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Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Oppsummering etter regional samling for ungdomsrådene i Helse Nord 
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. februar 2019 
3. Referat fra FAMU 18. februar 2019 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

1. Oppsummering etter regional samling for ungdomsrådene i Helse Nord 
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. februar 2019 
3. Referat fra FAMU 18. februar 2019 
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Vedlegg 1 – styresak 13/2019 referatsaker  

 

Til Helse Nord RHF 

 

 

 

Oppsummering etter regional samling for 
Ungdomsrådene i Helse Nord 
Vi vil først benytte sjansen til å takke for støtte til den første gjennomføringen av regional 

helgesamling for Ungdomsrådene i Helse Nord 19.-21. oktober 2018. Vi vil også takke et godt 

møte med dere 19/10.  

På samlingen deltok fem ungdommer fra UNN, ti ungdommer fra Nordlandssykehuset, to 

ungdommer fra Finnmarkssykehuset og nestleder i Unge funksjonshemmede. I tillegg var det 

fem ledsagere og fem koordinatorer tilstede. Leder av RBU, Knut Georg Hartvigsen, deltok også 

hele helgen.   

Støtten fra Helse Nord på kr. 80 000,- ble brukt til å finansiere reisekostnader, kveldsaktivitet og 

en felles festmiddag.  

På samlingen ble det i hovedsak arbeidet med tre tema:  

1. Prinsipper for gode overganger fra barn til voksen i sykehus 

2. Innspill til oppdragsdokumentet for 2019 

3. Ungdomsmedvirkning i Helse Nord: Forslag til hvordan dette kan gjøres?  

Denne oppsummeringen består pkt. 2 og pkt. 3. Uttalelsen er i etterkant av samlingen drøftet i 

UR-møter hhv 7/12 i Tromsø og 17/12 i Bodø. Det er på denne måten sikret at også medlemmer 

av rådene som ikke var tilstede på samlingen har fått ta stilling til innholdet. Prinsipper for gode 

overganger skal behandles en ekstra gang i alle ungdomsrådene før endelig ferdigstillelse. 

Prinsippene blir da oversendt til Helse Nord RHF og til ledelsen i alle helseforetakene i regionen. 

Prinsippene kan danne utgangspunkt for helseforetakenes arbeid med å utvikle rutiner for gode 

overganger fra barne- til voksenorienterte tjenester.      

 

Innspill til oppdragsdokumentet for 2019 
Det viktigste for Ungdomsrådene er at oppdraget for 2018 «God overføring fra barne- til 

voksenorientert helsetjeneste» videreføres i 2019 (pkt. 3.1.8, Oppdragsdokument 2018). Arbeidet 

i helseforetakene er bare så vidt kommet i gang, og bare påbegynt innenfor enkelte fagområder.   

Andre innspill: 

 Foretakene skal legge til rette for samarbeid mellom ungdomsrådene i regionen  

 Foretakene skal legge til rette for at ungdom tar eierskap til egen sykdom, behandling og 

mestring av egen hverdag gjennom tilpasset informasjon og god opplæring. Opplæringen 

skal være tilpasset fasene i ungdomslivet, være gjentakende og gjerne bidra til at ungdom 

får anledning til å møte andre ungdommer i samme situasjon, for eksempel gjennom 

lærings- og mestringskurs rettet mot ungdom.  
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 Helseforetakene skal sørge for god tilgang til internett og tilstrekkelig antall ladestasjoner 

på alle døgnenheter.  

 Helseforetakene skal utrede muligheten for fleksibel aldersgrense fra barn/ungdom- til 

voksenavdeling, med utgangspunkt i den enkelte ungdom sine behov. Det bør vurderes å 

utvikle flere ungdomspoliklinikker (opp til 23/25 år) innenfor alle fagområder som gir et 

tilbud til ungdom med langvarige og/eller tilbakevendende lidelser.  

 Helseforetakene skal ha med temaet «kommunikasjon med ungdom» i alle lederprogram, 

program for nyansatte og LIS-utdanninger.  

