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Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Brev fra Finnmark legeforening, 18. august 2019 
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 21. august 2019 
3. Referat fra FAMU 21. august 2019 
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Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
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3. Referat fra FAMU 21. august 2019 

 



 
 

Finnmark Legeforening •Mørkvedsenteret 17 •8028 Bodø • www.legeforeningen.no/finnmark 
 • Telefon: 755 44911• Org.nr. 984 266 057 • Bankgiro 7595.06.02341  

 
 

 

Styret i Finnmarkssykehuset HF 

v/ administrerende direktør Eva Håheim Pedersen 

Sykehusveien 35 

9601 Hammerfest       Øksfjord 16/8-19 

 

 

 

Finnmark legeforenings innsigelser vedrørende planleggingen av Nye Hammerfest 

Sykehus. 

Styret i Finnmark Legeforening har fulgt planleggingen av Nye Hammerfest Sykehus nøye. 

Våre medlemmer, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, er bekymret.  

Finnmark legeforening sender dette innspillet som sak til behandling ved 

Finnmarkssykehusets kommende styremøte 28. august 2019, og imøteser svar på vår 

henvendelse etter styrets behandling. 

Innsigelser. 

Slik planene for Nye Hammerfest Sykehus foreligger nå er det flere forhold som vi mener det 

er behov for å få klarlagt: 

 

 

1. Innsigelser vedrørende manglende analyse ved reduksjon av areal- og 

behandlingskapasitet. 

 

Ved store statlige byggeprosjekt benyttes det ofte en modell der det settes en 

kostnadsramme med fratrekk for mulige forenklinger og reduksjoner, gjerne omtalt 

som kuttliste, som kan gjennomføres underveis i prosjektet dersom rammen skulle stå 

i fare for å overskrides.  

 

Kuttlisten for bygging av et nytt sykehus krever at prioriteringene som legges til grunn 

tar utgangspunkt i en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Ingen av våre 

medlemmer som har vært involvert i planleggingen av nye Hammerfest Sykehus er 

kjent med at det foreligger noen kuttliste med tilhørende ROS-analyse.  

Finnmark Legeforening ønsker å vite om det er benyttet kuttliste ved planleggingen av 

Nye Hammerfest Sykehus, og hvilken prioritering som er lagt til grunn når 

http://www.legeforeningen.no/finnmark
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kontorlokaler for administrasjonen prioriteres fremfor behov for areal til 

helsepersonell, når arealene viser seg å bli såpass marginale.  

 

Finnmark Legeforening ønsker også å få vite hvorfor ikke fagpersonell har vært 

involvert i utarbeidelsen av en slik kuttliste dersom denne foreligger. 

 

 

2. Innsigelser til beregningsgrunnlaget for framtidig areal- og kapasitetsbehov. 

 

Framskrivningsmodellen tar ikke hensyn til det reelle antall sengeplasser i aktiv bruk 

per i dag. Det er med andre ord diskrepans mellom innrapportert sengeantall og faktisk 

sengeantall som er i daglig bruk av pasienter.  

 

Slik avdelingslederne har rapportert inn sengetall nå framstår det på papiret ikke som 

noen betydelig reduksjon i sengekapasitet i Nye Hammerfest Sykehus. I praksis vil 

imidlertid foreliggende arealplan for nytt sykehus innebære et markert redusert tilbud i 

spesialisthelsetjenesten for Finnmarks befolkning.  

 

Det foreligger allerede i dag et reelt kapasitetsproblem ved Nye Kirkenes Sykehus. 

Dagens kapasitet i Hammerfest, ved aktiv bruk av ikke-offisielle sengeplasser, 

håndterer dette kapasitetsproblemet. Men slik foreliggende arealplan framstår per dato, 

vil også nye Hammerfest Sykehus bli for lite.  

 

Hvordan ser Finnmarkssykehuset for seg å ivareta behovet for sykehustjenester for sin 

befolkning, og hindre økt pasientflukt til UNN når kapasiteten ved både Kirkenes og 

Hammerfest Sykehus blir redusert?  

 

Vi mener denne problemstillingen burde oppta spesielt Finnmarkssykehuset, nå som 

det foreligger en reell mulighet for gjennomføring av en fusjon av 

Finnmarkssykehuset og UNN til ett samlet helseforetak. 

