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

9/2018 Beate Juliussen, 900 38 119 Hammerfest, 04.12.2018 
 
 
Saksnummer 90/2018 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   12. og 13. desember 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 3. desember 2018 (ettersendes) 
2. Referat fra FAMU 3. desember 2018 
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 11. desember 2018 (ettersendes) 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 3. desember 2018 (ettersendes) 
2. Referat fra FAMU 3. desember 2018 
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 11. desember 2018 (ettersendes) 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 3.12. 2018 kl. 09.00-11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening x 

Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne x 

Arnt Johannessen Den norske legeforening - overleger Ikke møtt 

Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund x 

Espen Kummeneje NITO x 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet x 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 

Marit Rakfjord Delta x 

Ole I. Hansen Fagforbundet x 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund Meldt forfall 

Hanne Karin Vang Fellesorganisasjonen Ikke møtt 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Ikke møtt 

Vakant Den norske legeforening – yngre leger  

Vakant Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  

 

Vernetjenesten  Tilstede 

Runa Leistad Foretakshovedverneombud x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef 

Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 

Jørgen Nilsen Klinikk Prehospitale tjenester 

Lena E. Nielsen HR-sjef 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Ole Martin Olsen  Drifts- og eiendomssjef 

Carlo Mortensen Fung. Klinikksjef Klinikk Kirkenes 

Ingeborg Eliassen Konst. Klinikksjef Klinikk Hammerfest 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

65/2018 Godkjenning innkalling og saksliste LEN 

 Godkjent uten merknader.  

 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

66/2018 Informasjon om overgang til 5 dagers ferieuke (teknisk endring) - Muntlig LEN 

 HR-rådgiver Sigrid Jensen informerte om overgang til registrering av 5 dagers 
ferieuke som kun er en teknisk endring. Dette er en sak som er besluttet i Helse 
Nord RHF om telling og registrering av feriedager. Bakgrunnen er at det har vært 
mye feilregistrering hvor ikke 5 lørdager er registrert i GAT. Dette har medført at 
flere ansatte har tatt ut flere feriedager enn det de har rett på.  
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Spørsmål og kommentarer 
- Informasjon som kom fra Personal og organisasjon var oppklarende i 

forhold til første informasjon som ble sendt fra regionalt hold. 
- Konserntillitsvalgte fra SAN har ikke godkjent avtalen regionalt og det er 

sendt stoppmelding da det vedtaket ikke har fulgt avtaleverk. 
 
Arbeidsgiver svarer: 

- Foretaket jobber med saken. Vi vil følge den beslutning som tas i regionen.  
HR vil holde tillitsvalgte og vernetjenesten orientert. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

67/2018 Styresak 88/2018 - Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret i 
Finnmarkssykehuset HF 2019-2021 

LEN 

 HR-sjef innledet kort om at dette er starten på å velge nye ansatterepresentanter til 
styret i Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingen merknad fra arbeidstakere. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

68/2018 Styresak 89/2018 - Endring av møteplan 2019 – styret i Finnmarkssykehuset 
HF 

EHP 

 Adm. direktør innledet med at Helse Nord har besluttet at styret i Helse Nord RHF 
skal besøke Kirkenes i mai 2019. Finnmarkssykehuset hadde på planen at 
foretakets styremøte skulle være i Alta samme dag. Det er forventet at adm. 
direktør er i Kirkenes når Helse Nord RHF er på besøk.  
 
Ingen merknad fra arbeidstakere. 

 

 

Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

69/2018 Styresak 83/2018 - Virksomhetsrapport 10/2018 LGK 

 Økonomisjef innledet i saken. 
 
Kvalitetsindikatorene viser fortsatt en positiv utvikling. Den gjennomsnittlige 
ventetiden for Finnmarkssykehuset HF er 54 dager pr. oktober, som er bedre enn 
måltallet på 60 dager. Ventetiden for psykisk helsevern barn var 38 dager i oktober, 
og 48 dager pr. oktober, som er bedre enn måltallet på 50 dager ventetid. 
Fristbruddene er fortsatt færre enn fjoråret, med et snitt på 1,3 % i 2018 mot 1,9 % 
i 2017. Det er en forbedring i epikrisetider i somatikken pr. oktober, med et snitt på 
89 %. Måltallet er på 100 %. 
 
