas det hensyn til det forhold at; av de ca 3200m2, så utgjør areal under bakken og innvendig uten vindu 
(utenom auditorium) inkludert ulike tekniske rom (fyrrom, aggregat, tavlerom, trafo, vask/rengjøring og 
trimrom mv.)  ca 600m2, så vil det være potensiale får å redusere arealbehovet for UiT ved at denne typen 
areal kan effektiviseres og deles med NHS og HK. Tar en utgangspunkt i rammen for NHS (28.900m2), så vil 
det skisserte behovet for UiT (3.200m2) utgjøre ca 11% av den totale bygningsmassen. Store deler av det 
tekniske arealet (600m2) på nåværende campus Hammerfest bør da kunne realiseres felles med NHS og HK, 
og derigjennom redusere arealbehovet til UiT. Hva dette betyr nøyaktig i kvadratmeter bør beregnes av 
arkitekter/ingeniører.  
 
Under presenteres behovet som er for areal ved universitetet i Hammerfest. Det er satt opp i rekkefølgen: 
1) UiTs behov for areal til ikke-praksisrettet undervisning. 
2) UiTs mulighet for integrert areal i NHS 
3) UiTs mulighet for integrert areal i HK sine enheter 
4) Mulig felles areal NHS/NHS/UiT. 
5) Arealer til forskning 
6) UiTs behov for kontor og personalrom 
 

4.1 Behov for undervisnings- og læringsareal for UiT i Hammerfest. 
�  3 auditorium 

o Alt etter behov ved HNS og HK kan ett (eller flere) auditorium sambrukes –f.eks. etter modell av 
UiT og UNN. Auditorium krever betydelig areal og kostbare tekniske installasjoner, samt bruken 
er varierende gjennom semesteret. God logistisk planlegging muliggjør sambruk og redusert 
eksklusivt arealbehov. 

� 4 rom til ferdighetstrening for sykepleierutdanningen.  

� Simuleringsrom. 

� Felles lesesal til ca. 200 heltidsstudenter og ca. 100 studenter på deltid/ desentralisert/ nettbasert. 

� 44 faste lesesalsplasser. 

� 10 grupperom med plass til 12 studenter. 

� 10 grupperom med plass til 5-6 studenter. 

4.2 Felles arealutnyttelse for UiT i Hammerfest og NHS, undervisnings- og læringsareal 
� Kombinerte undervisnings- og behandlingsrom integrert i NHS og som er universelt utformet for 

fagområdene medisin, kirurgi, gynekologi, ortopedi og pediatri i legeutdanningen.  

� I sykepleierutdanningen kan spesialrom som skyllerom og eventuelt medikamentrom integreres i NHS og 
benyttes av avdelinger i perioder uten undervisning. 

� Øvingsrom plassert i UiTs lokaliteter kan etter avtale også benyttes av ansatte i NHS til ferdighetstrening. 

� Felles tilgjengelighet og utnyttelse av bibliotektjenester for faglitteratur 
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4.3 Felles arealutnyttelse for UiT i Hammerfest og HK, undervisnings- og læringsareal.  
� Tilrettelagt areal for studentaktivitet i den kommunale legevakten. 

� Tilrettelagt areal for studentaktivitet i kommunale omsorgsenheter som muliggjør studentdrevet avdeling. 
En døgnbemannet enhet i den kommunale eldreomsorgen er et svært godt utgangspunkt for tverr 
profesjonell læring (TPS) og virkelighetsnære og gode praksisplasser for helsefaglige utdanninger. Særlig 
gjelder det som læringsarena i grunnutdanningen for sykepleier- og leger i Finnmark.  

� Et eget legekontor (tilsvarende KRAFT i Tromsø) som er tilrettelagt for å ha ansvaret for student 
undervisning i legestudiet. Legekontoret er da bemannet med leger som er ansatte i både kommune og på 
universitetet. 

� Øvingsrom plassert i UiTs lokaliteter kan etter avtale også benyttes av ansatte i HK til ferdighetstrening. 

� Felles tilgjengelighet og utnyttelse av bibliotektjenester for faglitteratur 

 

4.4 Felles areal for UiT i Hammerfest, NHS og HK.  
Alle undervisningsrom/øvingsrom/SIM-rom og grupperom bør ha samme fasiliteter mht 
lyd/bildekommunikasjon/strømming, være framtidsrettet og ta høyde for fleksibilitet og framtidig 
digitalisering av utdanningene. Undervisnings- og læringsareal som for eksempel auditorier, grupperom og 
øvingsrom ( pkt 4.1) må disponeres av UiT for å sikre undervisningen, men kan etter nærmere avtaler 
benyttes felles. 

Kravet til øvelse i praktiske prosedyrer er økende i helsevesenet, uansett om det er 1. linjetjeneste eller 
spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende er tverrprofesjonell simulering ei satsning i helsefaglige utdanninger, 
men krever areal tilpasning. Finnmarkssykehuset og UiT har fagfolk som er ledende på internasjonalt nivå på 
området. Fellesarealer innenfor simulering har stort potensiale for faglige synergieffekter mellom UiT, NHS 
og HK.  

 

Øvrig areal som kan være felles for alle:  

� Foaje med felles informasjonsskranke 

� Tekniske rom (se pkt 4.) 

� Renhold 

� Kantine 

� IKT og drift 

� Tilstrekkelig kapasitet på møterom 

� Personalgarderober 

� Studentgarderober må være adskilt og bør plasseres slik at den dekker klinisk og teoretisk undervisning. 

� Treningsrom for ansatte 
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� Bibliotek -leseplasser i biblioteket – læringsmiljø. 

 

4.5 Forskning  
Forskning er en av hovedoppgavene til både UiT og Finnmarkssykehuset. Med forskyvning av 
behandlingsansvar til kommunal sektor er det forventet at behovet for forskning i kommunehelsetjenesten vil 
øke. Per i dag er det tre professorer og fem førsteamanuensiser tilknyttet legeutdanningen i Finnmark. I 
sykepleierutdanningen er det to førsteamanuensiser og en professor. Utover dette miljøet har 
Finnmarkssykehuset og Hammerfest kommune ansatte med PhD uten at det er et formalisert samarbeid 
mellom forskerne 

NOKUT stiller krav til akademisk kompetanse i profesjonsutdanninger og det vil derfor være viktig å bygge 
videre på den samlede akademiske kompetansen i Finnmark. 

Det vil i mange tilfeller være en overlapp mellom arbeidsgiverforhold og tilknytningen til UiT som 
utdanningsinstitusjon for stipendiater. Både sykepleiere og leger har gjerne arbeidsforhold i klinikken som de 
søker hel- eller delvis permisjon fra ved oppstart i PhD - utdanning. Areal til forskningsaktivitet er således 
godt egnet til å deles av alle tre parter etter en fordelingsnøkkel for estimert aktivitet. Det vil styrke tre relativt 
små forskningsmiljø å være samlokalisert. 

� Legeutdanningen og IHO har behov for 3-4 stipendiatkontor i tillegg til kontor for forskningsleder. 

� Felles lite pauserom 

� Felles møterom til 8 personer 

 
4.6 Kontor og personalrom for UiTs ansatte 
� 30 kontor 

� 12 kontorarbeidsplasser 

� Pauserom 

� Toalett 

� Lager 

� Kontor teknisk/ renhold/ ITA/BEA (Kan være fellesareal i den grad det er mulig.) 

 
5.Budsjett, finansiering og øvrige ressurser. 
Det kan tenkes to hovedstrategier for å finansiere nybygg i Hammerfest sammen med Hammerfest sykehus og 
Hammerfest kommune. Se nedenfor 

I «Husebekkrapporten» skisseres det to alternative modeller for finansiering av areal: 

1. Sameiemodell: «Sameiemodellen, slik den er utformet i sameieavtalen mellom St. Olavs hospital og 
NTNU, bygger på en organisering av universitetssykehuset der undervisnings- og 
forskningsfunksjoner er integrert i bygg for kliniske funksjoner. Modellen er bygget på et tinglyst 
sameie, og ansees av arbeidsgruppen å fungere godt og anbefales videreført som prinsipp ved nybygg 
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for universitetssykehus. Samarbeid om utbygging vil dessuten kunne trekke veksler på et større 
samlet kompetanse- og erfaringsgrunnlag med byggeprosesser, i motsetning til en leiemodell der kun 
helseforetaket og HOD står ansvarlig. Arbeidsgruppen understreker at en slik løsning må vurderes 
helhetlig av regjeringen i forbindelse med nybygg av universitetssykehus og ikke sees som del av 
KDs behov for nybygg». 

