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

9/2018 Beate Juliussen, 900 38 119 Hammerfest, 22.08.2018 
 
 
Saksnummer 58/2018 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   29. august 2018 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Interpellasjon Måsøy kommune vedrørende overordnet ambulanseplan for 

Finnmarkssykehuset 2018-2028 
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. august 2018 
3. Referat fra FAMU 20. august 2018 

 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Interpellasjon Måsøy kommune vedrørende overordnet ambulanseplan for 
Finnmarkssykehuset 2018-2028 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. august 2018 
- Referat fra FAMU 20. august 2018 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 20. august 2018 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening Meldt forall 

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 x 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 

Rebecca Frøen Den norske legeforening – yngre leger Ikke møtt 

Marit Rakfjord Delta x 

Ole I. Hansen Fagforbundet x 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund Ikke møtt 

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 

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 

Sigrid Jensen HR-rådgiver  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

48-2018 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 

 Godkjent uten merknader  

 

Drøftingssaker  
Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

49-2018 Styresak – Virksomhetsrapport 6-7 2018 Finnmarkssykehuset HF  

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
Finnmarkssykehuset har et resultatavvik på 12,1 MNOK i juli. Dette skyldes en 
kombinasjon av lavere ISF-inntekter enn budsjettert på 3,0 MNOK og høyere 
lønnskostnader på 8,7 MNOK. Spesielt lønnskostnadene speiler den vanskelige 
rekrutteringssituasjonen knyttet til sommervikarer. Til sammenligning har 
lønnskostnadene i snitt vært 2,0 MNOK høyere enn budsjett de første 6 månedene.  
 
Resultatavviket hittil i år er – 20,7 MNOK. Korrigert for engangskostnader i 2018 pr. 
juli er resultatavviket 8,4 MNOK. Finnmarkssykehuset har hittil i år 
engangskostnader som gir store negative utslag hittil i år: 
 

 



 Side 2 
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Fristbruddkostnader HELFO     8,7 MNOK 
Tilbakeleie gamle sykehuset i Kirkenes   2,0 MNOK 
Kostnader knyttet til utsatt flytting NKS   1,6 MNOK 

Engangskostnader 2018 pr. juli  12,3 MNOK 
 
Engangskostnadene for fristbruddpasienter forventes å påløpe ut året, men 
kostnader knyttet til innflytting i NKS vil påløpe ut september. I tillegg har klinikk 
Kirkenes lavere inntekter enn planlagt i nytt sykehus. Dersom vi av 
forsiktighetshensyn antar at 60% av inntektssvikten vil rette seg opp ved 
innflytting i nytt sykehus gir dette et positivt bidrag på 7,2 MNOK. 
 
Den økonomiske utfordringen ligger fortsatt i de somatiske klinikkene. Spesielt 
klinikk Hammerfest har store økonomiske utfordringer. De store nye økonomiske 
tiltakene vil ikke ha effekt før mot inngangen til 2019. Fortsatt er det en forventning 
om at innflytting i NKS vil gi økonomisk gevinst, men effekten kommer ikke før 
etter innflytting.  
 
Prognose 
Prognosen opprettholdes på +24 MNOK og vil justeres 2.tertial 2018. 
 
Ventetiden i Finnmarkssykehuset HF var 50 dager i juli, som er innenfor kravet på 
60 dager. Fristbruddene var 1,1 % i mai, som er over måltallet på 0 %. 
 
Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var på 8,8 % i juni. Det er en økning 
på 1,2 prosentpoeng fra forrige måned. 
 