Det økonomiske resultatet i oktober var - 5,4 mill. som er 7,4 mill. dårligere enn 
resultatkravet. Hittil i år er resultatet - 6 mill., og resultatavviket -26 mill. i forhold 
til styringsmålet per oktober som er på + 20 mill. 
 
Tiltaksgjennomføringen er 40 % pr. oktober. Av planlagte tiltak på 68 mill. er tiltak 
for 27,5 mill. gjennomført. Tiltaksplanene er gjennomgått og realismen i, og effekt 
av tiltak er justert ned til 52,6 mill. Gjennomføringseffekten etter risikojustering er 
på 52%. 
 
Sykefraværet i september 2018 var 7,3 %, dette er en reduksjon fra august med 
0,1%-poeng. I august og september har sykefraværet vært lavere enn måltallet på 
7,5 %. Gjennomsnittlig sykefravær i 2018 er 8,3 %. 
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Det er ingen endring i fremdriftsplaner for bygge- og utviklingsprosjektene siden 
siste rapportering. Prosjektrammen for Alta Nærsykehus er økt med 17 mill. til 
453,5 mill. Det er usikkerhet knyttet til prosjektkostnaden for Samisk Helsepark, 
men prognosen opprettholdes på 57 mill. Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
overleveres i november. Prognosen for nye Kirkenes sykehus har økt med 14 mill. 
til 1,588 mrd. Det er usikkerhet knyttet til prognosen. 
 
Spørsmål og merknader fra arbeidstakere: 

- Det er mye røde tall. Hva blir konsekvensen for foretaket. 
- Den gylne regel: PHR har lavere aktivitet, men høyere kostnader. Dette er 

vel ikke intensjonen bak den gylne regel. Grunnen til de høye kostnadene i 
klinikken er høye kostnader til fristbrudd pasienter som er meldt til 
HELFO. 

- Tiltaksgjennomføringen må bli bedre. 
 
Arbeidsgiver svarer: 

- Foretaket har troen på at foreslåtte tiltak blir gjennomført i 2019. 
Foretaket må ha bærekraft for å klare investeringene. Konsekvensen hvis 
bærekraften ikke blir bedre er at det blir forskyvning av NHS eller at det 
bygges i en annen format enn planlagt. 

- Arbeidsgiver er klar over dette. HELFO har hatt møte med behandlende 
enhet og de har fått forsikringer om alle pasientene skal være 
ferdigbehandlet innen sommeren 2019. 

- Det er positivt at det er gjennomført 52% av risikojusterte tiltak. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

70/2018 Styresak 84/2018 - Budsjett 2019, inkludert investeringsbudsjett 2019 – 
2026 

LGK 

 Økonomisjef innledet i saken. 
 
Administrerende direktør vil ha flere oppmerksomhetsområder gjennom 2019, og 
vil særlig prioritere følgende områder: 

• Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling (pakkeforløp) 
• Gode og effektive pasientforløp ved psykisk helsevern og rus (pakkeforløp) 
• Den gyldne regel 
• Redusere ventetiden og redusere uberettiget variasjon 
• Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd 
• E-helseløsninger skal videreutvikles gjennom økt bruk av Skype4B og 

etablering av pilotprosjekt e-helse poliklinikk i samarbeid med 
kommunene 

• Videreutvikling av det desentrale behandlingstilbudet i Alta, Karasjok og 
Vadsø 

• Systematisk HMS-arbeid med fokus på nærværsarbeid og klima og 
miljøarbeid 

• Etablere en helhetlig rekrutteringsplan med et 10 års perspektiv for 
spesialister og spesialsykepleiere 

• Konsolidere driften med fokus på økonomisk balanse i 
kjernevirksomheten, som sikrer nødvendig investeringskraft 