 

Ungdomsmedvirkning i Helse Nord: Forslag til hvordan dette 
kan gjøres? 
I møte med Helse Nord RHF 19. oktober 2018 ble blant annet ungdomsmedvirkning på regionalt 

nivå diskutert. Ungdomsrådene har følgende forslag: 

1. Det opprettes et eget ungdomsråd i Helse Nord – et Regionalt ungdomsråd (RUR), med 

representanter fra eksisterende ungdomsråd i regionen. Regionalt ungdomsråd skal være et 

rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirke på overordnet og 

strategisk nivå, med tilsvarende rolle som Helse Nords brukerutvalg har, ikke underlagt 

Regionalt brukerutvalg. Det Regionale ungdomsrådet bør ha minst 3-4 møter i året. 

Ungdomsrådene bidrar gjerne med forslag til mandat for et Regionalt Ungdomsråd.  

2. Det etableres et eget fagråd for ungdomshelse i Helse Nord, med tilhørende stillingsprosent for 

ungdom/erfaringskonsulent. Ansatt erfaringskonsulent/ungdom bistår driften av Regionalt 

ungdomsråd. 

3. Ingen saker som angår ungdomshelse behandles i RBU uten at det er innhentet innspill 

fra ungdom.   

4. Ungdomsrådene inviteres inn i programkomiteen på alle konferanser som angå 

ungdomshelse der Helse Nord er arrangør/medarrangør. Ungdomsrepresentantene 

benyttes som foredragsholdere der dette er aktuelt og inviteres spesielt som deltagere. 

5. Ungdomsrepresentanter oppnevnes ved etablering av referansegrupper, fagutvalg og 

andre grupper som arbeider med ungdomshelse i Helse Nord.   

6. Helse Nord arrangerer konferanse med og for helseforetakenes ungdomsråd annet hvert 

år. 

7. Ungdomsmedvirkning skal vektlegges på regional brukerkonferanse og Ungdomsrådene 

får dekket deltakelse på lik linje med Brukerutvalgene. 

8. Helse Nord presenterer sitt arbeid med ungdomshelse og ungdomsmedvirkning på sine 

nettsider og direktøren i helse Nord tar jevnlig opp saker som vedrører ungdomshelse og 

ungdomsmedvirkning i sine nyhetsbrev.  
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9. Helse Nord har ungdomshelse og ungdomsmedvirkning som tema på sine styreseminar 

regelmessig. 

 

Ungdomsrådene deltar gjerne på diskusjoner om hvordan Helse Nord kan legge til rette for 

ungdomsmedvirkning på regionalt nivå.  

 

Saken sendes i kopi til RBU ved Knut Georg Hartvigsen.  

 

På vegne av ungdomsrådene ved  

Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge 
 
 
Med vennlig hilsen  

Mariann H Sundström  Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Rådgiver/Sosiolog 
 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling  

Tlf: +47 77 75 5 75 3  Mob: +47 41326354  

Det er resultatene for pasienten som teller! 
Vi gir den beste behandling 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 18. februar 2019 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 a 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 

Linn Tjønsø Den norske legeforening – yngre leger Permisjon 

Marit Rakfjord 
Stian Johnsen 

Delta 
(Påtroppende foretakstillitsvalgt) 

X 
x 

Ole I. Hansen Fagforbundet x 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund s 

Hanne Vang Fellesorganisasjonen x 

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 

Eirik Palm Kommunikasjonssjef 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef 

Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 

Kristine Brevik Kvalitets- og utviklingssjef 

Lena E. Nielsen HR-sjef 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Ole Martin Olsen  Drifts- og eiendomssjef 

Sigrid Jensen Forhandlingsleder 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

1/2019 Godkjenning innkalling og saksliste LEN 

 Godkjent uten merknader  

 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

2/2019 Styresak 5-2019 Eksterne systemtilsyn 3. tertial 2018 FFS 

 Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet i saken. 
 