 
2. Leiemodell: Leiemodellen innebærer at helseforetaket alene står ansvarlig for bygget, mens 

universitetet bidrar til finansiering og drift gjennom å leie arealer i sykehusbygningen uten å investere 
i denne. Begge modeller forutsetter at partene settes i stand til drift og vedlikehold av sine respektive 
arealer. 

 
Sameiemodellen forutsetter at KD/UiT bidrar til finansiering av nytt felles areal (det gis en bevilgning for å 
erverve nødvendig areal for UiT sin virksomhet i Hammerfest). Leiemodellen kan benyttes på to måter: a) 
UiT leier arealene (som finansieres av Helseforetaket og kommunen) i sykehuset og benytter (flytter) midlene 
fra leieavtalen med Statsbygg (campus Hammerfest) til å finansiere husleien b) husleien (campus 
Hammerfest) benyttes til å finansiere arealet (tilbakekjøp) over tid (modell etter Tannbygget i Tromsø, der 
UiT kjøper, deler av, bygget tilbake via husleien). 
Dagens husleiekostnader campus Hammerfest vil, gjennom en oppgradering, ombygging og modernisering, 
øke. Det må derfor tas utgangspunkt i et ombygd, tilpasset og modernisert campus Hammerfest før en 
sammenligner kostnader mellom dagens campus og et fremtidig felles campus med sykehuset og kommunen. 
 
Se også intensjonsavtalens pkt 3.1  

6.Oppsummering 
Nye utdanninger og studentgrupper er tilkommet universitetet i Hammerfest seneste år.  Aktuelle bygg er fra 
1986 og leiekontrakten med Statsbygg løper ut 2022. På grunn av byggets alder, økt student tilstrømning og 
behov for moderne lokaliteter er det samlet sett nødvendig med nytenkning omkring areal og byggetekniske 
løsninger.  

Det er identifisert et potensiale for arealbesparelse og kostnadseffektivitet for alle tre parter, avhengig av hva 
man vil realisere av de skisserte muligheter.  En samlokalisering mellom HK/NHS/UiT, HK/UiT og HNS/UiT 
vil gi synergieffekter på alle de felt man velger å samarbeide. «Husebekkrapporten» peker også på at 
sektorene må legge til rette for samarbeid og felles drift og bruk av arealer. 

I intensjonsavtalens pkt. 1.3 omtales realisering på felles tomt. UiT vil være delaktig i samarbeidet på begge 
tomtevalg, men er avhengig av hvordan dette kan finansieres. Ut i fra et antatt kostnadsnivå og at det på 
nåværende tidspunkt er usikkert om dette er et «kurantprosjekt» eller et fullfinansiert byggeprosjekt. UiT er i 
dialog med KD for å avklare dette. Et kurantprosjekt vil kunne ta kortere tid og en renovering av dagens 
campus vil innebære tilbygg/ ombygning som knyttes sammen med annen bygningsmasse. 

Sammenfattet er det behov for betydelig oppgradering av eksisterende bygningsmasse som UiT Hammerfest 
disponerer i dag. NHS valg av tomt høsten 2017 vil ikke ha avgjørende betydning med hensyn til et videre 
samarbeid i skisseprosjekt, men vi ha økonomiske implikasjoner. UiT er også i dialog med statsbygg om 
kostnader for  utbyggings- og endringspotensiale i eksisterende bygg. 
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Vennlig hilsen 

 

Erland Loso 
bygg- og eiendomsdirektør 
– 
erland.loso@uit.no 
77 64 67 11 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

 
 
 
 
 
 

























 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for eierskap i 
høyere utdanning og 
forskning 

Saksbehandler 
Marthe Nordtug 
22 24 74 62 

Vedrørende anmodning fra UiT om tillatelse til å planlegge leie av arealer 
i Nye Hammerfest sykehus 

Kunnskapsdepartementet (KD) viser til brev datert 26.03.2018 der Universitetet i Tromsø -

Norges arktiske universitet (heretter UiT) anmoder departementet om tillatelse til å gå videre 

i arbeidet med å planlegge leie av arealer til bruk for universitetsformål i Nye Hammerfest 

Sykehus (NHS). 

 

KD mener planene om samlokalisering mellom Finnmarkssykehuset og UiT fremstår som et 

godt grunnlag for samhandling og felles utnyttelse av ressurser, og for forskning- og 

undervisningsaktiviteter innenfor de helsefaglige retningene som tilbys ved UiT. KD gir på 

denne bakgrunn UiT tillatelse til å gå videre med planleggingen.  

 

KD viser videre til referat fra møte 27.03.2018 der saken ble diskutert. Referatet omtaler en 

søknad fra HelseNord HF om investeringslån til byggeprosjektet. KD ber UiT påse at det 

videre arbeidet med prosjekteringen av byggeprosjektet med behovsanalyser knyttet til felles 

og egne arealer til universitetsformål, blir tatt hensyn til i en eventuell revidert søknad om 

investeringslån. UiT må dekke kostnader ved prosjekteringsarbeidet innenfor sine gjeldende 

rammer.  

 

KD oppfordrer også UiT til å informere Statsbygg på et tidlig tidspunkt om de videre planene 

knyttet til samlokaliseringsprosjektet og påfølgende oppsigelse av dagens leieavtale om 

lokaler som leies av Statsbygg i Elsa Semmelmannsvei 1.  

 

Når det gjelder omfanget på husleiekompensasjonen som kan gis til UiT for leie av arealene, 

vil dette være et eventuelt satsingsforslag fra Kunnskapsdepartementet som må behandles i 

den ordinære budsjettprosessen. KD kan derfor ikke gi noen avklaringer om dette på 

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 

universitet 
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nåværende tidspunkt, men viser til at det kan søkes om å få kompensasjon for inntil 75 pst. 

av de økte leiekostnadene. KD viser også til at det har blitt innvilget lavere 

kompensasjonsomfang i andre tilfeller og at det er .  

 

Vi oppfordrer til å ta kontakt dersom noe er uklart. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hedda Huseby (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Marthe Nordtug 

seniorrådgiver 

 

 

 

Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet 
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PROTOKOLL  
(Legges fram for godkjenning i neste OSO-møte):  
 
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtested: VK / Skype-møte  
Dato:  Mandag 4. juni 2018 
Tidspunkt: kl. 11:00 – 12:00  
 

Følgende deltok: 
Eva Håheim Pedersen, Rita Jørgensen, Bjørn Wembstad, Inger Lise Balandin, Jørgen Nilsen, 
Britt Larsen Mehmi, Kjell Magne Johansen, Elin Bye (KS), Leif Vidar Olsen (deltok i siste sak) 
og Leif Arne Asphaug-Hansen (sekr. OSO)  
 
SAKER: 
 
Sak 11/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste til OSO møte 4. juni 2018 godkjennes med følgende endringer. Sakene:  

 Sak 17/2018: Kartleggingsundersøkelsen i kommuner, gjennomgang av resultater, og  

 Sak 18/2018: Bistandsteam som samarbeidsorgan gjeldende området bruk av tvangstiltak 
overfor personer med rusmiddelproblemer 

utsettes til neste møte.    
 
Sak 12/2018: Godkjenning av protokoll fra møte 19. februar 2018  
Vedtak: 
Protokoll fra møtet i OSO 19. februar 2018 godkjennes. 

