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

9/2018 Beate Juliussen, 900 38 119 Hammerfest, 16.10.2018 
 
 
Saksnummer 76/2018 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   24. oktober 2018 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. oktober 2018 
2. Referat fra FAMU 15. oktober 2018 

 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. oktober 2018 
- Referat fra FAMU 15. oktober 2018 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 15.9.2018 kl. 09.00 – 10.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening x 

Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne Ikke møtt 

Arnt Johannessen Den norske legeforening - overleger Ikke møtt 

Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund x 

Espen Kummeneje NITO x 

Hanne K. Vang Fellesorganisasjonen x 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet Meldt forfall 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 

Vakant Den norske legeforening – yngre leger  

Marit Rakfjord Delta x 

Marte Figenschou-
Larsen 

Den norske jordmorforeningen Ikke møtt 

Ole I. Hansen Fagforbundet x 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund Meldt forfall 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Ikke møtt 

Vakant Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  

 

Vernetjenesten  Tilstede 

Runa Leistad Foretakshovedverneombud x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Lena E. Nielsen HR-sjef 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus, sak 61/2018 

Beate Juliussen Administrasjonssjef/referent 

Sigrid Jensen HR-rådgiver 

Jørgen Nilsen Klinikksjef prehospitale tjenester, eventueltsak 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

60/2018 Godkjenning innkalling og saksliste EHP 

 Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader.  

 

 
Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

61/2018 Status for oppfølging av eksternt systemtilsyn ved VPP Tana – oppfølging av 
styresak 40/2018. 

ILB 

 Klinikksjef psykisk helsevern og rus, Inger Lise Balandin innledet i saken.  
 
Statens helsetilsyn gjennomførte i 2017 og 2018 regionalt, landsomfattende tilsyn 
med helseforetakenes styring og ledelse av de voksenpsykiatriske poliklinikkene 
(VPP). Landsomfattende tilsyn innebærer at det samme tilsynet gjennomføres i et 
utvalg poliklinikker ved alle landets helseforetak. Tilsynet undersøkte om 
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helseforetaket har lagt til rette for at personer med psykisk lidelse og samtidig 
rusmiddelproblem får helhetlige, individuelt tilpassede og forsvarlige polikliniske 
tjenester i psykisk helsevern og berørte utredning, diagnostisering, behandling og 
avslutning av behandling. 
 
Følgende avvik ble gitt i tilsynet: 
Finnmarkssykehuset HF har ikke lagt til rette for samordnet og/eller integrert 
behandling av pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig rusproblematikk ved 
VPP Tana. 
 
Det har vært jobbet systematisk for å rette opp avviket, og avviket som ble påvist 
ved VPP Tana har resultert i flere forbedringstiltak på klinikknivå, samt at det er 
iverksatt tiltak for å rette opp i avvikene. Er i dialog med fylkesmannen rundt 
avvikene. Er viktig å ikke bare lukke avvikene, men også få implementert tiltakene.   
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 
Ingen spørsmål i saken 
 
 

   

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

62/2018 Høringssvar - Revisjon av regional inntektsfordeling for somatikk LGK 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.  
 
I styresak 46/2017 Regional inntektsfordelingsmodellen for somatikk oppdatering 
i Helse Nord RHF ble det besluttet at det var et behov for å revidere 
inntektsfordelingsmodellen for somatikk i Helse Nord. 
 
Høringssvaret fra Finnmarkssykehuset HF skal si noe om den reviderte modellen 
støtter opp om:  
- Likeverdig tilbud til pasienter i Helse Nord 
- Samhandling mellom helseforetakene 
- Effektiv ressursbruk 
- Gjeldende funksjonsfordeling og tilbud så nært pasientens bosted som 
 mulig 
- Pasienttilbud av god kvalitet 
 
I tillegg skal høringssvaret si noe om innfasing av modellen, bruk av rullerende 
flerårig gjennomsnitt ved oppdatering av pasientmobilitet og kriterieverdier i 
modellen, samt andre forhold i modellen som ønskes belyst av Finnmarkssykehuset 
HF. 
 