• Fremdrift og økonomi i utviklingsprosjektene innen bygg 
 
Finnmarkssykehuset HF tilføres 4,0 mill. i engangstilskudd for å dempe effekten av 
trekket i PHV. Total utfordring som følge av trekket på 20,6 mill. blir derfor 16,6 
mill., hvorav 2,6 mill. legges til PHV og 14 mill. legges «på topp». 
Finnmarkssykehuset HF må håndtere en effektivisering på 14 mill. Dette arbeidet 
må gjennomføres i 2019. 
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Spørsmål og merknader fra arbeidstakere: 
- Psykisk helsevern og Rus har store utfordringer. I DPS Midt planlegges det 

kutt på 4 MNOK. Flytting av VPP fra Lakselv til Karasjok blir ikke 
gjennomført før byggene er ferdigstilt. Det samme med 5 døgnsenger fra 
Tana til Alta som heller ikke blir flyttet før bygget i Alta er ferdigstilt. Hva 
er konsekvensen for klinikken. 

- Glad og lettet over at 14 MNOK løses slik det er planlagt og ikke blir lagt til 
klinikken. 

- Er fordelingsmodellen fortsatt 60/40 i somatikken? 
- De 14 MNOK som legges på topp i psykiatrien. Hvordan blir det behandlet 

videre. 
- Det står at Klinikk Prehospitale tjenester har besparelse 

forsikringskostnader på 0,2 MNOK. Har andre slik besparelse? 
 
Arbeidsgiver svar: 

- Trekket i DPS Midt er effektiviseringskrav tilbake til 2013 i styresak 
98/2013. Det er viktig at tiltaket kommer opp i budsjettet. Tiltaket 
håndteres internt i klinikken i 2018 2 MNOK tas innen DPS Midt og 2 
MNOK på klinikknivå. Dette blir drøftingsmøtet i PHR på klinikknivå 
vedrørende tiltakene for dette kravet. 

- Fordeling i somatikk er 60/40 i 2019. Dette vil bli vurdert når klinikk Alta 
kommer i drift. Noen poster er fordelt etter virkelig forbruk. Økning i Alta 
gir utslag i 2020, så det vil bli endringer. Individuell vurdering hvert år. 

- Somatikk 60/40 – vurderes utover – noen poster er fordelt på virkelig 
forbruk. Økning i Alta – utslag i 2020 – fremtiden blir det endringer. 
Administrerende direktør vil vurdere situasjonen i hver klinikk. I 2019 er 
det stramme rammer men det er prioritert friske midler til KKN på 4 
MNOK som er positivt.  

- Det kommer en sak til styret om hvordan de 14 MNOK som er lagt på 
foretaksnivå blir løst kommer i løpet av våren 2019. 

- Personalforsikringer ligger i budsjett hos Personal og organisasjon, og 
forsikringer for bygg i Service- drift og eiendom. Dette er ikke tiltak, men 
trekkes inn på budsjett. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

71/2018 Styresak 87/2018 - Nye Hammerfest sykehus (NHS)- Forprosjekt – status 
optimalisering av areal 

LGK 

 Økonomisjef innledet i saken. 
 
Denne saken er en løypemelding på hvor prosjektet er pr. i dag. 
Det er foretatt noe justeringer på arealet. 
19. og 20.11.2018 var det medvirkningsgruppemøter. Noen justering fra disse 
møtene er tatt inn, men ikke alt. 
Kostnadskalkylene legges ikke inn da dette ikke er ferdig utarbeidet 
Arealet til LAB er økt iht. tidligere styrevedtak. 
Produksjonskjøkken – Risikoanalyse sendt ut i dag. Prosjektet anbefaler at 
foretaket inngår avtale med Hammerfest kommune om kjøp av mat.  
Hvis det økes arealer til en plass må det reduseres en annen plass. 
 
Spørsmål og merknader fra arbeidstakere: 

- Det er lagt for lav kostnad på kostpris. Subsidierer kommunen foretaket. 
Andre produserer mat for mye høyere kostnad. Det burde vurderes og 
kutte kontorfløyen og ta inn areal til kjøkken. 