Aktivitetsveksten i psykisk helsevern og rus er hittil i år 14,87 % lavere enn 
aktivitetsveksten i somatikken i samme periode. Måltallet er +2,5 %. Psykisk 
helsevern og rus har hatt en reduksjon i aktiviteten på 14,53 % sammenlignet med 
samme periode i fjor, mens somatikken har hatt en økning på 0,3 % i samme 
periode. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
- Positivt med kvalitetsindikatorer som er innen måltall. 
- Bekymret for økonomien. 
- Viktig å jobbe med sykefravær for det har innvirkning på resultatet totalt 
- I klinikk Psykisk helsevern og Rus er det nedgang i aktiviteten og økning i 

kostnader. Har dette sammenheng med gjestepasientkostnader? 
- Klinikk Hammerfest har hatt 12 korridorpasienter og et av tiltakene for klinikken 

er å stenge 5 dagers post. Er det forsvarlig å stenge 5 dagers posten når det 
klinikken har så mange korridorpasienter? 

- Et tiltak er å redusere med en dag på DKI, vil ikke dette gi reduserte inntekter? 
- Forkortelser i tabell om HMS – SJA og RUH – hva står det for? 
- UO NKS – Forskjellige beløp om hva som er belastet prosjektet. Hva er korrekt 3,3 

MNOK eller 4,9 MNOK  
- Offisiell åpning av Nye Kirkenes sykehus er satt til 12. oktober 2018. Dette må 

ikke påvirke at flytting skjer før det er forsvarlig. 
- Bekymring på at klinikk Hammerfest har så dårlig resultat. 
- Klinikken Hammerfest kan ikke stenge 5 dagers posten pga at klinikken har 

mange korridorpasienter. Dette kan ikke kun forklares med utskrivningsklare 
pasienter. 

- Det er ut som om det blir vanskelig å nå budsjettert resultat. Blir prognosen 
justert og er det risikovurdert. 
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Arbeidsgiver svarer: 
- Det er stor fokus på sykefravær. Det er en sak i FAMU som viser positiv 

utvikling. Klinikkene har frist ut året om å utarbeide nærværsplaner for 
alle avdelinger og dette vil være ferdig i løpet er året. 

- Klinikk Psykisk helsevern og Rus jobber med aktivitetsøkning.  
- Klinikk Hammerfest har hatt utfordring med utskrivningsklare pasienter 

og dette har medført at det har vært korridorpasienter. Klinikken kan ikke 
planlegge senger til utskrivningsklare pasienter. 

- Klinikken vil ikke redusere antallet pasienter på DKI, men håndtere flere 
pasienter innenfor 4 dagers åpningstid. 

- Forkortelser i rapporten bør ikke forekomme uten forklaring. SJA står for 
sikker jobbanalyse og RUH står for rapport uønskede hendelser. 

- Økonomisjef sjekket ut rapporten, men det korrekte beløpet er 4,9 MNOK. 
- Den offisielle åpningen er uavhengig av fysisk flytting. 
- Klinikk Hammerfest har store utfordringer med store avvik. De har dårlig 

tiltaksgjennomføring og effekten av tiltakene er ikke godt nok. Klinikk 
Kirkenes har også stort avvik, men tiltakene her er knyttet til flytting til 
NKS. 

- Det er positiv utvikling i utskrivningsklare pasienter. Samarbeidet med 
kommunene er blitt bedre med alle kommunene.  

- Det er ikke gjort risikovurdering av prognosen i denne rapporten. Derfor 
blir ikke prognosen justert. Dette vil bli gjort i tertialrapport 2/2018. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

50-2018 Eventuelt  

 Ekstra drøftingsmøte: 
Adm. direktør orientering at det blir innkalt til ekstra drøftingsmøte om Mandat - 
organisering av samiske helsetjenester. 

 

 
Møtet avsluttet ca. kl. 09.55 
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Referat FAMU 20.08.2018 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet X 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Espen Kummeneje FTV NITO Forfall 

Linn Tjønsø  FTV YLF Permisjon 

Runa Leistad  FHVO X 

Marit Rakfjord FTV Delta – 1. vara Forfall 

 

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

Lena Nielsen  HR-sjef X 

Vivi Bech  Klinikksjef Hammerfest X 

Inger Lise Balandin  Klinikksjef PHR X 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

 

Andre Stilling Til stede 
Andreas Ertesvåg HMS-leder (referent) X 

Trude Øvergård Sør-Varanger BHT X 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

55/18 Innkalling og saksliste 
Det kom spørsmål om Marit Rakfjord skal inn som fast medlem i 
perioden Linn Tjønsø er ute i permisjon. I innkallingene vil det presiseres 
at Linn er ute i permisjon, og 1. vara møter i denne perioden. 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

EHP 

56/18 Referat forrige FAMU 
Vedtak: Referatene godkjennes. 