Finnmarkssykehuset HF støtter forslag til revidert inntektsfordelingsmodell 
somatikk i Helse Nord RHF, med følgende innspill: 
• Finnmarkssykehuset HF mener at modellen ikke støtter opp om de store 
 kostnadene Finnmarkssykehuset HF har ved å ha et stort desentralisert 
 tilbud. Det er betydelige merkostnader ved å desentralisere 
 spesialisthelsetjenesten i somatikk i Finnmark, med bakgrunn i det 
 begrensede pasientgrunnlaget. 
• FIN er enig i prosjektgruppens vurdering om at det ikke kan gjøres endring 
 i enkeltelementer i modellen, slik det er gjort med forskning. En endring i 
 modellen vil være metodisk feil. Endringen må tilbakestilles.  
• FIN er enig med prosjektgruppen i at det ikke skal gjøres endring i 
 modellen knyttet til reiseavstand. Begrunnelsen er den samme som for 
 forskning. På grunn av åpenbare feil i reiseavstanden er FIN enig i at 
 reisetid kan korrigeres basert på skjønn. 
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• Finnmarkssykehuset HF mener innfasing av MVA og pensjon bør tas ut av 
 modellen slik at disse kostnadene kompenseres i henhold til virkelige 
 kostnader. 
• Finnmarkssykehuset HF mener større trekk/tilførsler av midler innfases 
 gradvis for eksempel over tre år. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Kommer vi dårligere ut enn tidligere?  
- Godt skrevet svar, og viktig at det har kommet med at vi har mange 

lokalisasjoner og at det koster å drive desentralisert.  
- Det står at modellen støtter opp om likeverdig tilbud, mens det lengre ned 

står det annet.  
- Kunne vært interessant å vite hva det koster å utdanne helsepersonell i FIN 

kontra andre helseforetak. Koster det mer i FIN?  
 
Arbeidsgiver svarer:  

- FIN kommer positivt ut dersom forskningskomponenten tilbakestilles og at 
det i tillegg gjøres det en fordeling over flere år, samt en skjønnsmessig 
fordeling på reisekomponenten.  

- Likeverdig helsetilbud: Dette er rettet opp i oppdatert versjon.  
- Det er ikke gjort en beregning for hva det koster for å ha studenter i de 

ulike foretakene. Tar det med som et innspill.    
 
 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

63/2018 Virksomhetsrapport 9 2018 Finnmarkssykehuset HF LGK 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
Det økonomiske resultatet i september var +4,4 MNOK som er 2,4 MNOK bedre enn 
resultatkravet. Hittil i år er resultatavviket -18,6 MNOK i forhold til styringsmålet 
på +24 MNOK.  
 
Kvalitetsindikatorene viser fortsatt en positiv utvikling.  

- Den gjennomsnittlige ventetiden for Finnmarkssykehuset HF er 56 dager 
pr. september.  BUP også under måltallet.  

- Fristbruddene er fortsatt færre enn fjoråret, med et snitt på 1,5% i 2018 
mot 2% i 2017.   

- Det er en forbedring i epikrisetider i somatikken pr. september, selv om 
ikke måltallet på 100% nås.  

 
Tiltaksgjennomføringen er 34 % pr. september. Av planlagte tiltak på 68 MNOK er 
tiltak for 23,1 MNOK gjennomført. Tiltaksplanene er gjennomgått og realismen i, og 
effekt av tiltak er justert ned til 52,6 MNOK. Gjennomføringseffekten etter 
risikojustering er på 44 %. Justering av tiltaksplanene betyr at det må utarbeides 
ytterligere tiltak for å oppnå balanse i driften, spesielt innen psykisk helsevern og 
somatikken.  
 
Sykefraværet i august 2018 var 7,4%, dette er en reduksjon fra juli med 0,7%-
poeng. Gjennomsnittlig sykefravær i 2018 er 8,4%, noe som er en nedgang på 0,6%-
poeng fra samme periode i 2017. Måltallet for sykefravær er 7,5%. 
 