- Det vises til Sykehuset Østfold (Kalnes) som har tatt tilbake kjøkkendrift 
pga. for høye kostnader. Har foretaket kalkyler som viser regnestykket? 

- Det er bra at arealer til laboratoriet er utvidet.  
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- Kostnader er forskjellig for de forskjellige arealtyper. Når nye sykehus blir 
bygd er det mangel på lagerrom og flerbruksarealer. 

- Foretaket må velge en løsning som er til beste for pasientene. 
- Er det planlagt reduksjon av arealer til psykiatrien. Hva betyr 

framskrivning? 
- Det blir lang leveringstid på bestilt mat og det er usikre tall når det gjelder 

kjøkkenløsningen. Kommunen må investere og det blir fraktkostnader i 
tillegg så maten må bli dyrere. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Denne saken er en løypemelding, det vil si at vi er i prosess. Utfordringen 
er å få prosjektet innenfor rammen. Det er krevende. Situasjonen er at 
rammen er på 1.950 MNOK. Dette er krevende og foretaket må ha 
bærekraft for å realisere prosjektet. Vår utfordring er at hvis noe skal inn, 
så må vi finne løsninger på hva skal ut? Kontorfløyen er på listen og vil i 
videre prosess være ett av flere alternativer som buffer til kliniske 
arealbehov. 

- Det er utfordringer med å få plass til alle ønsker. Medvirkningsgrupper har 
gjennomgått planene og kommet med justeringer. Foretaket ønsker ikke å 
fjerne noe, men må ta noen valg. Hammerfest kommune har lave kostnader 
i mat produksjon. De har lagt frem regnskap som viser kostnadene. 
Harstad kommune har 103 kr pr kostdøgn som eksempel. 

- Arealet til PHR er ikke lagt til saken fordi det ikke er ferdig bearbeidet og 
innspill er ikke hensyntatt. Disse blir tatt inn senere. Kliniske arealer må bli 
prioritert. Framskriving betyr å beregne, eller anslå fremtidig nivå for 
aktivitet eller behandlingsbehov til befolkning i fremtiden. Utgangspunkt i 
framskrivningen er 2017 tall. Sykehusbygg bruker en modell for 
framskriving av utvikling.  

- Hammerfest kommune og foretaket har en intensjonsavtale om å bli enig 
før forprosjektet. Kommunen har kokker er opptatt av ernæring og kvalitet. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

72/2018 Styresak 85/2018 - Utredning av behov for framskutt ambulanseenhet på 
Skaidi 

JN 

 Klinikksjef Klinikk Prehospitale tjenester innledet i saken. 
Dette er en oppfølging av styresak 24/2018 Ambulanseplan Finnmarkssykehuset 
HF 2019-2029. Dette gir mulighet til møtekjøring mot alle kommuner i Vest 
Finnmark. Dette blir en pilot på 12 mnd. Det skal evaluering etter 6 og 12 mnd. 
Beredskap i kommunene blir bedre med at bilene kan returnere til hjemkommunen 
raskere. 
 
Spørsmål og merknader fra arbeidstakere: 

- Hvor skal personellet oppholde seg på Skaidi mens de venter på tur. 
- Det er planlagt at en bil flyttes fra Hammerfest. Er det eller er det planlagt å 

investere i en to-båre bil til Hammerfest med tanke på henting av pasienter 
fra ambulansefly. 

- Tillitsvalgte og verneombud har ikke deltatt i risikovurderingen. Det kunne 
vært bra fordi vi besitter kompetanse og kunne kommet med gode innspill.  

- Det er forskjellig organisering i Hammerfest og Alta – har det vært dialog 
med Alta kommune iht. saken. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Foretaket er i dialog med alternativer, men ikke kommet i mål med avtalen 
pr. i dag. 
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- To- båre bil er vurdert, men foretaket har ikke behov for det pr. i dag. Det 
er dagbilen som flyttes til Skaidi. Det er allerede i dag en bil som kjører 
møtekjøring 

- Ambulanseplanen er drøftet tidligere. Arbeidsgiver er enig i at tillitsvalgte 
og verneombud burde vært med i arbeidet med risikovurderingen. 
Tillitsvalgte og verneombud tas med i evalueringene. 