 
Sak 13/2018: Referatsaker 
A: Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten 20.04.2018 
B: Referat fra møte 01/2018 i lokalt faglig samarbeidsorgan Vest-Finnmark 
C: Referat, lokalt faglig samarbeidsorgan Øst-Finnmark, møte 1-2018, 7. mars 2018  
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering 
 
Sak 14/2018: LIS1, nye retningslinjer for kommunene.    
Vedtak: 
1. OSO tar informasjon om nye retningslinjer for legeutdanning (LIS1) til orientering. 
2. OSO ber kommunene følge opp sitt ansvar for utdanningen ved å: 

 Legge til rette for læringsaktiviteter slik at lege i spesialisering kan oppnå læringsmålene.   

 Sørge for at legen får nødvendig veiledning og supervisjon  
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 Sørge for at det oppnevnes en individuell veileder for den enkelte lege  

 Sørge for at den enkelte lege får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd  

 Sørge for at oppnådde læringsmål dokumenteres  

 Utstede bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.  
3. OSO ber videre kommunene sikre nødvendig registrering av oppnådde læringsmål i 

kommunepraksis 
4. OSO oppfordrer KS Nord-Norge til på vegne av kommunene å følge opp sak særlig omhandlende 

system for registrering av læringsmål mot sentrale myndigheter. 
 
 
Sak 15/2018: Revisjon av samarbeidsavtale – ansettelse av LIS1-leger (turnusleger) 
Vedtak: 
1. Det oppnevnes et utvalg som gis i oppdrag å fremme forslag til revidert samarbeidsavtale for 

tilsetting av LIS1-leger. 
2. Kommunene oppnevner 2 representanter til utvalget: 

a. 1 representant fra Sør-Varanger kommune 
b. 1 representant fra Hammerfest kommune 

3. Finnmarkssykehuset HF oppnevner 2 representanter til utvalget: 
4. Finnmarkssykehuset HF ivaretar sekretærfunksjon for arbeidsgruppen 
5. OSO ber om å få forelagt anbefalt forslag til samarbeidsavtale i sitt neste møte 

 
 

Sak 16/2018: Oppfølgingssak – Akuttsituasjoner i kommuner når helsepersonell anmodes om hjelp 
På tvers av kommunegrense 

Vedtak: 
OSO-Finnmark ber KS Nord-Norge vurdere hvorvidt det er ønskelig og/eller hensiktsmessig å 
iverksette arbeid med samarbeidsavtaler mellom kommuner som omfatter akutte medisinske 
situasjoner hvor helsepersonell fra nabokommune kan bidra som nærmeste ressurs til å yte bistand. 
En eventuell slik avtale bør og klargjøre økonomisk oppgjørsordning mellom kommunene.  
 

 
Sak 17/2018: Kartleggingsundersøkelsen i kommuner, gjennomgang av resultater 

Sak utsatt til neste møte 
 
 
Sak 18/2018:  Bistandsteam som samarbeidsorgan gjeldende området bruk av tvangstiltak overfor 

personer med rusmiddelproblemer-   

Sak utsatt til neste møte 
 
 
Sak 19/2018: Etablering av «fastlegeråd» i Finnmark 
Vedtak: 
1. OSO gir sin tilslutning til opprettelse av fastlegeråd i Finnmark. 
2. OSO ber partene legge til rette for deltakelse i rådet. 
3. OSO anbefaler at rådet består av: 

a. 4 representanter fra kommunene slik at både Øst-Finnmark, Midt-Finnmark og Vest-
Finnmark er representert 

b. 4 representanter fra Finnmarkssykehuset slik at både psykisk helsevern og somatikk er 
representert. 

4. OSO anbefaler ved oppstart at det tilstrebes 2-3 årlige møter. 
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5. Oppgaver for Fastlegeråd er: 
a. Gi råd i saker hvor Finnmarkssykehuset ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til 

fastlegene 
b. Gi råd om Finnmarkssykehuset ønsker å implementere nye rutiner som påvirker 

samhandling med fastlegene 
c. Gi råd/foreslå nye rutiner og tilbud i Finnmarkssykehuset.  
d. Dersom det er uenighet mellom fastlegerådet og Finnmarkssykehuset bør slike saker 

bringes inn for OSO.  
e. Fastlegerådet lager referat fra sine møter som distribueres til kommunene og til 

Finnmarkssykehuset. Slike referat skal gjøres tilgjengelig på Finnmarkssykehusets 
hjemmesider/«Legesia». 

 
 
Sak 20/2018: Avvik og nødnett 
Forslag til vedtak 
1. OSO tar informasjon om avvik gjeldende bruk av nødnett til orientering. 
2. OSO oppfordrer kommunene til å tilrettelegge og sikre at relevant personell i kommunene får 

nødvendig opplæring i bruk av nødnett før de settes i rolle hvor dette benyttes.  
3. For å sikre tilstrekkelig kompetanse forutsetter OSO kompetanseoverføring innad i kommunen 

samt at Finnmarkssykehuset fortsetter å ivareta opplæring. 
4. Opplæringsbehov må varsles slik at Finnmarkssykehuset gis anledning til å planlegge denne 

aktiviteten. Dette kan og omhandle oppfriskningskurs.  
 
 
Sak 21/2018: Orientering om ambulanseflyberedskapen i Helse-Nord ved klinikksjef Jørgen Nilsen 
Klinikksjef Jørgen Nilsen orienterte om dagens status og tiltak som også innbefatter varsling til 
myndigheter og kommuner i forbindelse med den kjente krevende ambulanseflyberedskapen. Status 
oppdateres jevnlig i meldinger til partene og informasjon om beredskapen oppdateres jevnlig på 
egen nettside: https://helse-nord.no/nyheter/ambulanseflyberedskapen-i-helse-nord# 
  

https://helse-nord.no/nyheter/ambulanseflyberedskapen-i-helse-nord
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
6. juni 2018 

Beate Juliussen 
06.06.2018 
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Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Bernt Johan Berg Nestleder Til stede  

Bjørnar Leonardsen Medlem Forfall Vara Bjarne Hammervoll møtte 

Solbjørg Henningsen Medlem Til stede  

Per Olav Kjørsvik Medlem Forfall Ikke møtt 

Tove Hardersen Medlem Forfall Meldt forfall 

Tom-Kristian Hermo Medlem Til stede  

Tor-Magne Olsen Medlem Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Forfall Meldt forfall 

 
Fra administrasjonen møtte: 

Eva Håheim Pedersen 
Beate Juliussen 
Leif Arne Asphaug-Hansen 
Lill-Gunn Kivijervi 
Trude Jensen 
Andreas Ertesvåg 

Administrerende direktør 
Administrasjonssjef 
Samhandlingsleder 
Økonomisjef 
Avdelingsleder budsjett/analyse 
Rådgiver 
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Sak 09/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Innkalling til Brukerutvalgsmøte (BU) i Finnmarkssykehuset HF 
 
Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt møteplan onsdag 
6. juni 2018 kl. 10.00 – 15.00 på Telematikkstudio IT på Hammerfest sykehus.   
 
Møteplan:  

10:00-10:20 Velkommen og presentasjonsrunde 
10:20-11:30 Saksbehandling 
11:30-11:45 Lunsj og pause 
11:45-15:00 Saksbehandling 

 
Det serveres lunsj i møterommet. Dersom det er noen med allergier/intoleranser bes det om at det gis 
beskjed om dette så snart som mulig. 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.  
 
NB! Det vil bli fotografering av det nye brukerutvalget i løpet av møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt til administrasjonssjef i Finnmarkssykehuset, Beate Juliussen på tlf 900 38 119 
eller pr e-post til beate.juliussen@finnmarkssykehuset.no   
 
 

Sakstype 
 

Saks- 
nummer 

Sakens navn Ansvarlig Tid til 
behandling 

Beslutning 09/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste KMJ 5 min 
Orientering 10/2018 Status fra arbeid i styrings- og arbeidsgrupper 

med deltakelse fra BU 
KMJ 30 min 

 11/2018 Presentasjon av Finnmarkssykehuset HF  EHP 30 min 
Orientering 12/2018 Tertialrapport 1. tertial Oppdragsdokumentet LAAH 30 min 
 13/2018 Møteplan, reiseregninger og budsjett 2018 BJ 20 min 
Beslutning 14/2018 Valg av representanter til styrer, råd og utvalg  KMJ 30 min 
 15/2018 For Bedring AE 30 min 
 16/2018 Status byggeprosjekter LGK 30 min 
 17/2018 Langtidsbudsjett foretaket TJ 20 min 
 18/2018 Henvendelser til Brukerutvalget 

 Brev fra Alta Venstre vedrørende 
pasientreiser 

 Brev fra Alta Venstre vedrørende 
ambulansefly i Vest-Finnmark 

KMJ 10 min 

Referatsak 19/2018 Referat AU-møte 24.05.2018 
 

KMJ 10 min 

 20/2018 Eventuelt   
 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt. 