 

Arealet for nye Hammerfest Sykehus fremstår som uklart. Det vises bare til et 

totalareal i pressemeldinger hvor Hammerfest Kommunes og Universitetet i Tromsøs 

areal er inkludert. Lovnader om arealtall for NHS har vært varslet en rekke ganger, 

men frigis av uvisse grunner likevel ikke. Areal som beslaglegges av UiT og 

Hammerfest kommune er ikke av interesse da dette ikke inngår i areal som kan 

benyttes i spesialisthelsetjenesten.  

 

Hva vil arealet for Nye Hammerfest Sykehus være - brutto og netto? 

 

 

 

3. Innsigelser til planlagt reduksjon i kapasiteten ved Barneavdelingen. 

 

Antallet senger ved Barneavdelingen er planlagt redusert fra dagens 8 til 5 

sengeplasser. I likhet med Gynekolog-/fødeavdelingen, medisinsk avdeling og 

kirurgisk avdeling, har imidlertid også barneavdelingen uoffisielle senger som ikke 
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framkommer i administrasjonens sengetall. Barneavdelingen har i praksis 11 senger 

som brukes når antall innleggelser topper seg bl.a. i influensa og RS-sesongen.  

 

I Sogn og Fjordane bor det ca. 110 000 mennesker. Førde sykehus ble beregnet til å 

skulle trenge 10 senger for barn. Finnmarks folketall er 75 000. Sammenlignet med 

størrelsen på barneavdelingen i Førde skulle barneavdelingen ved Nye Hammerfest 

Sykehus hatt 7 senger pluss kuvøsene. Tatt i betraktning lang reisevei for barn til 

Finnmarks eneste barneavdeling, bør sannsynligvis barneavdelingen være enda større i 

det nye sykehuset. Barneavdelingen avspises imidlertid med bare 5 senger i Nye 

Hammerfest Sykehus. 

 

Finnmark ligger allerede i dag blant fylkene i Norge med lavest tilgang til 

sykehustjenester for barn. Det fremstår som urimelig å legge opp til et enda lavere 

tilbud.  

 

I motsetning til de øvrige avdelingene ved Hammerfest Sykehus dekker 

Barneavdelingen hele Finnmark fylke. Primærhelsetjenesten kan ikke forventes å ta 

ansvar for pediatriske pasienter ut over det de gjør i dag. Det foreligger dermed ikke 

noe potensiale for oppgaveoverføring til primærhelsetjenesten, slik 

framskrivningsmodellen legger til grunn for de andre pasientgruppene.  

 

Slik planene foreligger nå vil det regelmessig oppstå kapasitetsproblemer ved 

Barneavdelingen. Det er en kjensgjerning at de fleste pasientene som legges inn ved 

Barneavdelingen er uavklarte pasienter. Pediatriske pasienter er en pasientgruppe med 

markert høyere risiko for rask forverring i akutte situasjoner.  

Det er per i dag allerede en høyere risiko for barn å vokse opp i Finnmark enn i resten 

av landet – hovedsakelig på grunn av store avstander og lang tid til hjelpen når fram.  

 

Det vil etter Finnmark legeforenings syn være uforsvarlig å basere seg på å overflytte 

til, eller beholde syke barn i, kommunene der de til vanlig er bosatt.  

 

Kapasitetsproblem ved Hammerfest Sykehus vil hvert år oppstå og sammenfalle med 

samtlige øvrige barneavdelinger i Norge når det er høysesong for virusinfeksjoner.  

Med syke barn er marginene små, og om barnet først dekompenserer er man helt 

avhengig av hurtig transport. Vi har allerede i dag utfordringer med å få flytransport. 

Dette vil bli et enda større problem om man på grunn av kapasitetsproblemer må 

videresende barn til UNN. Behandling av pasienter som tilhører Finnmarkssykehuset 

ved UNN eller Bodø sykehus, som er de nærmeste barneavdelingene, er som kjent 

svært kostbart.  

 

Finnmark Legeforening kan ikke se at beregningene lagt til grunn for antall senger ved 

Barneavdelingen er riktige. Det vises i denne sammenheng til bekymringsmelding fra 

avdelingsoverlege Ane Kokkvoll, som er vedlagt.  

 

Finnmarkssykehuset har som motto å være «Førstevalget for pasienter og 

helsepersonell». Hvordan ser Finnmarkssykehuset for seg at helseforetaket kan leve 

opp til dette mottoet når tilbudet for våre mest sårbare pasienter, barna, reduseres - og 
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barneavdelingen blir så liten at også det faglige nivået trues og avdelingen blir lite 

attraktiv for både overleger og leger i spesialisering? 