EHP 

57/18 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. På møtet kom det 
kommentarer til følgende saker: 
Virksomhetsrapport 6-7/2018 Finnmarkssykehuset HF 

- Det er viktig å ivareta ansatte til tross for anstrengt økonomi i 
foretaket.  

- Husk medvirkning når det gjelder foreslåtte tiltak. 
- Fortsett fokus på sykefraværet. Positivt at arbeidet gir resultat. 
 

Vedtak: FAMU tar styresaken til orientering. 

EHP 

58/18 Sykefravær 
FAMU får en oppdatering på status for sykefraværet. Foretaket har 
samlet sett en positiv utvikling i 2018 sammenlignet med 2017. Det er 
særlig klinikk Hammerfest og SDE som har den største positive 
utviklingen. Det er fokus på å utarbeide nærværsplaner, og foretaket er i 
rute med nå målet om at alle enheter har utarbeidet egne 
nærværsplaner. 

AE 
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På møtet ble det kommentert: 

- Dette viser at hard jobbing gir resultater, noe som er ekstra 
motiverende. 

- Tillitsvalgte oppfordrer til at det diskuteres hva det betyr å være 
sykemeldt. Arbeidsgiver må ha fokus på tilrettelegging og ansatte 
ha fokus på medvirkning. 

- Det er viktig å dele sykefraværsstatistikken sånn at ansatte ser 
resultatet. Klinikksjefene følger opp i egen klinikk. 

- Personal og organisasjon jobber med analyse av HR-data som 
blant annet ser på resultater fra ForBedring og sykefravær.  

- I basisledelse er det fokus på sykefraværsoppfølging. 
  
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

59/18 Halvårsrapport brannvern 
FAMU gikk igjennom halvårsrapporten for brannvern. Nye Kirkenes 
sykehus har hatt hovedfokus i første halvår. Foretaket har en nedgang i 
gjennomføring av brannvernrunder i Hammerfest og Kirkenes. Det har 
vært uønskede hendelser i Hammerfest, Kirkens og Karasjok, som alle 
følges opp.  
Gjennomføringsgraden på teoretisk grunnkurs i brannvern er 26% i 
foretaket. 
 
Vedtak: FAMU tar rapporten til orientering. FAMU understreker at 
brannvernrunder skal gjennomføres i henhold til plan. 
Gjennomføringsgraden av e-læringskurset er for lav, og må følges opp i 
linjen.  

OMO 

60/18 Status klima og miljø 
FAMU får en oppdatering på arbeidet med klima og miljø. Miljømålene 
følges opp i foretaket, og klinikkene skal revidere sine handlingsplaner 
innen 31.08. Det er en økning i antall meldte miljøavvik. Men det er 
fortsatt en utfordring at en del avvik feilaktig blir merket som miljøavvik. 
Samtidig bør det være fokus på at avvik trenger ikke bare omhandle 
klima og miljø for å merkes som miljøavvik. Tvert imot oppfordres det til 
å se sammenhenger mellom andre typer avvik og miljø. F.eks. dersom 
det en pasient får en infeksjon og dette meldes som pasientavvik, kan 
det også krysses av for at avviket påvirker klima og miljø. Infeksjoner 
bidrar til mer avfall. 
 
Neste eksterne revisjon gjennomføres 16.-18. oktober. Detaljene er ikke 
klare enda. Forberedelsene starter i september. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber om 
informasjon om resultatet fra ekstern revisjon. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber om informasjon om 
resultatet fra ekstern revisjon. 