- Det har vært dialog – Alta kommune er positiv til stasjon på Skaidi. Det er 
ulik organisering i hele fylket. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

73/2018 Styresak 86/2018 - Revidert boligstrategi Finnmarkssykehuset HF 2019-
2024 

OMO 

 Service, drift og eiendomssjef innledet i saken. 
 
Formålet med behandling i styret er å fastsette strategien for boligforvaltningen i 
foretaket de neste årene. Styret har tidligere vedtatt å selge alle boliger i 
Finnmarkssykehuset HF. Forslag til boligstrategi angir antall boliger i nåværende 
løsning og anslag i forhold til framtidig behov for boliger. Strategien sier også noe 
om vurdering i forhold til kombinasjonen mellom faste/langsiktige avtaler for leie 
av boliger for videreutleie og opsjonsavtaler for å dekke ytterligere behov. 
Strategien legger også opp til stor fleksibilitet i forhold til å tilpasse leieavtaler til 
endring i behov. 
 
Spørsmål og merknader fra arbeidstakere: 

- Boliger til utvalgte grupper. Er behovet større eller lik dagens utleie. 
- Det er positivt at boligstrategien revideres, men situasjonen må ikke bli slik 

det var på 70-tallet hvor de som leier blir bedt om å flytte fordi en med 
større prioritert personell trenger bolig. 

- I Kirkenes er det foretaket som har ansvaret for drift og vedlikehold av 
utleieboligene. Blir det likt i Hammerfest. 

- Det er utrolig viktig at det ikke står tomme enheter. 
- Det må være fokus på rekruttering og stabilisering i alle arbeidsgrupper og 

ikke bare klinikere. Det kan bli uheldige ringvirkninger. 
- Det å tilrettelegge transport fra sykehusene til korttidsvikarer og de som er 

i praksis. 
- Det må jobbes med bedre kollektivtransport. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Kartleggingen viser at det er behov færre boenheter enn det vi har i dag. 
- Foretaket følger lover og regler iht oppsigelsestid 
- Det er god ide å involvere tillitsvalgte og verneombud.  
- Det er forståelse for at studenter og korttidsvikarer må ha tiltak med 

kortere vei til sykehusene eller gode kommunikasjonsmuligheter.   
- Foretaket har dialog med Finnmark fylkeskomme med tanke på offentlig 

transport og vil ha det i fortsettelsen. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

74/2018 Ferieavvikling 2019 LEN 

 HR-sjef innledet i saken. 
Finnmarkssykehuset har tradisjon for god og forsvarlig ferieplanlegging. Det er et 
linjeansvar å sørge for en god ferieplan. Personal og organisasjon (HR) har innført 
en praksis for å drøfte prinsipper for ferieavvikling på foretaksnivå i forkant av 
klinikkvise drøftinger. Klinikkene skal diskutere ferieavvikling i ledergruppen, og i 
drøftingsmøter med klinikktillitsvalgte/vernetjenesten i etterkant. Der er årlige 
utfordringer for å få tak i ferievikarer i rekrutteringssvake faggrupper, i tillegg til 
håndtering av spørsmål rundt enkelte tolkninger av ferieloven. 
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De overordnede prinsippene skal bidra til følgende:  
• Sikre en forsvarlig drift av foretaket. 
• Sikre nok kvalifisert personell gjennom ferieperioden.  
• Forhindre brudd på arbeidstidsbestemmelsene.  
• Gjennomføre ferieavviklingen til en lavest mulig kostnad for klinikkene.  
• Sikre en forutsigbar og god ferieavvikling for de ansatte.  
 
Det er et mål at hovedprinsippene for ferieavvikling drøftes på foretaksnivå senest 
1. desember året før, og at klinikkene deretter drøfter detaljene for egen klinikk 
senest medio januar. 
 