 

4. Innsigelser til planlagt reduksjon i kapasiteten ved gynekologi-/ fødeavdelingen. 

 

Gynekologi- /fødeavdelingen har pr. dags dato bemanning for 14 senger, men i 

realiteten brukes 17 senger, og planlegges redusert til 9 senger i Nye Hammerfest 

Sykehus.  

 

Gynekologi- /fødeavdelingen kuttes dramatisk, spesielt i antall barselsenger (fra 8 til 

4). Her legges til grunn en større bruk av pasienthotellet, uten at 

framskrivningsmodellen tar hensyn til den spesielt høye risikoprofilen til 

fødepopulasjonen ved Hammerfest sykehus. Mange av disse fødekvinnene er altså for 

syke til å kunne ligge på pasienthotell. Ut fra hva Finnmark legeforening er kjent med 

planlegges det ikke for jordmor-bemanning ved pasienthotellet. I tillegg økes ikke 

kapasiteten til pasienthotellet i det nye sykehuset, men beholdes med 14 senger slik 

som i dag.  

Hvilken beregning av behov og faglig vurdering av forsvarlighet er lagt til grunn i 

planleggingen av Gynekologi- /fødeavdeling og Barneavdeling, jf. ovenstående 

innsigelser?   

 

5. Innsigelser vedrørende arealplaner. 

 

Ut fra opplysninger Finnmark Legeforening har fått fra egne medlemmer mangler 

Finnmarkssykehuset økonomiske midler til å bygge en 4. etasje tilrettelagt for 

pasientrettet arbeid, noe som opprinnelig plan hadde med.  

 

Ut fra Finnmark legeforenings forståelse skal deler av 4. etasje bygges, men da ikke til 

pasientrettet arbeid, men som lokaler for Finnmarkssykehusets administrasjon. 

Finnmark legeforening ønsker å få brakt på det rene om det medfører riktighet at 4. 

etasje ikke dimensjoneres for pasientrettet aktivitet, men kun skal fylle krav til 

kontorstandard, og følgelig ikke kan benyttes til en utvidelse av arealer til pasientrettet 

virksomhet dersom nye midler blir tilgjengelig på et senere tidspunkt.  

 

Overlegene vil med foreliggende planer ikke ha eget kontor.  

16 leger i vakt, 24 timer i døgnet, skal få ivaretatt sine behov for hvile gjennom 4 

hvilerom.  

 

Finnmark Legeforening vil påpeke konsekvensene dette får for Finnmarkssykehusets 

ansvar for å ivareta forsvarlighet og helsepersonells muligheter for å opprettholde 

taushetsplikt og hviletid.  

 

http://www.legeforeningen.no/finnmark
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Hammerfest Sykehus har til enhver tid 16 leger i vakt. Tre av disse har aktiv 

tilstedevakt, øvrige har hjemmevakt etter kl 22 om kvelden. Hjemmevakt innebærer 

likevel ofte, dvs. daglig at det er faglig uforsvarlig at vakthavende lege skal forlate 

sykehuset. Dette gjelder spesielt fødeavdelingens, anestesiavdelingens, medisinsk 

avdelings og kirugisk avdelings leger. 

 

Som en konsekvens av det anførte må legene i slike situasjoner få sin hvile på 

sykehuset. Nåværende Hammerfest Sykehus kan enkelte ganger ha for få hvilerom i 

forhold til antall leger som ikke kan forlate sykehuset, men dette løses oftest ved at 

overlegene og assistentlegene tar sin hvile på en sofa på sitt kontor.  

 

Ved Nye Hammerfest Sykehus planlegges det kun 4 hvilerom. Vi er forespeilet at kun 

ytterst få av legene vil ha egne kontorer, slik at dagens pragmatiske løsning for hvile 

ikke lenger vil kunne benyttes.  

 

Dersom eksempelvis en gynekolog eller anestesilege må oppholde seg en hel vakthelg 

på sykehuset uten mulighet for å dra hjem for å sove, uten tilrettelegging for hvilerom 

i regi av Finnmarkssykehuset, vil dette skape uforsvarlige forhold med slitne leger, 

noe som igjen vil gå ut over pasientsikkerheten. De fleste overlegene ved Hammerfest 

sykehus har vakt hver 4. helg. 

 

Nye Hammerfest Sykehus planlegges med utstrakt bruk av kontorlandskap for legene. 