 

 

mailto:beate.juliussen@finnmarkssykehuset.no
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Sak 10/2017 Status fra arbeid i styrings- og arbeidsgrupper med 
deltakelse fra BU 

 
Leder av Brukerutvalget Kjell Magne Johansen gikk gjennom de ulike styrer, råd og utvalg hvor det er 
representanter fra Brukerutvalget representert.     
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 11/2018 Presentasjon av Finnmarkssykehuset HF 
 
Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen presenterte Finnmarkssykehuset HF til det nye 
Brukerutvalget.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 12/2018 Tertialrapport 1. tertial Oppdragsdokumentet 
 
Samhandlingsleder Leif Arne Asphaug-Hansen orienterte fra tertialrapport 1. tertial oppdragsdokumentet.   
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

Sak 13/2018 Møteplan, reiseregninger og budsjett 2018 

 
Administrasjonssjef Beate Juliussen orienterte om møteplanen ut 2018, budsjettet for 2018 samt hvordan 
reiseregninger skal leveres etter møter i Brukerutvalget.  
 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tok informasjonen til orientering.  
 

 
Sak 14/2018 Valg av representanter til styrer, råd og utvalg 

 
Det ble gjort valg til de ulike styrer, råd og utvalg som har representanter fra Brukerutvalget.  
 
Vedtak: 
Følgende personer ble valgt til styrer, råd og utvalg for Brukerutvalgsperioden 2018-2020:  

 
Arbeidsutvalgsmedlemmer Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF: leder Kjell Magne Johansen, nestleder Bernt 
Johan Berg, Solbjørg Henningsen  

Styret i Finnmarkssykehuset HF: Kjell Magne Johansen 

Brukerutvalget Sykehusapotek Nord HF: Tove Hardersen og Tor Magne Olsen 

Samisk språkutvalg: Else Marie Isaksen 

Styringsgruppe Tolkeprosjektet: Else Marie Isaksen 
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Styringsgruppe utviklings- og byggeprosjekter og OU i FIN: Kjell Magne Johansen 

Overordnet tverrgående gruppe nye Hammerfest sykehus: Kjell Magne Johansen, vara Bjarne Hammervoll 

Overordnet tverrgående gruppe Samisk Helsepark: Reidar Varsi (ikke på valg) 

Overordnet tverrgående gruppe Alta Nærsykehus: Bernt Johan Berg, vara Tom-Kristian Hermo 

Medvirkningsgruppe psykisk helsevern og rus: Tom-Kristian Hermo 

Klinisk etikk komite: Tom-Kristian Hermo 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO): Kjell Magne Johansen 

Forskningsstyret i Finnmarkssykehuset HF: Kjell Magne Johansen 

Kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset HF: Bjarne Hammervoll 

Ernæringsutvalget i Finnmarkssykehuset HF: Sigrid Skarstein (ikke på valg), dersom vara Tor Magne Olsen 

Lokalt samarbeidsutvalg Vest-Finnmark: Tom-Kristian Hermo, vara: Solbjørg Henningsen 

Lokalt samarbeidsutvalg Øst-Finnmark: Lokalt LHL medlem (allerede valgt) 
  
 

Sak 15/2018 For Bedring 

Rådgiver HR Andreas Ertesvåg informerte om ForBedringsundersøkelsen 2018.   

 
Vedtak 
Brukerutvalget tar informasjonen til orienteringen.  
 

Sak 16/2018 Status byggeprosjekter 

Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi informerte om byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset HF.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Presiser at det er viktig at brukere kommer tidlig inn i 
prosessen.  
 

Sak 17/2018 Langtidsbudsjett foretaket 

Avdelingsleder budsjett/analyse Trude Jensen informerte om langtidsbudsjettet for foretaket.   
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 18/2018 Henvendelser til Brukerutvalget 
Leder Kjell Magne Olsen informerte om at Brukerutvalget har fått to henvendelser.  

1. Brev fra Alta Venstre vedrørende pasientreiser 
2. Brev fra Alta Venstre vedrørende ambulansefly i Vest-Finnmark 

 
Anestesilege Hanne Rikstad Iversen informerte om luftambulansesituasjonen. Administrasjonssjef Beate 
Juliussen informerte om svar fra Pasientreiser.   
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar brevene fra Alta Venstre til orientering.  
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Sak 19/2018 Referat AU-møte 24.05.2018 
Leder Kjell Magne Johansen gikk gjennom referatet fra AU-møtet 24.05.2018  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering 
 

Sak 20/2018 Eventuelt 
Det fremkom ingen saker under eventuelt.  
 
 
 
Kjell-Magne Johansen 
Leder Brukerutvalget 
Godkjent i etterkant av møtet 



 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

Vår ref.:     
2018/2/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø, 7.6.2018 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 7. juni 2018 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 20. september 2018 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Olav Aulborg varmedlem - møtte for Marianne P. Brekke 

(deltok fra kl. 09.40) 
FFO 

Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Unn Hamran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF  
Tor-Arne Haug direktør for forretningsutvikling  

- deltok pr. telefon 
Helse Nord RHF 

Erling Bang rådgiver Helse Nord RHF 
Nils Bie Normann rådgiver - deltok pr. telefon Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Marianne P. Brekke medlem - ikke møtt FFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Hedvig Hegna medlem  Pensjonistforbundet 

 
Det lyktes ikke å innkalle vararepresentanter for RBU-medlemmer Asbjørn Larsen og Hedvig 
Hegna på grunn av for kort varsel om forfall.  

HELSE NORD

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


 

RBU-sak 49-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 49-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 50-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

16. mai 2018 
Sak 51-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 52-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende 

tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for 
forprosjektet 

Sak 53-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for 
arbeidet 

Sak 54-2018 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2019, orientering 
Sak 55-2018 Pasienter med utviklingshemming - døgntilbud ved 

Nordlandssykehuset, orientering om etablering, drift og erfaringer 
Sak 56-2018 Fødestua i Alta - oppfølging av RBU-sak 31-2018/5 
Sak 57-2018 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalg 2018-2020 
Sak 58-2018 Møteplan 2019 - Regionalt brukerutvalg 
Sak 59-2018 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
Sak 60-2018 Referatsaker 
 1. E-post av 9. mai 2018 fra Sykehusapotek Nord HF (med vedlegg) ad. 

oppnevning av representanter til brukerutvalget i Sykehusapotek 
Nord HF 

 2. BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende) 
- jubileumsseminar 23. mai 2018, program (deltaker fra RBU: Arne 
Ketil Hafstad) 

 3. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende-arbeidet i 
spesialisthelsetjenesten, møte 24. mai 2018, program 

Sak 61-2018 Eventuelt 
A. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - kartlegging av 

næringsinteresser 
B. Pasientreiser fra Tromsø til Alta 
C. Pasientreiser og manglende bruk av felles referansenummer 

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

  



 

RBU-sak 50-2018  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 16. mai 2018 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 16. mai 2018 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 51-2017 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2019-2026 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om forslag til plan for 

Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan 2019-2026 til orientering.  
 
2. RBU slutter seg til adm. direktørs prioriteringer i økonomisk langtidsplan. 
 
3. RBU ber om at følgende områder prioriteres i økonomisk langtidsplan, jf. RBU-sak 

36-2018 (RBU-møte 16. mai 2018): 
a. Tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd innen habilitering og rehabilitering 
b. Regional kreftplan: Etablering av et senter for seneffekter etter kreftbehandling 
c. Prioritere det faglige samarbeidet med primærhelsetjeneste for å styrke arbeidet 

med forebygging innen psykisk helsevern 
 
 

RBU-sak 52-2018  Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 
sykehus - supplerende tilleggsdokument til 
KSK-rapporten og styringsdokument for 
forprosjektet 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om supplerende 

tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for forprosjektet 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus til orientering. Dokumentene 
danner et godt grunnlag for endelig beslutning om oppstart av forprosjekt for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus.  