Det er ingen endring i fremdriftsplaner for bygge- og utviklingsprosjektene siden 
siste rapportering. Usikkerhetsanalysen for Alta Nærsykehus viser en 
kostnadsøkning på 17 MNOK utover vedtatt ramme på 409,5 MNOK. Det anbefales 
å søke om å utløse 17 MNOK av P(85) rammen som er 465 MNOK.  
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Veldig godt jobbet av prosjektet. Holder oss innen rammen på P (85) og at 
tidsplanen følges.  
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Mye positivt i måleparametene. Vedrørende tiltakene på klinikknivå om 
sengestruktur i Hammerfest, er det drøftet med lokale tillitsvalgte?  

- Blir NKS bygget overtatt i dag?  
- Er kostnadene for fristbrudd inkludert?  
- Tillitsvalgt for Norsk psykologforening jobber med en sak vedrørende 

fristbrudd og orienterte arbeidsgiver om dette.   
- Det står under økonomi at fristbruddkostnader Helfo er engangskostnader. 

Blir det ingen fristbrudd til neste år?  
 
Arbeidsgiver svarer:  

- Tiltakene på klinikknivå vedrørende sengestruktur i Hammerfest er 
drøftet. 

- NKS bygg overtas denne uka. 
- Fristbruddkostnadene er tatt med. 
- Engangskostnader: ikke alle fristbruddkostnader forsvinner, men det er 

beregnet med at ca 50% reduksjon, så har ikke fjernet hele kostnaden.  
 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

64/2018 Eventuelt  

 Båtambulansen 
Det står i anbudet at båtambulansen skal styrkes. Hvordan kan båtambulansen 
styrkes når det i anbudet er satt krav om 25 knop i 75 cm bølgehøyde, ikke krav om 
båtens alder slik som for ambulansebiler, ikke krav om overlevelsesdrakter, ikke 
støyreduksjon, og en båt med mindre krav til sjøegenskaper.  
 
Svar:  
Det skal arrangeres en tilbyderkonferanse i morgen, den 16. oktober. Her vil det gis 
avklaringer rundt oppbyggingen av anbudet og prosessen videre. Dette er et anbud 
med forhandling. Det betyr at de som kommer med tilbud, vil bli innkalt til 
forhandlingsmøter hver for seg. Sikkerhetsutstyr vil være et tema i 
forhandlingsmøtene.  
 
Kravet om hastighet på 25 knop ved en bølgehøyde på inntil 75cm er ikke et krav til 
fartøyet som sådan, men et krav til marsjfart på nærmere angitt premisser. Kravet 
sier ikke noe om hvor høye bølger fartøyet må tåle for å kunne operere i det 
aktuelle farvannet. Fartøyets egenskaper for fartsområde 4 ivaretas av sertifikatet 
som må foreligge. 
 
Miljøutslipp er også et krav. Motor og drivverk kan ifølge kravspesifikasjon ikke 
være eldre enn fra 2011. Det er også et krav rundt vedlikeholds rate, slik at i 
anbudet vil en ny båt vil være å foretrekke fremfor en gammel båt. Disse 
elementene vil dekkes av forhandling med leverandørene.  
 

 

 
 
Møtet avsluttet kl. 09:45 
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Referat FAMU 15.10.2018 

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 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 HMS-leder (referent) X 

Trude Øvergård Sør-Varanger BHT X 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

75/18 Innkalling og saksliste 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 

EHP 

76/18 Referat forrige FAMU 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet. 

EHP 

77/18 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
 
På møtet kom det innspill om følgende: 

- Ros til alle klinikker som har gjort det bra på alle 
kvalitetsmålinger.  

- Positiv utvikling i sykefraværet. Ekstra ros til klinikk Kirkenes der 
sykefraværet ikke har gått opp i en krevende tid.  

 
Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med kommentarene som 
kom på møtet. 

EHP 

78/18 Sykefravær 
FAMU fikk en oppdatering på status for sykefraværet i foretaket. Den 
positive trenden fortsetter. Tallene for august viser et sykefravær på 
7,3%. Det er det laveste så langt i år.  
 
Særlig klinikk psykisk helsevern og rus hadde en stor nedgang i 
sykefraværet i august. I klinikk Hammerfest holder fraværet seg stabilt 
under nivået i 2017. Klinikk Kirkenes har hatt en positiv utvikling 

AE 
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sammenlignet med de første månedene i året. Klinikk prehospital har 
hatt en økning i sykefraværet utover året. SDE har fortsatt stabilt og lavt 
sykefravær. 
 