Det er en rekke eksterne tilsynsinstanser som fører tilsyn med 
spesialisthelsetjenesten. 
Slike tilsyn kan være besluttet på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. I denne 
saken orienteres styret om de gjennomførte systembaserte tilsyn i perioden. 
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I aktuelle periode er det gjennomført 2 eksterne tilsyn i Finnmarkssykehuset HF 
1. Statens legemiddelverk - Tilsyn Finnmarkssykehuset HF Klinikk 

Hammerfest, Blodbanken 
2. Arbeidstilsynet – Tilsyn Finnmarkssykehuset HF, Ambulansetjeneste 
3. Internrevisjon Helse Nord RHF 

 
Spørsmål og innspill: 
- Det er kommet pålegg fra arbeidstilsynet med en svarfrist 15.02.19, i flere av 

påleggene står det at VO/ansattes representant har medvirket i utarbeidelse, 
var et krav fra Arbeidstilsynet. Tillitsvalgte oppfatter at tillitsvalgte skal delta, 
men kjenner ikke til det.  

- Videre står det også i andre pålegg at Arbeidstilsynet skal ha mottatt skriftlig 
bekreftelse på at informasjon og opplæring er gitt. Dette kjenner ikke 
tillitsvalgte til og er det blitt gjort? Tillitsvalgte bør delta i det videre arbeid da 
tillitsvalgte sitter med mye informasjon som kan være nyttig i arbeidet videre. 

 
Arbeidsgiver svarer: 
- Klinikksjefen har svart ut avvikene innen utvidet frist. Hovedverneombudet i 

klinikken har medvirket. Det er ikke krav om at tillitsvalgte skal delta. 
Foretaket må ta en prinsipielt diskusjon om roller i tilsyn. Saken kommer i 
FAMU. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

3/2019 Styresak 6-2019 Foreløpig årsresultat 2018 ØKAN 

 Økonomisjef Lill Gunn Kivijervi orienterte muntlig om foreløpig årsresultat 2018. 
 
Foretaket har foreløpig et negativt avvik på 38,2 mill. pr 31.12.18.  
Hovedårsaken er at klinikkene har negative inntekstsavvik, samt at det er avvik 
varekostnader, H-resepter, innleie og overtid. Kvalitetsindikatorene er positive. 
 
Ingen spørsmål og innspill. 
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

4/2019 Styresak 9-2019 Pilotprosjekt ambulanseenhet Skaidi  PREHOSP 

 Adm. direktør Eva Håheim Pedersen innledet i saken. 
Denne saken ble drøftet i desember 2018. Risikovurderingene vedrørende 
pilotprosjektet er forankret og diskutert med Alta, Hammerfest og Kvalsund 
kommune.  
 
Spørsmål og innpill: 
- Hvorfor ble saken utsatt og vernetjenesten og tillitsvalgte har ikke medvirket i 

saken. 
 

Arbeidsgiver svarer: 
- Saken ble utsatt for å sikre enda bedre forankring i kommunene. Tillitsvalgte 

og vernetjenesten har medvirket i saken som ble utsatt i desember 2018. 
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

5/2019 Styresak 12-2019 Orienteringssak LIS 2 og 3 FFS 

 Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde orienterte muntlig i saken. 
 
Pr. 1. mars endres LIS-utdanningen og er også søknadsfrist for å være 
utdanningsvirksomhet. 
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Foretaket jobber godt med saken. Det sendes ut søknad på 17. spesialiteter. 
 
Ingen spørsmål og innspill. 
 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

12/2019 Reisepolicy ØKAN 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
På bakgrunn av ønske fra fagforeningene tas Finnmarkssykehuset sin reisepolicy 
opp til informasjon. Dette på bakgrunn av dom fra Borgarting lagmannsrett LB-
2017-11661 som fastslår at arbeidsgiver ikke kan pålegge ansatte å legge ut for 
reisekostnader som hotell og fly. Fagforeningene ønsker muligheter for at 
foretaket har avtale med reisebyrå at reiser kan direktefakturers i stedet for at det 
benyttes private kredittkort. 
 
I henhold til reisepolicyen kan faktura sendes til foretaket. Det er imidlertid 
ønskelig at ansatte betaler reisen selv med privat kredittkort. For at den ansatte 
ikke skal belastes privat før reiseregning er gjort opp, er det etablert rutine for 
utbetaling av reiseregninger flere ganger i uken. Økonomiavdelingen har ikke fått 
rapporter avvik eller misnøye med ordningen. 
 