 
2. RBU ber adm. direktør påse at universell utforming (herunder skilting på nord- og 

lulesamisk, tilpassete digitale løsninger m. m.) av det nye sykehuset følges opp i 
forprosjektet. 

 
 



 

RBU-sak 53-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 
ressursgruppe, mandat for arbeidet 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helgelandssykehuset 
2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet til orientering.  
 
 

RBU-sak 54-2018 Anskaffelse av pasientreiser 
landeveistransport 2019, orientering 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelse av 

pasientreiser landeveistransport 2019 til orientering.  
 
2. RBU ber om at følgende krav prioriteres i anskaffelsen av pasientreiser 

landeveistransport (i uprioritert rekkefølge): 
a) Sjåførens norske språkkunnskaper  
b) Kunnskap til samisk språk i de aktuelle områder  
c) Sjåførens ansvar for henting og transport av pasienter (ende-til-ende-transport) 
d) Tilpasning av digitale løsninger som viser hentetid i sanntid 
e) Miljøkrav må ikke gå utover pasientens behov for raskere transport (unngå for 

lang ventetid) 
f) Gode, tilpassete venterom på sykehusene for pasienter som venter på transport 
g) Ved større bruk av elbiler må det være tilrettelagt for lading f. eks. ved 

sykehusene 
h) HMS-krav som sikrer både sjåfør og pasient/pårørende 
i) Audiovisuelt utstyr i bilene for å bedre kommunikasjonen med passasjerene 

 
 

RBU-sak 55-2018 Pasienter med utviklingshemming - døgntilbud 
ved Nordlandssykehuset, orientering om 
etablering, drift og erfaringer 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om døgntilbud ved 

Nordlandssykehuset til pasienter med utviklingshemming til orientering.   
 
2. Pasienter med psykisk lidelse og utviklingshemming må sikres lokaler som er 

tilrettelagt for denne pasientgruppen, og hvor de ved behov kan skjermes fra andre 
pasienter.  

 
3. RBU ber om at det settes fortgang i arbeidet med å finne egnede lokaler til 

døgnenheten ved Nordlandssykehuset.  



 

4. RBU forutsetter at enheten også skal bidra til kompetansebygging i øvrige tjenester i 
psykisk helsevern om behandling av psykiske lidelser hos mennesker med 
utviklingshemming. 

 
5. RBU ber om at brukerrepresentant oppnevnes så tidlig som mulig i arbeidet med 

etablering av døgntilbudet ved Nordlandssykehuset for å ivareta brukernes 
interesser.  

 
 

RBU-sak 56-2018 Fødestua i Alta - oppfølging av RBU-sak 31-2018/5 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF anbefaler at bakvakt brukes slik at 

jordmor ikke står alene under fødsel. Det er en trygghet både for den fødende og for 
jordmor på aktiv vakt. 

 
2. RBU anbefaler at de nyfødte i Alta får samme tilbud om barnelegeundersøkelse som 

andre nyfødte i vår region. 
 
 

RBU-sak 57-2018 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale 
brukerutvalg 2018-2020 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende representanter til arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i perioden 2018-2020: 
 
A. Medlemmer: 

1. Knut Georg Hartviksen 
2. Gunn Strand Hutchinson 
3. Asbjørn Larsen 

 
B. Varamedlem: 

1. Gunnhild Berglen 
2. Ole-Marius Minde Johnsen 

 
 

  



 

RBU-sak 58-2018 Møteplan 2019 - Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
1. Møteplanen 2019 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som 

følger: 
 

Dato  tidspunkt møtested 
23. januar 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
20. februar 20191 tidspunkt avtales nærmere Bodø 
13. mars 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
22. mai 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
12. juni 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
11. september 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
16. oktober 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
14. november 20192 10.15 - 15.00 Tromsø 

 
2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 16. - 17. oktober 2019 i Bodø. 
 
 

RBU-sak 59-2018 Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Ulik møtevirksomhet: Informasjon (lærings- og mestringssentre, USAM - 
observatør) 

- Vararepresentant for RBU-leder i USAM: Tidligere vararepresentant Jørgen Dahl 
har fratrådt som vararepresentant. RBU oppnevnte RBU-medlem Gunnhild 
Berglen som ny vararepresentant for RBU-leder Hartviksen i USAM.  

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Else Marie Isaksen 

 Informasjon om flere verv innen Finnmarkssykehuset HF: Valgt som BU-
medlem i HF-et og andre verv.  

- RBU-medlem Olav Aulborg 
 Dialogmøte i Svolvær ad. rehabilitering 5. juni 2018: Informasjon 

- RBU-medlem Ole-Marius Minde Johnsen 
 Ulike aktiviteter: Informasjon 
 Brukermedvirkning innen Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård 

- RBU-medlem Gunnhild Berglen 
 Pasientreisekonferanse 6. juni 2018 i Svolvær: Informasjon 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Luftambulansetjenesten, ustabil drift: Informasjon om status pr. dags dato og 

planlagte tiltak på kort og lang sikt.  
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 

                                                        
1 AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2018 - tildeling av midler 
2 I forbindelse med RBU-møtet i NOV2019 avholdes felles møte med lederne av brukerutvalgene i 
underliggende HF. 



 

Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
Under RBU-sak 59-2018/3 - første strekpunkt ble Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF orientert om status i luftambulansetjenesten pr. dags dato, herunder at kriteriene for 
å rekvirere luftambulanse er de samme som i en ordinær driftssituasjon. RBU fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om 

Luftambulansetjenesten - ustabil drift til orientering.  
 
2. RBU vil oppfordre alle aktører som uttaler seg i media om å gi saklig og riktig 

informasjon for ikke å skape frykt og utrygghet i befolkningen.  
 
 

RBU-sak 60-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post av 9. mai 2018 fra Sykehusapotek Nord HF (med vedlegg) ad. oppnevning av 

representanter til brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF 
2. BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende) - 

jubileumsseminar 23. mai 2018, program (deltaker fra RBU: Arne Ketil Hafstad) 
3. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten, møte 

24. mai 2018, program 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 61-2018  Eventuelt 
 
A. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - kartlegging av næringsinteresser 
 
RBU-leder Knut Georg Hartviksen informerte Regionalt brukerutvalg om innspill fra 
RBU-medlem Gunnhild Berglen ad. kartlegging av RBU-medlemmers næringsinteresser. 
 
RHF-administrasjonen har iverksatt en slik kartlegging etter malen for styret i Helse 
Nord RHF. Det planlegges å gjennomføre en slik kartlegging hvert år i mai/juni. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om kartlegging av RBU-
medlemmers næringsinteresser til orientering 
 



 

B. Pasientreiser fra Tromsø til Alta 
 
RBU-medlem Leif Birger Mækinen stilte spørsmål ad. pasientreiser mellom Tromsø og 
Alta. Han viste til flere henvendelser fra pasienter og pårørende som opplever å måtte 
vente uforholdsmessig lenge, spesielt ved flyforsinkelser. Alle pasienter må få reise 
hjem med første mulige fly etter endt behandling.  
 
RHF-ledelsen orienterte om prosedyrer som er utarbeidet for rekvirenter og 
oppfølgingen av disse for å sikre at pasienter får den transporten de har krav på.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen til 
orientering.   
 
 
C. Pasientreiser og manglende bruk av felles referansenummer 
 
RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson stilte spørsmål ad. problematikken rundt felles 
referansenummer på flyreiser for pasienter og deres ledsager. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil påpeke at pasient og ledsager fortsatt 

gis forskjellige referansenummer ved pasientreiser og at dette kan føre til at pasient 
og ledsager ikke får sittet sammen på fly og noen ganger heller ikke får reise med 
samme fly.  

 
2. RBU ber på generelt grunnlag om bedre informasjon til pasienter og pårørende ved 

ulike former for pasienttransport, f. eks. ventetid m. m. 
 