AE 

61/18 Status/oppfølging AML-brudd 
FAMU informeres om status for AML-brudd i foretaket. Oversikten viser 
at det fortsatt er mulig å redusere antall brudd ved å inngå avtale om 
dispensasjoner med tillitsvalgte. Samtidig viser det også at det er en god 
del AML-brudd i foretaket, uavhengig av dispensasjoner. 
Finnmarkssykehuset har en positiv trend i utviklingen på antall AML-

AE 
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brudd. Samlet sett er det en 10% reduksjon i første halvår, sammenlignet 
med samme periode i 2017. 
 
Akutte hendelser er en stor årsak til AML-brudd. Dette gjør det vanskelig 
å planlegge og hindre brudd. En bevissthet blant ledere, tillitsvalgte og 
ansatte er viktig for å fordele overtid blant personalet, og dermed hindre 
at enkeltpersoner har mye overtid som kan gi AML-brudd. 
 
På møtet ble det kommentert: 

- Det er generelt fokus på å redusere antall AML-brudd. Reduksjon 
i AML-brudd kan også sees som en mulig konsekvens av 
reduksjon i sykefravær. 

- Dispensasjoner må ikke bli en hvilepute. Enhetene må også ha 
fokus på organisering av arbeidet for å unngå brudd. 

-  Det kom spørsmål om hva som ligger i «annet». Svaret er at 
dette er en samlepost der det i mange tilfeller burde vært brukt 
en av de andre kategoriene. Det er også en del uklar registrering 
der det ikke fremkommer hva som er bruddårsak. For øvrig er 
det ulike typer bruddårsaker som blant annet kortvarig større 
arbeidsmengde, arbeid innenfor tidsfrister og prosjektarbeid.  

- Det kom forslag å ta med brudd på antall timer pr. år. 
- SDE bør med i rapporten. 

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber Personal og 
organisasjon følge opp opplæring av ledere for å bidra til riktig 
registrering i GAT. 

62/18 Møteplan 2019 
FAMU setter opp møteplan for 2019. 
 
Forslag til vedtak: FAMU godkjenner foreslåtte møteplan. 
 
Vedtak: FAMU godkjenner foreslåtte møteplan. 

EHP 

63/18 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes 07.06.18 

Spørsmål/kommentarer på møtet: 
o Hva gjelder avvikene på vold og trusler? Klinikksjef 

Kirkenes inviteres til å orientere på neste møte. 
2. Referat Kvamråd klinikk psykisk helsevern og rus 24.05.18 

Spørsmål/kommentarer på møtet: 
o DPS Midt/SANKS: Hva har skjedd med solskjerming? 

Det er gjort midlertidige tiltak. Forslag om større 
utbedringer er lagt inn på investeringslisten for 2019, og 
blir vurdert i budsjettprosessen.  

3. Informasjon om plan for evaluering seniorpolitikk (muntlig v. 
LEN) 
HR-sjefen orienterte om forslag for evaluering av 
seniorpolitikken. Det er tidligere vedtatt at denne skulle 
evalueres medio 2018. HR-sjefen anbefaler at evaluering utsettes 
til begynnelsen av 2019 for å få helårseffekt. Det kan da gjøres en 
kartlegging.  

 
Vedtak: FAMU tar sak 1 og 2 til orientering. FAMU slutter seg til forslag 
om å utsette evaluering av seniorpolitikken til begynnelsen av 2019. 

EHP 

64/18 Eventuelt EHP 

65/18 Saker til neste møte EHP 
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- Statusrapport AKAN-utvalget 

- Status vedtak FAMU 

- Styresaker 

- Årsrapport FHVO 

- Status oppfølging ForBedring 

- Orientering oppfølging av bekymringsmelding bemanning 
intensiv/mottak, medisinsk og kirurgisk avdeling klinikk Kirkenes 

- Orientering bemanningssituasjon indremedisinsk avdeling leger, 
klinikk Hammerfest. 
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