Risikovurdering og faste evalueringspunkter skal være en del av drøfting på 
klinikknivå. 
 
Spørsmål og merknader fra arbeidstakere: 

- Sommeravtalen 2018 er ikke evaluert. 
- Det er ikke tillatt med planlagt overtid.  
- Drøfting av ferieavvikling for 2020 må komme i gang tidligere. 
- Det bør være en «skal-regel» at deltidsansatte blir forespurt ledige vakter i 

ferieavviklingen. 
 
Arbeidsgiver svarer: 

- Evaluering av sommeravtalen kommer i januar, noe sent.  
- Evaluering av ferieavvikling må komme tidligere, da senest september. 
- Det er enighet om at planlagt overtid ikke er tillatt.  
- Ferieavvikling må inn i årshjulet og det må planlegges tidligere. 
- Deltidsansatte blir forespurt først ved ledige vakter i ferieavviklingen. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

75/2018 Eventuelt  

 Ingen saker til eventuelt  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

76/2018 Tilleggssak - Reisepolicy  

 Dette utsettes til neste møte.  

 
 
Møtet avsluttet kl. 11.05  
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Referat FAMU 03.12.2018 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet X 

Kicki Nytun  FTV NSF X (tom. sak 91/18) 

Espen Kummeneje FTV NITO X 

Linn Tjønsø  FTV YLF Permisjon 

Runa Leistad  FHVO X (til sak 90/18) 

Marit Rakfjord FTV Delta – 1. vara X 

 

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

Lena Nielsen  HR-sjef X 

Ingeborg Eliassen  Fung. 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 

Sissel Hesjevoll Hemis BHT X 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

84/18 Innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

EHP 

85/18 Referat forrige FAMU 
Vedtak: Referatet godkjennes. 
 

EHP 

86/18 Nye rutiner vernerunde 
FAMU fikk informasjon om nye rutiner for vernerunder som har vært på 
høring i klinikkene. Forslaget har større fokus på risikovurderinger. 
Tilbakemeldingene fra klinikkene er positive. Det er utarbeidet en plan 
for implementering og evaluering av rutinene.  
 
Innspill på møtet: 

- Det er gode tiltak for implementering og oppfølging av rutinene. 
 
Forslag til vedtak: FAMU godkjenner rutinene. FAMU ber Personal og 
organisasjon følge opp innføring av prosedyrene etter framlagte plan. 
 
Vedtak: FAMU godkjenner rutinene. FAMU ber Personal og organisasjon 
følge opp innføring av prosedyrene etter framlagte plan. 
 

AE 

87/18 HMS-prisen 
FAMU vurderer foreslåtte kandidater.  
 
Vedtak: FAMU innstiller kandidat til direktøren.  

EHP 
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88/18 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv.  
 
Innspill på møtet: 
Styresak 84/2018 - Budsjett 2019, inkludert investeringsbudsjett 2019 – 
2026 

- Vi vet det er krevende tider foran oss, med krevende rammer. 
Det er viktig å også fokusere på det som går bra i foretaket. 

- Det er viktig at ansatte blir ivaretatt i kommende prosesser. 
- Medvirkning må ivaretas i alle prosesser. Omstillingsveilederen i 

foretaket må følges i omstillingsprosesser. 
 
Styresak 87/2018 - Nye Hammerfest sykehus (NHS)- Forprosjekt – status 
optimalisering av areal 

- Det er meldt om uenigheter og uro rundt vurdering av kjøkken 
på NHS. Det er viktig å ivareta medvirkning og sikre god 
kommunikasjon til de ansatte.  

 
Styresak 85/2018 - Utredning av behov for framskutt ambulanseenhet på 
Skaidi 

- Ansatte på en eventuell framskutt ambulansestasjon på Skaidi 
må sikres gode oppholdsrom på Skaidi.  

- Verneombud oppfordrer klinikksjefen til selv å befare lokaler 
som leies. 

 
Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med de kommentarene 
som kom frem i møtet.  
 