 
Bodø, den 7. juni 2018 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 07JUN2018 – kl. 13.30 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 11. juni 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 tilstede 

Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund Meldt forfall 

Espen Kummeneje NITO x 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet x 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 

Rebecca Frøen Den norske legeforening – yngre leger Ikke innkalt 

Marit Rakfjord Delta x 

Ole I. Hansen Fagforbundet x 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund x 

Rita Sørum Fellesorganisasjonen Ikke tilstede 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Ikke tilstede 

Vakant Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  

 

Vernetjenesten  Tilstede 

Runa Leistad Foretakshovedverneombud x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Leif Arne Asphaug-
Hansen 

Samhandlingsrådgiver 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 

Lena E. Nielsen HR-sjef 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Ole Martin Olsen  Drifts- og eiendomssjef 

Sigrid Jensen HR-rådgiver 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

41 Godkjenning innkalling og saksliste LEN 

 Godkjent uten merknader. 
Fungerende klinikksjef Ingeborg Eliassen er invitert på møtet for å svare ut 
spørsmål fra Fagforbundet om legesituasjonen på medisinsk avdeling på Klinikk 
Hammerfest. Saken settes opp som ekstrasak. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

Ekstra Legesituasjonen på medisinsk avdeling i Klinikk Hammerfest. IE 

 Fungerende klinikksjef Ingeborg Eliassen informerte om situasjonen på 
legesituasjonen i medisinsk avdeling på Klinikk Hammerfest. 
 
Klinikk Hammerfest Medisinsk avdeling har følgende stillinger 
8 overlegestillinger i Hammerfest + 1stilling i Alta 
12 LIS2 
8 LIS1 
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Status:  

 Alle overlegestillingene har vært besatt med 6 spesialister og 2 konstituerte 

LIS2, I vår har to av disse sagt opp, samt to fraværende av andre årsaker. 

Enheten har pr d.d. 4 ledige overlegestillinger. Stillingene er lyst ut.   

 I samarbeid med HR jobbes det nå mot at 1 stilling blir besatt av spesialist. To 

stillinger blir besatt ved at LIS2 med lang erfaring som konstitueres. Stillingene 

lyses ut fortsatt og aktiv rekruttering foregår.  

 Alle LIS-stillingene er besatt pr d.d. 5 har sagt opp eller varslet at de vil si opp 

fra høsten. 5 ledige stillinger. 4 søkere har fått tilbud om stilling og har takket ja 

til disse stillingene.  

 Da konstituering vil bli et resultat er det fortsatt 3 ledige stillinger. 

 
Tiltak:  

 Klinikken har lyst ut stillingene flere ganger. 

 Ledelsen med HR har i samarbeid med de ansatte og DNLF (TV) utarbeidet en 

framdriftsplan for rekruttering og stabilisering. 

 Ansatte blir oppfordret til å fortsette.  

 HR er i kontakt med A-hus for å undersøke muligheten for samarbeid – 

vikarer/rullering 

 Ledelsen er i dialog med UNN om deltidsstillinger. 
 Stabiliseringstiltak kan være et alternativ. 

 
Saken følges opp i klinikken.  

 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

42 Møteplan 2019 Styret i Finnmarkssykehuset  

 Adm. direktør Eva Håheim Pedersen orienterte om møteplan styremøter i 
Finnmarkssykehus HF. 
 
Møteplanen er revidert etter utsendelse til informasjons- og drøftingsmøte. Dette 
gjelder kun saksoversikten/hvilke informasjoner/orienteringer som gis til styret i 
møtene skal være og ikke møtedatoer. 
 
Ingen kommentarer og merknader fra arbeidstakere. 

 

 

Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

43 Virksomhetsrapport 5/2018 Finnmarkssykehuset – Notat   

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi orienterte om virksomhetsrapport 5 2018 
Finnmarkssykehuset HF. 
 
Finnmarkssykehuset HF har et resultatavvik på – 2,7 mill. i mai. Selv om det er 
under budsjett er det en forbedring på 2,5 mill. sammenlignet med april resultatet. 
Inntektene er 2,4 mill. under budsjett. Det er ISF inntektene som er lavere enn 
budsjettert i mai. Også på inntektene ser man en forbedring i mai måned 
sammenlignet med tidligere måneder. Driftskostnader eks. finans er 2 mill. over 
budsjett i mai, det skyldes i hovedsak overforbruk på kjøp av helsetjenester og 
lønnskostnader. Driftsresultatet eks. finans viser et negativt avvik på -4,4 mill., 
mens finansresultatet viser et positivt avvik på 1,7 mill. i mai.  
Hittil i år har Finnmarkssykehuset HF et resultatavvik på -8,4 mill. Avviket skyldes i 
stor grad lavere inntekter enn budsjettert. Inntektene hittil i år er 21,1 mill. under 
budsjett, mens driftskostnader eks. finans er 2,7 mill. lavere enn budsjettert. Siden 
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inntektene er mye lavere enn underforbruket på driftskostnader gir det et negativt 
driftsresultat hittil i år på -18,5 mill. Finansresultatet hittil i år viser et positivt 
avvik på 10,1 mill. 
 
Spørsmål og merknader fra arbeidstakere: 

- Tiltaksgjennomføringen kun er på 21% av 68 MNOK. Det er kun 7 mnd 
igjen av året og hvordan skal foretaket nå 100% på 
tiltaksgjennomføringen?  

- Klinikk Hammerfest har bidratt med nye tiltak. Hvilken tiltak er det? Ikke 
nevnt i saken. 

- TNF-hemmere – i 2017 var det bedre resultat med overskudd, men det i 
2018 er overskridelser – hva er grunnen? 

- Det er viktig at foretakstillitsvalgte blir orientert om hva drøftinger på 
klinikknivå inneholder. Disse sakene kommer opp på foretaksnivå når det 
ikke oppnås resultat. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Foretaket jobber kontinuerlig med tiltak. Service, drift og eiendom har 
utarbeidet strakstiltak for å få budsjettbalanse. Klinikk Kirkenes jobber 
med tiltakene som ikke er tilknyttet flytting i nytt sykehus. Klinikk Psykisk 
helsevern og Rus jobber godt med det som er iverksatt og tror at de 
kommer i mål. Klinikk Hammerfest jobber med konkrete tiltak. Alle tiltak 
skal drøftes på klinikknivå. Pr i dag er noen ikke drøftet enda, derfor er 
ikke oversikten klar.  

- Det er viktig at linjen i tillitsvalgt organisasjonene følges. Når saker blir 
drøftet på klinikk nivå bør klinikktillitsvalgte orientere foretakstillitsvalgte 
i egen organisasjon og omvendt.  

- Det er en kombinasjon av at det er flere TNF-hemmere i bruk og at 
medisinene er koster mer enn tidligere. Dette er en problemstilling som 
gjelder i hele Helse Nord region og nasjonalt. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

44 Budsjettprosess 2019 Finnmarkssykehuset HF  

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi orienterte om budsjettprosess 2019. 
 
Denne saken beskriver de overordnede føringer og økonomiske rammer 
Finnmarkssykehuset HF har fått fra Helse Nord RHF gjennom budsjettbrev 1. 
Videre viser saken hvordan foretakets økonomiske ramme er fordelt mellom 
klinikkene og administrasjonen, samt hvordan budsjettprosessen er planlagt 
gjennomført. 
 
Finnmarkssykehuset sin ramme for 2019 er 1 545 mrd. Den totale basisrammen for 
2018 var på 1 539 mrd. Netto endring fra 2018 til 2019 er 6,5 mnok, før pris- og 
lønnsjustering. I budsjett brev 1 er Finnmarkssykehuset HF tildelt økte driftsmidler 
til klinikk Alta 6,5 mnok, totalt er det tildelt 11 mnok pr. 2019. I tillegg legges det 
inn 1,5 MNOK til SANKS utekontor på Røros. For øvrig legges det inn trekk i 
rammen knyttet til gevinstrealiseringer for som EPJ, klinisk farmasi og 
pasientreiser samt trekk i rammen for innfasing inntektsfordelingsmodell. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i styresak 33/2017 å prioritere midler til 
etablering av enhet for rus i Alta som oppfølging av tidligere styrevedtak om deling 
av rusbehandlingen mellom Karasjok og Alta. Det settes av midler til oppbygging av 
ruspoliklinikk i Kirkenes, i 2019 en stilling psykiatrisk sykepleier. I Samisk 
Helsepark etableres et felles LMS-tilbud mellom somatikk og psykiatri. Det settes av 
midler til LMS-koordinator i spesialistpoliklinikken. 
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Administrerende direktør orienterte om at direktørene i Helse Nord RH har i 
direktørmøtene behandlet budsjettprosessen 2019 – 2022. 
 