En praksis hvor faktura går direkte til foretaket og den ansatte dermed må vente 
på utbetaling av reiseregning er ikke å anbefale. De ordninger foretaket har for 
oppgjør av reiser ivaretar ansatte i ulike situasjoner. En deling av reiseregning og 
faktura vil skape mer byråkrati, mer kontrollarbeid og også forsinkelser i oppgjør 
av reiseregninger for den ansatte. 
 
Spørsmål og innspill: 
- Dette var en oppklarende sak.  
- Når en ansatt bestiller reise på foretakets regning, hvem får faktura.  
- Hvem skal den ansatte avklare med om reisen kan bestilles på foretakets 

regning? 
- Kredittkortgjeld blir pga. nye regler tatt inn i den totale gjeldsoversikten og 

dette kan medføre at den enkelte ikke får lån. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Faktura sendes til foretaket og nærmeste leder må ta ut faktura og gi til den 

ansatte. 
- Ansatte må avklare dette med nærmeste leder. 
- Foretaket kan være behjelpelig med å gi bekreftelse om at kredittkortgjelden 

blir betalt via reiseregningen om dette er nødvendig. 
 

 

 

Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

6/2019 Styresak 4-2019 Tertialrapporter 3-2018 bygge- og utviklingsprosjekter ØKAN 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
Alle byggeprosjekter og OU-prosjekter er rapporter i dette dokumentet. 
Byggeprosjektene og OU-prosjekter går i henhold til plan, bortsett fra OU-
Hammerfest som er en kombinasjon bygg/OU som er litt forsinket. 
Prosjekt Nye Hammerfest sykehus har brukt 5 mill mer enn rammen, men de 
holder fokus på å overholde budsjett. 
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Innflytting og oppstart av klinisk drift skjedde 27.novmeber 2018. Det gjenstår 
noen punkter på SD-anlegget og varme. 
Prognose for NKS er ikke endret, men foretaket holder på å avstemme prosjektet 
mot regnskap. 
 
 
Spørsmål og innspill: 
- Det er vel ikke beslutt i styret om at det skal være ekstern kjøkken på Nye 

Hammerfest sykehus. 
- Ta kontakt med kjøkkenet på UNN Narvik for å få innspill. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Saken ble vedtatt mot noen stemmer. Det er dialog med Hammerfest 

kommune om detaljene som ble etterspurt på styremøtet. Foretaket har hatt 
møter med rådmann hvor kommunen bekrefter at de følger retningslinjer for 
kjøkken, sporing, kvalitetsindikatorer, logistikk og leveringssikkerhet. 
Foretaket har vært i kontakt med UNN Harstad som har sagt seg villig til å 
være konsulent for foretaket med tanke på god kontrakt med kommunen. 

- Arbeidsgiver tar innspill om å kontakte UNN Narvik. 
 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

7/2019 Styresak 7-2019 Internrevisjonsrapport mislighetsrisiko i 
Finnmarkssykehuset 

ØKAN 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
Rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Finnmarkssykehuset HF i perioden 
april-november 2018. Tilsvarende revisjon gjennomføres i alle regionens 
helseforetak.   
  
Revisjonen har omfattet følgende aktiviteter:  
• Melding om internrevisjon sendt 24.04.2018  
• Gjennomgang av interne dokumenter for Finnmarkssykehuset HF 
• Spørreundersøkelse gjennomført i juni 2018  
• Intervjuer og tester i perioden juni-oktober 2018  
• Rapportutkast sendt 29.10.2018, tilbakemelding mottatt 16.11.2018.  
 
I bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 2, Virksomhetens interne 
styring, pålegges statlige virksomheter å ha en internkontroll som blant annet 
«skal forhindre styringssvikt, feil og mangler slik at misligheter og økonomisk 
kriminalitet forebygges og avdekkes». Det presiseres videre at: «internkontrollen 
skal også ha til hensikt å forebygge og avdekke tilsiktede handlinger utført i strid 
med gjeldende lover og regler, som eksempelvis manipulasjon, forfalskning eller 
endring av regnskapsdata eller annen resultatinformasjon».  
  
I regnskapshåndbok for regionale helseforetak, kapittel 3.2, slås det fast at 
«Reglement for økonomistyring i staten gjelder for de regionale helseforetakene 
så langt det passer». Internrevisjonen legger til grunn at kravene til internkontroll 
som er gjengitt ovenfor, gjelder for Helse Nord. 
 