Innspill på møtet: 

- Klinikk psykisk helsevern og rus har fra september startet opp 
med ekstra oppfølging av ansatte med høyt sykefravær. Dette 
tiltaket kan bidra til å styrke den positive utviklingen klinikken 
viste i august. 

- Klinikk Kirkenes har etter innflytting i NKS ambisjoner om å bli 
enda bedre på sykefravær og andre kvalitetsindikatorer.  

- SDE har på ledermøte diskutert hvorfor klinikken har så lavt 
sykefravær. Blant annet systematisk arbeid med nærværplaner 
og oppfølging av ForBedring, samarbeid med tillitsvalgte, 
verneombud og ledelse, og tydelig ledelse er blant tiltakene som 
trekkes fram.  

- SDE får særlig skryt for arbeidet med å drifte to plasser i 
Kirkenes, uten at dette fører til økning i sykefraværet. 

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

79/18 Informasjon om arbeid med nye rutiner for vernerunder 
Vernetjenesten og personal og organisasjon har utarbeidet et forslag til 
nye rutiner for vernerunder. I forlaget ligger det en anbefaling om å gå 
fra en tradisjonell sjekkliste, til et risikobasert fokus. Det er utarbeidet 
forslag til mal for ROS-analyser på HMS som erstatning for dagens 
sjekkliste for vernerunder.  
 
I mal for ROS-analyser på HMS er flere tema som skal risikovurderes 
samlet. Malen bygger på foretakets mal for risikovurdering av 
beredskapsplaner.  
 
Resultatet av ROS-analysen HMS er anbefalt lagt i en felles HMS-
handlingsplan. Denne vil også inkludere handlingsplan for nærværsarbeid 
og ForBedring. Formålet er å se disse temaene i sammenheng. 
 
Utkastet er på høring i klinikkene. FAMU får rutinene til endelig 
behandling på møte 3. desember. 
 
Innspill: 

- FAMU er positiv til vinkling med fokus på ROS-analyser. 
- Positivt å samle nærværsplaner og ForBedring sammen med 

ROS-analyser for HMS. Dette vil gjøre arbeidet lettere og mer 
oversiktlig.  

- Viktig med opplæring for verneombudene. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

AE 

80/18 HMS-prisen 2018 
FAMU hadde en gjennomgang av retningslinjene for HMS-prisen og plan 
for gjennomføring av nominasjonsprosess. Informasjon om HMS-prisen 

AE 
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med oppfordring til å sende inn nominasjoner legges på intranett. FAMU 
behandler forslagene på møte 3. desember. 
 
Innspill på møtet: 

- Er kriteriene i retningslinjene for rettet mot at prisen skal gå til 
en leder? 

- Kriteriene er retningsgivende. En kandidat trenger ikke oppfylle 
alle kriterier.  

 
Forslag til vedtak: FAMU støtter foreslått framdriftsplan. FAMU 
viderefører retningslinjene for HMS-prisen. 
 
Vedtak: FAMU støtter foreslått framdriftsplan. FAMU viderefører 
retningslinjene for HMS-prisen. 

81/18 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd stabsavdelingene 14.09.18 

Ingen kommentar.  
2. Referat Kvamråd klinikk psykisk helsevern og rus 04.09.18 

Ingen kommentar. 
3. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 26.09.18 

I sak 44/2018 står det at referater fra Kvamråd skal lagres i 
ePhorte. Skal ikke referater også være tilgjengelig for de ansatte? 
Få ansatte har tilgang til ePhorte. Som svar til dette ble det sagt 
at det ene ikke utelukker det andre. Det har vært viktig å få på 
plass rutiner for å arkivere referater i arkivsystemet (ePhorte). 
Ledere har et ansvar for å videreformidle referater.  

 
Vedtak: FAMU tar orienteringssakene til orientering.  

EHP 

82/18 Eventuelt EHP 

83/18 Saker til neste møte (03.12.18) 
- Styresaker 
- HMS-prisen 
- Klima og miljø – informasjon om revisjon 
- Bruk av HMS-midler 2018 
- Status nærværsplaner 
- Nye rutiner vernerunde 
- Sak om overtid 
- Informasjon om ForBedring 2019 

EHP 
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