Adm. direktør informerte spesielt om følgende saker: 

- Spesialisthelsetilbudet i Vest-Finnmark. 
- Inntektsfordelingsmodell innen psykisk helsevern. 

 
Spørsmål og merknader fra arbeidstakere: 

- Hvordan kan foretakstillitsvalgte involvere seg i saker som er på regionalt 
nivå? 

- Foretakstillitsvalgte ønsker informasjon om konsekvensene av 
inntektsfordelingsmodellen innenfor Psykisk helse for å kunne jobbe mot 
ansatte representanter og konsern tillitsvalgte. 

- Er fordelingen mellom Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes fortsatt 
60/40? 

- Hvisk ikke resultatkravet på 24 mnok oppnås i år hvilke konsekvenser får 
det for investeringene og hva blir utsatt? 

- Innen somatikk blir det reduksjon i rammen, blir denne reduksjonen 60/40 
mellom klinikkene Hammerfest og Kirkenes? 

- Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 
Hvordan skal dette oppnås når enkelte avdelinger/enheter er 
underbemannet? 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Tillitsvalgte kan ta kontakt med arbeidstakerrepresentantene i styret i 
Helse Nord RHF og konsern tillitsvalgte i Helse Nord RHF. 

- Arbeidsgiver sender ut e-post med informasjon. 
- Fordelingen mellom Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes er fortsatt 

60/40. Virksomheten i Alta blir større så foretaket må se an 
fordelingsmodellen når Klinikk Alta er i drift. 

- Helse Nord RHF kommer med budsjettbrev 2 i løpet av juni 2018. Hvis ikke 
foretakene oppnår resultatkravet vil det medføre at investeringsplanene 
må utsettes. 

- Ang sikre gode arbeidsforhold: Dette må tas opp som egen sak i neste 
informasjons- og drøftingsmøtet som klinikksjefene i de somatiske 
klinikkene må svare ut.  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

45 Internrevisjon antibiotikabruk i Finnmarkssykehuset HF  

 Samhandlingsrådgiver Leif Arne Asphaug-Hansen innledet i saken. 
 
Revisjonsteamet i Helse Nord gjennomførte i 2017 en internrevisjon av 
antibiotikabruk i hele regionen. I Finnmarkssykehuset var medisinsk avdeling i 
Klinikk Hammerfest valgt som revisjonslokasjon. 
 
Oppsummering av anbefalingene i revisjonsrapportene: 
Internrevisjonen anbefaler Finnmarkssykehuset å: 

1. Sørge for at lederlinjen tar en mer aktiv rolle i styring og kontroll med 
antibiotika bruken. 

2. Definere klare kompetansekrav for leger om antibiotikabruk, og sørge for 
at kravene følges opp. 

3. Utarbeide tiltaksplan, med avklarte ansvarsforhold og tidsfrister, for 
implementering av tiltak beskrevet i antibiotikastyringsprogrammet. 

4. Legge til rette for at antibiotika teamet fungerer i samsvar med sitt mandat. 
5. Innføre rutiner for systematisk revurdering av antibiotikabruk etter 48-72 

timer. 
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6. Påse at prevalensregistrering av antibiotikabruk (NOIS-PIAH) 
gjennomføres slik at det gir pålitelige data og eierskap til egne data i 
aktuelle kliniske enheter. 

7. Benytte forbruksstatistikker og data fra prevalensundersøkelser av 
antibiotikabruk aktivt som grunnlag for prioriteringer av tiltak og 
kontinuerlig forbedring, både på foretaksnivå og i de kliniske enhetene. 

8. Gjennomføre regelmessige kontroller av etterlevelse av Nasjonal faglig 
retningslinje for antibiotikabruk i sykehus gjennom interne revisjoner eller 
andre frittstående evalueringer. 

 
Ingen merknader eller spørsmål fra arbeidstakere. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

46 Revidering - Hoved prosedyre for utlysninger og ansettelser i 
Finnmarkssykehuset HF. 

 

 Lena E. Nielsen innledet i saken. Faglig ansvarlig HR Personal Vidar Andersen deltar 
under behandling av saken. 
 
Fagforeningene har i samarbeidsmøte 12. januar 2018 (sak 08/18) ønsket en 
revidering av foretakets hoved prosedyre for utlysninger og ansettelser. 
Arbeidsgiver v/foretaksledelsen har revidert prosedyren slik at den er bedre 
tilpasset dagens praksis. 
 
 
Tillitsvalgte hadde følgende kommentarer og merknader til prosedyren: 
1 – Formål  Ingen merknad 
2 – Gyldighet Ingen merknad 
3 – Tilsettingsmyndighet Ingen merknad 
 
4 – Tillitsvalgte Flere merknader 
 
Merknader som kom under møtet: 

- Under §38 er 2 siste setninger ikke en del av paragrafen. Disse må flyttes 
som egen avsnitt. 

- De 4 punktene under 5 – Faglig rådgivning bør vurderes å flyttes opp til 
også å gjelde tillitsvalgte (pkt. 4).  

- Viktig at loven refereres til riktig. Det som ikke hører inn under §38 må tas 
bort. 

- Skal tillitsvalgte inn i prosessen tidligere enn intervju og skal tillitsvalgte 
selv kreve å være med eller bli forespurt. 

- Flere lover og forskrifter som ikke er med når det gjelder fortrinnsrett ved 
ansettelser. Disse må nevnes. 
 

5 – Faglig rådgivning Ingen merknad 
6 – Saksbehandling Ingen merknad 
7 – Vurdereringer som skal føres før stilling lyses ut Ingen merknad 
8 – Beslutning om utlysning Ingen Merknad 
 
 
9 – Utlysningsmåte Merknad 
 
Merknader som kom under møtet: 

- Skal ansatte selv følge med på utlysninger eller har arbeidsgiver plikt til å 
informere de som jobber ufrivillig deltid om mulighet for utvidet 
stillingsprosent? 

 
10 – Direkte ansettelse Merknad 
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Merknader som kom under møtet: 

- Viktig at tillitsvalgte er tas med. 
- Må presiseres om alle punktene skal oppfylles. 

 
11 – Innhold i utlysningsteksten Merknad 
 
Merknader som kom under møtet: 

- Krav til kvalifikasjoner – Hvis det er satt krav til kvalifikasjoner må dette 
følges. 

- Må presiseres om alle punktene skal oppfylles. 
 
12 – Søknadsfrist Ingen merknad 
 
13 – Søknadsmåte Merknad 
 
Merknader som kom under møtet: 

- Har foretaket juridisk grunnlag til å kreve at søknadene skal komme via 
WebCruiter. Hvis ja – hvorfor må foretaket ta inn papirsøknader? 

- Teksten må skrives om. 
 
14 – Utvelgelse av kandidater/søkere Merknad 
 
Merknader som kom under møtet: 

- Foretaket bevilger for mange som får navnet unntatt offentlighet på 
søkerlisten. I prinsippet skal alle søkere være kjent. 

 
15 – Innkalling og forberedelse til intervju Merknad 
 
Merknader som kom under møtet: 

- Viktig at tillitsvalgte er med i hele prosessen også før intervju. 
- Tillitsvalgte må få beskjed om intervju i rimelig tid. 
- Skal ansette selv kreve om utvidet stilling/fortrinnsrett før annonsering? 

 
16 – Innhenting av referanser Ingen merknad 
17 – Beslutning om tilsetting Ingen merknad 
18 – Ny utlysning Ingen merknad 
 
19 – Fastsettelse av lønn ved nyansettelser Merknad 
 
Merknader som kom under møtet: 

- Dette punktet følges ikke alltid.  
- Teksten må skrives om slik at den blir iht. fullmaktsreglementet. 