Spørsmål og innspill: 
- Er det lov å ha enkeltmannsforetak og leie seg selv ut til foretaket? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Alle bierverv skal godkjennes av klinikksjef/stabsleder i personalportalen. Før 

godkjenning skal det foreligge en forsvarlig saksbehandling hvor det 
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foreligger en begrunnelse for svaret. Om det er lov å ha enkeltmannsforetak 
blir da saksbehandlet forsvarlig før endelig svar gis.  

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

8/2019 Styresak 11-2019 Virksomhetsrapport 1-2019  ØKAN 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
Ventetid i somatikken er 57 dager, 3 dager bedre enn måltallet på 60 dager i 
januar 
2019. Ventetid innen voksenpsykiatri skal være under 45 dager, rus under 40 
dager og barne- og ungdomspsykiatrien under 40 dager. Ingen av fagområdene 
innen psykisk helsevern og rus når måltallene i januar. 
Fristbrudd er 1,1 % som er lavere enn samme periode året før da fristbruddene 
var på 1,2 %. De somatiske klinikkene hadde 8 fristbrudd i januar. Klinikk psykisk 
helsevern og rus hadde 9 fristbrudd i januar. 
Finnmarkssykehuset HF har 1642 færre polikliniske konsultasjoner i januar 2019 
sammenlignet med samme periode i 2018. Dette påvirker også DRG poeng for 
poliklinikk, der nedgangen er på 82 færre poeng enn samme periode i fjor. 
 
Finnmarkssykehuset HF har et positivt resultatavvik på 0,1 mill. i januar. Dette 
skyldes en kombinasjon av høyere inntekter enn budsjettert og bedre 
finansresultat enn budsjettert. 
Likviditetssituasjonen til Finnmarkssykehuset HF er håndterbar innenfor 
rammen av kassekreditten til og med september 2019. Dette forutsetter at klinisk 
virksomhet drifter innenfor sine rammer. 
Finnmarkssykehuset HF har etablert tett oppfølging av likviditetssituasjonen hver 
måned, utviklingen vil rapporteres i den månedlige virksomhetsrapporten. 
 
Sykefraværet for desember ble 9 %. Gjennomsnittlig sykefravær i 2018 ble 8,4 %. 
Målet er at sykefraværet ikke skal være høyere enn 7,5 %. Foretaket har samlet 
sett hatt en positiv utvikling hittil i 2018 sammenlignet med samme periode i fjor. 
Sykefraværet har vært lavere i 2018 enn året før. 
 
Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen orienterte om rettsprosessen i 
prosjekt Nye Kirkenes sykehus. Det blir rettsmekling i juni/juli og hvis ikke dette 
fører frem blir det hovedforhandling i slutten av året.  
 
Spørsmål og innspill: 
- Hvordan kan redusert aktivitet føre til overskudd. 
- Er det bare Finnmarkssykehuset som har utfordringer med likviditet? 
- I rapporten viser det at det er økt antall sykepleiere i fast heltidsstillinger. Hva 

skyldes dette? Er det ansatt flere sykepleiere. 
- Bra at foretaket har som mål å øke andel helsefagarbeider stillinger og håper 

at helsefagarbeidere blir vurdert inn i psykisk helse vern og rus. 
- I rapporten går det frem at det er økning på deltidsstillinger. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Dette skyldes at Klinikk Hammerfest er i balanse og har høyere polikliniske 

inntekter og lavere kostnader. I tillegg har foretaket fått tildelt midler fra 
Helse Nord RHF som er lagt på topp. 

- Arbeidsgiver har ikke kjennskap til likviditeten til andre foretak i regionen. 
- Foretaket har fått nye indikatorer å svare for i Oppdragsdokumentet. For at 

det skal kunne analyseres må foretaket har korrekte tall. Dette kan være en 
diskusjonstema på samarbeidsfora. 

- Foretaket har mål om å øke på andel helsefagarbeidere. 
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- Da få ansatte har registrert i Personalportalen om de har ønsket eller uønsket 
deltid, så finnes det ikke helt korrekt data på dette. Status pr januar er at 327 
personer er registrert med stillingsprosent under 100%. Av disse er det 58 
som har registrert ønsket eller uønsket deltid, altså en registreringsandel på 
18 %.  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

9/2019 Styresak 8-2019 Ledelsens gjennomgang 2018 FFS 

 Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet i saken. 
 