Taushetsplikten gjelder som kjent like sterkt mellom helsepersonell som ikke er 

direkte involvert i pasientbehandlingen, som den gjelder mellom helsepersonell og den 

alminnelige befolkningen.  

Det er naturlig at leger på en og samme avdeling kjenner til alle pasienter på sin 

avdeling, men dette er uvedkommende for leger fra andre avdelinger. Leger vil hyppig 

ha behov for å gjennomføre muntlig meningsutveksling med kollegaer. All tale-

aktivitet vedrørende enkeltpasienter vil bli problematisk i et felleskontor hvor det er 

tilstede personell som ikke er involvert i aktuell pasient eller ikke arbeider ved den 

aktuelle avdelingen. Med tale-aktivitet mener vi: 

a. Kollegaer på samme avdeling som diskuterer en pasient, herunder rådslaging 

eller veiledning, aktivitet som er svært viktig for pasientene og som sikrer at 

pasientenes utredning, behandling og oppfølging er resultatet av solid 

diskusjon i et helt kollegium. 

b. Rådføring med kollega fra annen avdeling dersom det er aktuelt - behov for 

kirurgisk tilsyn, medisinsk tilsyn, anestesistøtte e.l. 

c. Konferering med helsepersonell i primærhelsetjenesten eller leger på annet 

sykehus. 

d. Veiledning av leger i spesialisering. 

 

Den samme utfordringen gjorde Finnmark Legeforening fagsjef i Finnmarkssykeuset 

oppmerksom på 11.12.15 ifm. byggingen av Kirkenes Sykehus. Våre medlemmer 

opplever ikke at problemet er godt nok ivaretatt i det ferdige bygget. 
 

 

6. Innsigelser knyttet til manglende tilrettelegging for previsitt. 

http://www.legeforeningen.no/finnmark
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Så langt vi kan forstå arealplanene vil Nye Hammerfest Sykehus ikke ha dedikerte 

rom egnet for previsitt i nærhet av sengeplassene. Det er nærliggende å anta at krav 

om pasientansvarlig lege har vært lagt til grunn og at man ikke anser behovet for felles 

previsitt for hver avdeling lenger å være tilstede.  

 

Sykehus, i motsetning til privatpraktiserende sykehusspesialister, har gjennomgang av 

samtlige pasienter på avdelingen med alle avdelingsleger og ansvarlige sykepleiere 

tilstede. Pasientansvarlig lege får på denne måten tilbakemelding og råd vedrørende 

utredning og behandling av sine pasienter.  

 

Dersom Nye Hammerfest Sykehus skal opprettholde samme faglige nivå som i dag må 

det være dedikerte rom for previsitt. Disse må være lokalisert i sengeområdene av 

hensyn til sykepleierne som deltar aktivt i previsitt samtidig som de holder oversikt på 

pleiesiden.  

 

Finnmark Legeforening forutsetter at også Nye Hammerfest Sykehus har ambisjoner 

om å fungere som utdanningssted for LIS1 (turnusleger), LIS2 (assistentleger), 

sykepleiere og hjelpepleiere. Ved å fjerne felles previsitter fjernes en betydelig del av 

læringsarenaen av nytt helsepersonell.  

 

Av hensyn til faglig forsvarlighet vil avdelingene ikke kunne avvikle previsitter. Slik 

det planlegges nå vil man enten komme i konflikt med å overholde taushetsplikten ved 

å måtte avholde previsitt i åpne rom, eller måtte gjennomføre previsitter på 

behandlingsrom, som ikke vil være egnet for møtevirksomhet.  

 

Finnmark Legeforening ønsker å vite hvordan Finnmarkssykehuset vil opprettholde 

samme faglige nivå, faglige forsvarlighet og sin rolle som utdanningssted uten at leger 

og annet helsepersonell har mulighet til gjennomføring av previsitt på egnede rom i 

sengeområdet. 

 

 

 

7. Innsigelser vedrørende manglende finansiering. 

 

Finnmark legeforenings tillitsvalgte har henvendt seg til Helseministeren og uttrykt 

legenes bekymringer omkring planleggingen og dimensjoneringen av Nye 

Hammerfest sykehus, og bedt om en redegjørelse for hvilke økonomiske rammer 

byggeprosjektet har.  

 

Av svaret fra Helse- og Omsorgsdepartementet framkommer to ulike måter 

Finnmarkssykehuset kan utvide sine økonomiske rammer, for på denne måten å kunne 

gjennomføre byggingen av en fullverdig 4. etasje, slik man opprinnelig hadde 

planlagt.  
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Finnmark Legeforening ønsker å få klarlagt om Finnmarkssykehuset er kjent med 

disse to finansieringsmulighetene, om man vil benytte seg av disse, og eventuelt 

hvilke faglige og administrative begrunnelser man har for ikke å benytte seg av dem. 