 
20 – Utsendelse av tilbudsbrev og arbeidsavtale Ingen merknad 
21 – Melding til øvrige søkere når tilsetting er foretatt Ingen merknad 
22 – Avslag på tilbud om stilling Ingen merknad 
 
 
Arbeidsgiver svarer 

- Det er en forventer at ledelsen samarbeider godt med tillitsvalgte på alle 
nivå i foretaket i ansettelsesprosessen, og at prosedyren følges.  

- Pkt. 4: arbeidsgiver er ansvarlig for invitere inn tillitsvalgte i prosessen. 
Tillitsvalgte som blir valgt til å være med må ha dialog med andre 
tillitsvalgte som har tilknytning til ansettelsen. 
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- Spørsmålet er også om hvor mange runder skal ledelsen ta med de 
tillitsvalgte spesielt på avdelinger hvor det er mye utlysninger. Mange 
ledere som har ofte utlysninger har standardisert utlysningstekster. 

- Pkt. 9: Tar innspillene fra tillitsvalgte – ikke uenig. 
- Kvalifikasjons prinsippet – arbeidsgiver tar dette med i prosessen. 
- Arbeidsgiver sjekker ut om foretaket kan kreve at søknaden skal sendes 

inn via WebCruiter. Teksten skrives litt om. 
- Unntatt offentlighet – foretaket praktiserer en streng linje.   
- Arbeidsgiver skriver om teksten vedrørende lønnsspørsmål– slik at den 

blir iht. fullmaktsreglement 
 
Diskusjonssaker til samarbeidsmøte til høsten: 

- Tillitsvalgte må ta med eksempler på hvor dialogen mellom ledelse og 
tillitsvalgte ikke fungerer. 

 
Merknader:  
De skjemaer som forsvant ved innføring av personalportalen kommer de tilbake? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
Foretaket holder på med revidering av de og de blir lagt inn. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

47 Eventuelt  

 Ingen saker  

 
Oppfordring til møtedeltakere til neste møte  
Alle bør delta fra oppsatte møterom i Kirkenes, Hammerfest og Alta. De som sitter utenfor disse stedene eller 
hvis det er særskilte forhold kan møte på skype/telematikk.  
 
 
Møtet avsluttet kl. 10.40 
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Referat FAMU 11.06.2018 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet X 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Espen Kummeneje FTV NITO X 

Linn Tjønsø  FTV YLF Forfall 

Runa Leistad  FHVO X 

Marit Rakfjord FTV Delta – 1. vara 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, vara for Vivi 
Bech 

X 

 

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

 Hemis BHT Forfall 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

42/18 Innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

OIH 

43/18 Referat forrige FAMU 
Kicki etterlyste svar på spørsmål som HR-sjefen skulle svare ut i etterkant 
av forrige møte. Tilbakemelding fra HR-sjefen var at dette var fulgt opp 
direkte med tillitsvalgt. 
 
Rita har undersøkt spørsmål om vara for NITO i Kvamrådet klinikk 
Kirkenes. Baard Martinsen er vara til det er nytt valg i NITO. 
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

OIH 

44/18 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. På møtet kom det 
kommentarer til følgende saker: 
 
Budsjettprosess 2019 

- Det ble kommentert fra tillitsvalgt at økonomien er problematisk. 
Det er utfordringer for ledere som skal holde budsjetter, og for 
ansatte som opplever at stillinger kan bli stående ledige. Det er 
viktig å ta vare på de ansatte. 

- Det er utfordringer for klinikkene, men det jobbes med å finne 
gode løsninger for bekymringene som er meldt inn.  

 

OIH 
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Virksomhetsrapport 5/2018 Finnmarkssykehuset – Notat – 
- Samme kommentar som styresak om budsjettprosess 2019. 
- Det er positivt med utviklingen av sykefraværet. 

 
Under diskusjonen om styresakene, kom det fram at klinikksjef i Kirkenes 
har mottatt bekymringsmeldinger vedrørende bemanning på 
intensiv/mottak, medisinsk og kirurgisk avdeling. Tillitsvalgt NSF ønsker 
redegjørelse for situasjonen og hvordan den følges opp på neste møte.   
 
Vedtak: FAMU understreker at det er viktig med god medvirkning i 
prosessene om budsjett. FAMU er positive til utviklingen av 
sykefraværet.  

45/18 Status ForBedring 
FAMU fikk en status på arbeidet med utarbeidelse av handlingsplaner. 
Litt overkant av halvparten av enhetene har rapportert inn status. 
Foreløpige tall viser at ca. 70% av enhetene har gått igjennom rapporten 
med de ansatte, og ca. 50% har utarbeidet handlingsplan.  
 
Det er viktig at klinikkene har fokus på å følge opp resterende enheter. 
De enhetene som har laget en handlingsplan må følge denne opp fram 
mot ny gjennomføring av ForBedring. 
 
På møtet ble det gitt tilbakemelding om at situasjonen er bedre enn det 
ser ut fra rapporten. Det er flere enheter som har gått igjennom 
rapporten og utarbeidet handlingsplan, men alt er ikke rapportert inn til 
møtet. Det er et lederansvar å sikre oppfølging. Noen enheter har slått 
sammen nærværsplan og handlingsplan på ForBedring.  
 
Forslag til vedtak: FAMU ber klinikksjefene følge opp oppfølging av 
undersøkelsen i egen klinikk. FAMU ber om ny statusrapportering på 
møte i september. 
 
Vedtak: FAMU ber klinikksjefene følge opp oppfølging av undersøkelsen i 
egen klinikk. FAMU ber om ny statusrapportering på møte i september. 

AE 

46/18 Evaluering IA-handlingsplan 
FAMU gikk igjennom overordnet handlingsplan for IA. Tiltakene i 
handlingsplanen følges opp. Flere tiltak er fulgt opp som en del av 
nærværsprosjektet. Det blir viktig å sikre at disse tiltakene også blir fulgt 
opp etter at prosjektet ble avsluttet. 
 
Handlingsplanen er foreslått videreført med noen justeringer som 
fremkommer av saksframlegget.  
 
Forslag til vedtak: FAMU støtter foreslåtte endringer, og tar saken for 
øvrig til orientering. 
 
Vedtak: FAMU støtter foreslåtte endringer, og tar saken for øvrig til 
orientering. 

AE 

47/18 Status nærværsplaner 
Saken er en oppfølging av tidligere saker i FAMU om sykefravær. Cirka 
2/3 av enhetene har rapportert inn status. Av disse har cirka halvparten 
utarbeidet en nærværsplan. Flere enheter har utarbeidet felles 
nærværsplan på avdelingsnivå. Kravet er at alle enheter skal ha en 
nærværsplan i løpet av 2018.  
 

AE 
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Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber om en ny 
rapport på møte i desember. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber om en ny rapport på 
møte i desember. 

48/18 Status vedtak i FAMU 
FAMU følger regelmessig opp status på tidligere vedtak. Vedtakene i 
2018 er så langt fulgt opp. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

OIH 

49/18 Valg leder, nestleder og arbeidsutvalg i FAMU 
Det skal velges ny leder og nestleder i FAMU, samt nytt arbeidsutvalg. 
Arbeidsgiversiden tar over ledervervet det neste året. Det er foreslått 
prosess der partene velger sine representanter til vervene, og gir 
tilbakemelding til sekretær innen 1. juli.  
 
Forslag til vedtak: FAMU støtter foreslåtte prosess. 
 
Vedtak: FAMU støtter foreslåtte prosess. 

AE 

50/18 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd klinikk psykisk helsevern og rus 15.03.18 
2. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 23.05.18 

Vedtak: FAMU tar sakene til orientering. 

OIH 

51/18 Eventuelt OIH 

52/18 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- Evaluering seniorpolitikk 
- Status AML-brudd 
- Orientering om bekymringsmelding bemanning intensiv/mottak, 

medisin og kirurgisk avdeling klinikk Kirkenes 

OIH 
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