EHP 

89/18 Bruk av HMS-midlene 
FAMU har tidligere delt ut HMS-midlene til klinikkene. Kvamrådene har 
fordelt midlene i egen klinikk. FAMU får en orientering om hva midlene 
er brukt til. Ikke alle midlene er brukt opp. 
 
Innspill på møtet: 

- Det er viktig at midlene fordeles tidlig nok ut til tiltakene i 
klinikkene. Klinikkene kan starte sin prosess med tiltak for HMS-
midlene etter at styret har vedtatt budsjettet for 2019. FAMU 
gjør den endelige fordelingen til klinikkene på første møte i 2019. 

- Midlene må brukes på tiltak som samler ansatte. 
- Informasjon om HMS-midlene kommer for seint ut i avdelingene.  

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber klinikkene starte 
prosessen med HMS-midlene tidlig. FAMU fordeler HMS-midlene på 
første møte i 2019. 
 

AE 

90/18 Status nærværsplaner 
Alle enheter skal utarbeide nærværsplaner innen utgangen av 2018. En 
kartlegging viser at stabsavdelingene, klinikk psykisk helsevern og rus og 
SDE er i mål med planer for alle enhetene. Klinikk Hammerfest, Kirkenes 
og prehospital er enda ikke helt i mål. 
 
Innspill på møtet: 

- Nærværsplaner er viktig tiltak for å redusere sykefraværet i 
Finnmarkssykehuset. 

AE 



 

Side 3 av 4 

- Nærværsplanene som er utarbeidet må evalueres og «holdes 
levende».  

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber 
klinikksjefene følge opp de enhetene som ikke har utarbeidet 
nærværsplan. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber klinikksjefene følge 
opp de enhetene som ikke har utarbeidet nærværsplan. 
Nærværsplanene skal evalueres en gang i året, senest innen 1. oktober. 
 

91/18 Informasjon om ForBedring 2019  
FAMU får informasjon om gjennomføring av ForBedring i 2019. 
Undersøkelsen gjennomføres for andre gang. Det jobbes nasjonalt med 
mindre endringer av spørreskjemaet på bakgrunn av tilbakemelding fra 
foretakene. Det blir ikke gjort større endringer. De to viktigste 
endringene til neste år er at enhetene kan sammenligne resultatet med 
2018-tallene, og det forventes at ansatte vil få mulighet å svare 
hjemmefra. 
 
ForBedring 2019 gjennomføres i perioden 04.02-26.02. Lederne får 
tilgang til rapportene 12. mars. Det skal utarbeides handlingsplaner 
innen 24. mai. 
 
Innspill på møtet: 

- Tillitsvalgte kan og bør bidra til å spre informasjon om 
undersøkelsen i egne fora. 

- ForBedring er kommet for å bli, og er et viktig verktøy. 
- Det er enda noen som ikke har gjennomgått rapporten og 

utarbeidet handlingsplan etter årets undersøkelse. Dette må 
gjøres før ny undersøkelse. Direktøren vil følge opp dette med 
klinikksjefene. 

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber 
klinikksjefene følge opp og legge til rette for gjennomføring av 
ForBedring i egen klinikk. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber klinikksjefene følge 
opp og legge til rette for gjennomføring av ForBedring i egen klinikk.  
 

AE 

92/18 Informasjon om revisjon klima og miljø 
Finnmarkssykehuset ble i oktober revidert etter ISO14001 klima og miljø.  
Det ble gjort intervju og befaring i Alta, Hammerfest og Karasjok. 
Revisjonen hadde to fokusområder. Kjemikaliehåndtering og «overvåking 
og måling». Generelt får foretaket mange gode tilbakemeldinger. Det ble 
gitt fire mindre avvik. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

AE 

93/18 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd SDE 05.11.18 
2. Referat Kvamråd klinikk psykisk helsevern og rus 01.11.18 

EHP 
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3. Muntlig orientering status tiltak etter vernerunder klinikk psykisk 
helsevern og rus, v. ILB 
 

Vedtak: FAMU tar sakene til orientering. 
 

94/18 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt.  