Fokusområder i «Ledelsens gjennomgang» vil kunne endres fra år til år. I 2018 er 
risikostyring av de ulike områdene gjennomført og tatt inn i rapporten. Ledelsens 
gjennomgang fokuserer på følgende områder i 2018: 
 Del 1: Risikostyring 
 Del 2: Kvalitetsstyring 
 Del 3: Helse, miljø og sikkerhet 
 Del 4: Revisjoner 
 
Spørsmål og innspill: 
- Dette dokumentet er god og interessant lesestoff. 
- Angående meldekultur/avvik kan tillitsvalgte være enig i at det muligens er 

noen mørke tall her. Tallene i klinikk psykisk helsevern og rus samt Klinikk 
Prehospitale tjenester er lave uten at det vites hva som er normalen her. 
Tillitsvalgte har noen tanker rundt dette og mener at håndteringen av 
avvikene kan være en del av årsaken. Finnmarkssykehuset ønsker en 
åpenhetskultur og dette tilfellet bidrar ikke til det.  De ansatte må også følges 
opp i ettertid etter hendelser.  

- Vernetjenesten har starter arbeidet med meldekultur i 2018. Dette tas opp 
igjen i år. 

 
Arbeidsgiver svarer: 
- Arbeidsgiver er enig i denne observasjonen. Det er tatt med i direktørens 

vurdering om at foretaket skal ha fokus på åpne avvik. 
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

10/2019 Styresak 10-2019 Oppdragsdokumentet 2019 FFS 

 Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet i saken. 
 
Ledelsen har  adminstrativt svart ut  årlig melding 2018 og denne saken skal 
styrebehandles i mars. Rapporten viser at foretaket jobber godt med oppdraget.  
 
De tre nasjonale hovedområdene som skal ha stor oppmerksomhet er: 

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
 Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling 
 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Regional utviklingsplan 2035 og følgende 5 regionale styringsmål fra Helse Nord 
RHF skal bidra til å innfri de nasjonale styringsmålene: 

 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i 
 Pasientbehandlingen 
 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
 Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
 Innfri de økonomiske mål i perioden 
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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  

 Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 
pasientforløp 

 
Spørsmål og innspill: 
- Stolt av det som foretaket utrettet. Alle må bli flinkere til å fortelle om alt det 

positivet som skjer i foretaket.  
- Stolt av administrerende direktør som gjør en kjempegod jobb for foretaket. 
- Tolketjenesten fungerer ikke etter hensikten noen ganger. 
- For å få god pasientsikkerhet må det være tilstrekkelig bemanning og godt 

arbeidsmiljø. I Alta blir det utfordringer med at ikke alle stillinger som er 
meldt inn blir bemannet. 

 
Arbeidsgiver svarer: 
- Hvis det er avvik på tolketjenesten må dette meldes inn via avvikssystemet. 
- Det er ukjent for arbeidsgiver om at det ikke blir tilstrekkelig bemanning i 

Alta. 
 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

11/2019 Deltid-innleie-midlertidig ansettelse PERSORG 

 HR-sjef Lena Nielsen innledet i saken. 
 
Spørsmål og innspill: 
- Foretaket hadde kampanje tidligere om innrapportering av uønsket deltid. 

Dette bør gjentas. 
- Viktig at det rapporteres inn uønsket deltid og at alle svarer på ForBedring. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Arbeidsgiver planlegger å kjøre ny kampanje på uønsket deltid stillinger. 
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

13/2019 Eventuelt  

 Adm. direktør Eva Håheim Pedersen informerte om helse- og omsorgsminister Bent 
Høie sitt besøk 12. februar 2019. 

 

 
Møtet avsluttet kl. 10.55 
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Referat FAMU 18.02.19 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet Forfall 

Kicki Nytun  FTV NSF X  

Espen Kummeneje FTV NITO X 

Linn Tjønsø  FTV YLF Permisjon 

Runa Leistad  FHVO X 

Marit Rakfjord FTV Delta – 1. vara X 

Mariana Bergman (HTV klinikk Kirkenes, NSF) 2. 
vara 

Forfall 

 

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

Lena Nielsen  HR-sjef X 

Jonas Valle Paulsen  Klinikksjef Hammerfest Forfall 

Inger Lise Balandin  Klinikksjef PHR X 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

Rita Jørgensen Vara for klinikksjef Hammerfest X (fra sak 03/19) 

 

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

Hege Lundmark Hygienesykepleier Sak 12/19 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

01/19 Innkalling og saksliste 
Marit Rakfjord har siste dag som tillitsvalgt 28.02. Det må avklares hvem 
som tar over rollen som første vara i FAMU. HR-sjef gir en tilbakemelding 
til arbeidstakerrepresentantene på dette før neste møte. 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

EHP 

02/19 Referat forrige FAMU 
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 
 

EHP 

03/19 Årsrapport brannvern 
FAMU fikk årsrapport på brannvern til orientering. 2018 var preget av 
usikkerhet rundt bruk og oppetid på Plania, arbeid med nye Kirkenes 
sykehus og usikkerhet med områder for brannrunder i Hammerfest. 
Prehospital er lagt inn for å registrere brannvernrunder i Plania. Det er 
lav gjennomføringsgrad på teoretisk brannopplæring. 
 
Innspill på møtet: 

- Det har vært problemer med å melde brannvernrunder i Plania. 
Er dette oppe og går? Dette skal nå være i orden. 

OMO 
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- Lav gjennomføring av elæringskurset kan skyldes uklarhet i 
hvordan ansatte går fram for å få gjennomføringen riktig 
registrert.  

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU registrerer lav 
gjennomføringsprosent på teoretisk elæringskurs i brannvern, og ber 
klinikksjefene ha økt fokus på oppfølging av dette. 
 

04/19 Årsrapport AKAN-utvalget 
AKAN-utvalget har utarbeidet årsrapport for 2018. Det ble avholdt ett 
møte i 2018. Innmeldte AKAN-saker blir fulgt opp av AKAN-kontakter 
med bidrag fra bedriftshelsetjenesten. Det er utarbeidet en plan for 
aktiviteter i 2019.  
 
Innspill på møtet: 

- Hvor mange AKAN-kontakter bør det være? Utfordringen er 
geografi.  

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU oppfordrer AKAN-utvalget 
til å rekruttere en AKAN-kontakt i Midt-Finnmark. 
 

AE 

05/19 Årsrapport FAMU 
FAMU behandler årsrapporten for 2018. FAMU følger opp møteplan og 
årshjul. Det jobbes systematisk med oppfølging av saker. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

EHP 

06/19 Årshjul 2019 FAMU 
FAMU setter opp årshjulet for planlagte aktiviteter i 2019.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

EHP 

07/19 Status vedtak i FAMU 
FAMU behandler regelmessig status for vedtak. De fleste vedtakene er 
ferdigbehandlet, med tre vedtak som står under oppfølging. Oppfølging 
av ForBedring og nærværsplaner er behandlet i foretaksledelsen. 
Klinikksjefene har ansvar for oppfølging.  
 
Foretaksledelsen har diskutert saken om forbruk av overtid. Det er behov 
for mer forarbeid før det utarbeides en diskusjonssak til FAMU. 
Klinikksjefene jobber videre med saksgrunnlag i samarbeid med Personal 
og organisasjon og økonomiavdelingen. Det kommen en diskusjonssak til 
FAMU. 
 
Innspill på møtet: 

- Positivt med opplæring i nye rutiner for ROS-HMS. 
- Opplever økning i antall tilfeller av vold i klinikk psykisk helsevern 

og rus. Klinikken ser behov for mer opplæring, samt å se på 
utforming av bygg og følger opp dette.  

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

AE 

08/19 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
 

EHP 
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Innspill på møtet: 
Styresak 5-2019 Eksterne systemtilsyn 3. tertial 2018 

- Det er viktig å ha fokus på god oppfølging av tilsyn, inkludert å 
ivareta medvirkning fra ansatte.  