EHP 

95/18 Saker til neste møte 

- Styresaker 

- Årsrapport AKAN-utvalget 

- Status vedtak i FAMU 

- Sykefravær 

- AML-brudd 

- Årsrapport FAMU 

- Årshjul 2019 – FAMU 

- HMS-midler 2019 

- Sak om forbruk overtid 

EHP 

 



 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 11. desember 2018 kl. 13.30-14.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest og Kirkenes  
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening Ikke møtt 

Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne Meldt forfall 

Arnt Johannessen Den norske legeforening - overleger Ikke møtt 

Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund Ikke møtt 

Espen Kummeneje NITO Meldt forfall 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet Ikke møtt 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 

Marit Rakfjord Delta x 

Ole I. Hansen Fagforbundet x 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund Meldt forfall 

Hanne Karin Vang Fellesorganisasjonen Meldt forfall 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Ikke møtt 

Vakant Den norske legeforening – yngre leger  

Vakant Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  

 

Vernetjenesten  Tilstede 

Runa Leistad Foretakshovedverneombud x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

77/2018 Godkjenning innkalling og saksliste EHP 

 Fagforbundets representant var ikke fornøyd med at sakspapirene kom samme dag 
som møtet. Økonomisjef svarte at det var skjedd kommunikasjonssvikt slik at saken 
ikke ble sendt ut mandag som planlagt. Økonomisjef tilbød da å gjennomgå 
rapporten side for side, men dette ønsket ikke de tillitsvalgte.   

 

 

Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn: Ansvar 

78/2018 Styresak 83/2018 Virksomhetsrapport 11 2018 – Finnmarkssykehuset HF LGK 

 Økonomisjef gjennomgikk virksomhetsrapport 11 2018 – Finnmarkssykehuset HF. 
 
Formålet med denne saken er å gi statusrapportering på driften for 
Finnmarkssykehuset HF i november 2018 og hittil i år. 
Kvalitetsindikatorene viser fortsatt en positiv utvikling. Den gjennomsnittlige 
ventetiden for Finnmarkssykehuset HF er 46 dager i november og 54 pr. november, 
som er bedre enn måltallet på 60 dager. Ventetiden for psykisk helsevern barn var 
33 dager i november, og 47 dager pr. november, som er bedre enn måltallet på 50 
dager ventetid. 
Fristbruddene er fortsatt færre enn fjoråret, med et snitt på 1,2 % i 2018 mot 2 % i 
2017. 

 



 Side 2 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Det økonomiske resultatet i november var -1,4 mill. som er -3,4 mill. dårligere enn 
resultatkravet. Hittil i år er resultatet -7,4 mill., og resultatavviket -29,4 mill. i 
forhold til styringsmålet per november som er på + 22 mill. 
Sykefraværet i oktober 2018 var 8,1 %, dette er en reduksjon fra september med 
0,5%-poeng. Gjennomsnittlig sykefravær i 2018 er 8,2 %. 
Det er ingen endring i fremdriftsplaner for bygge- og utviklingsprosjektene siden 
siste rapportering. 
 
Spørsmål og kommentarer fra arbeidstakere: 

- Hva er grunnen til at stab med felles kostnader har negativt avvik i 
november når det tidligere har vært positiv avvik. 

- Det er positivt at foretaket med de utfordringer som har vært i år har gode 
kvalitetstall. At klinikkene klarer å levere på ventetid/fristbrudd/epikrise – 
det er kjempe bra. 

- Det er positivt at færre har deltidsstillinger, 
- Når det gjelder økonomi er det ikke rart siden tiltaksgjennomføringen har 

vært lite tilfredsstillende i hele år. 
- Engangskostnad NKS med negativt avvik 4.1 MNOK bare i november. Det 

vil vel fortsatt komme noen kostnader i desember også.  
 
Arbeidsgiver svarer: 

- Arbeidsgiver sjekket ut avviket på Stab og sendte e-post om at avviket 
skyldes flyttekostnader på NKS. Denne måneden var avviket på 4.1 MNOK.  

 
 
Møtet avsluttet kl. 13.50 
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