 
Styresak 8-2019 Ledelsens gjennomgang 2018 

- For å få en god meldekultur, er det viktig å ha fokus på 
avviksbehandlingen. Avvik må behandles så raskt som mulig, og 
melder må få tilbakemelding på avviket.  

 
Styresak 11-2019 Virksomhetsrapport 1-2019 

- Klinikkene fortjener skryt for godt arbeid med sykefravær som 
har gitt en reduksjon i fraværet. 

 
Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med kommentarer fra 
møtet. 
 

09/19 Sykefravær 
FAMU får en oversikt over status for sykefraværet. Finnmarkssykehuset 
hadde samlet sett en positiv utvikling i 2018. Klinikk Hammerfest og SDE 
har den største positive utviklingen, der SDE oppnår måltallet på 7,5%. 
De andre klinikkene har omtrent uendret sykefravær sammenlignet med 
2017. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

AE 

10/19 HMS-midler 2019 
Det settes årlig av HMS-midler i foretaket. FAMU tar stilling til hvordan 
midlene skal fordeles. Det er anbefalt en fordeling av midlene ut til 
klinikkene, samt at det settes av midler til samling for vernetjenesten. 
 
Innspill på møtet: 

- Kan deler av midlene brukes til å premiere enheter med høyt 
nærvær? Forslaget sendes til FHVO og HMS-leder som utarbeider 
en sak til FAMU. Eventuelle tiltak finansieres utenfor HMS-
midlene. 

 
Forslag til vedtak: FAMU deler ut HMS-midlene som følger. Kvamrådene 
er ansvarlig for tildeling av midlene i egen klinikk. Midlene skal brukes 
etter foretakets retningslinjer. Klinikksjef rapporterer status på bruk av 
midlene til FAMU sitt siste møte i 2019.  
 

Klinikk Prosentdel Kronebeløp 

Psykisk helsevern og rus 20% 155 000 

Hammerfest 30% 232 500 

Kirkenes 25% 193 750 

Prehospital 15% 116 250 

SDE 10% 77 500 

Verneombudssamling  175 000 

 
Vedtak:  
FAMU deler ut HMS-midlene som følger. Kvamrådene er ansvarlig for 
tildeling av midlene i egen klinikk. Midlene skal brukes etter foretakets 

RL 
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retningslinjer. Klinikksjef rapporterer status på bruk av midlene til FAMU 
sitt siste møte i 2019.  
 

Klinikk Prosentdel Kronebeløp 

Psykisk helsevern og rus 20% 155 000 

Hammerfest 30% 232 500 

Kirkenes 25% 193 750 

Prehospital 15% 116 250 

SDE 10% 77 500 

Verneombudssamling  175 000 

 
 

11/19 Revisjon av RL1773 «Kvam: Kvalitet og arbeidsmiljø» 
Retningslinjene for Kvam er revidert på bakgrunn av internrevisjon. 
Endringene tilpasser kravene i retningslinjen til etablert praksis. Forslaget 
er behandlet i Kvalitetsutvalget, og behandles i FAMU med denne saken.  
 
Innspill på møtet: 

- Er det krav til opplæring for medlemmer i Kvam? Ledere og 
verneombud skal ha HMS-kurs.  

 
Forslag til vedtak: FAMU støtter foreslåtte endringer i retningslinjene for 
Kvam. 
 
Vedtak: FAMU støtter foreslåtte endringer i retningslinjene for Kvam. 
 

AE 

12/19 Orienteringssaker 
1. Lukking avvik revisjon klima og miljø (muntlig), v. AE 

Alle avvikene er lukket på bakgrunn av foretaket sine 
tilbakemeldinger. Tiltakene verifiseres ved neste revisjon.  

2. Status anbud bedriftshelsetjenester (muntlig), v. AE 
Anbud er mottatt og vurdert. Sykehusinnkjøp jobber med å 
sluttføre anbudsprosessen. Det forventes at nye avtaler er klare i 
løpet av mars.  

3. Referat Kvamråd Stabsavdelinger 30.11.18. 
4. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 05.12.18. 

 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering.  
 

EHP 

13/19 Eventuelt EHP 

 Saker til neste møte 

- AML-brudd 

- Styresaker 

- Årsrapporter BHT 

- Arbeidstilsynets tilsyn klinikk Prehospital 

EHP 
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