  

 

Med vennlig hilsen 

  

På vegne av styret i Finnmark Legeforening 

Paul OIav Røsbø 

leder 

Kopi til:  

Styret i Finnmarkssykehuset ved styreleder Harald Larssen, nestleder Gudrun B. Rollefsen, 

Amund Peder Teigmo, Guro Brandshaug, Andreas Moan, Silje Ingebrigtsen, Jan-Petter 

Monsen, Kristina Eriksson Nytun, Stian Johnsen, Ole I. Hansen, Svein A. Størdal, 

Brukerutvalget ved Kjell Magne Johansen 

Vedlegg:  

1. Bekymringsmelding vedrørende barneavdelingen ved nye Hammerfest Sykehus, ved Ane 

Kokkvold 

2. Svar fra HOD til tillitsvalgt Ingvild Agledahl vedrørende finansiering av Nye Hammerfest 

sykehus 

 
 

http://www.legeforeningen.no/finnmark


Styret i Finnmarkssykehuset 

Direktør Eva Håheim Pedersen 

Medisinsk fagsjef Harald Sunde 

Foretaksledelsen                                                                                             Hammerfest 100619 

Ledergruppa ved Hammerfest Sykehus                                  

 

          

 Bekymring for reduksjon av sengetall fra 8 til 5 ved barn i nye Hammerfest Sykehus (NHS) 

Jeg ønsker med dette å fremsette min bekymring og hvorfor jeg som medisinsk faglig 
ansvarlig ved barn ikke kan ta ansvaret for beslutningen om å redusere sengetallet fra 8 til 5 
ordinære senger i NHS. Jeg mener at denne reduksjon av senger for barn og unge på vår 
eneste barneavdeling i Finnmark er betydelig; vil gi et redusert tilbud og utgjøre en medisinsk 
faglig risiko ved at barn og unge med ø-hjelp tilstander vil oppleve at de ikke får plass når de 
trenger det. Undertegnede har framsatt disse bekymringer i ulike møter uten at jeg  har fått 
bekreftet at synspunktene er formidlet videre. Klinikksjef ved Hammerfest Sykehus har sagt 
seg villig  til å formidle dette notat videre, undertegnede står alene ansvarlig for innholdet. 

Bekymringen begrunnes i følgende, hovedmomenter i kursiv: 

1)  Det er avklart at tallmaterialet som sykehusbygg (SHB) benyttet til framskrivningen ikke 
var korrekt, jfr referat møter 26.04.19 og 07.06.19. Det er barn med ikke-medisinske 
tilstander som har seng på barn etter barnesentermodell og behandles av ortoped, øre-nese-
hals lege, generell kirurg etc som ikke er tatt med i 2017-framskrivning, korrekte tall er 1675 
liggedøgn og ikke 1151. For 2015 framskrivningen har sykehusbygg benyttet 1682 
liggedøgn og kommet fram til behov av 6 ordinære senger.                                                   

2) Vi har fått bekreftet at SHB i framskrivningen har brukt samme modell og fratrekk som 
hos voksne. Er det realistisk å trekke fra liggedøgn etter samhandling med kommunen, i  
samme grad som hos voksne? Det samme gjelder  fratrekk for hotellsenger. De fleste barn er 
ø-hjelp pasienter med uavklarte tilstander som krever hyppig overvåkning og tilsyn og ikke 
egnet i hotellseng, noe kan man sikkert trekke fra men kanskje ikke like mye?.Barn og unge 
har pr i dag ikke obs senger i  mottak i NHS men likevel fratrekk i modellen. Alle barn og 
unge < 18 år tas i dag i mot direkte på barn av personell med barnefaglig kompetanse med 
unntak av barn  med behov for traumeteam, dette planlegges også i NHS. Befolknings 
grunnlag, er det tatt hensyn til at barneavdelingen  betjener hele Finnmark og ikke bare Vest-
Finnmark ? Jeg mener det i framskrivningene fra SHB ligger en betydelig risiko for 
underestimering av behovet. 

3) Aktivitet som grunnlag for framskrivning. Enhet for barn har vært svært underbemannet på 
legesiden over flere år med under  <50% bemanning. Rekruttering og stabilisering av leger  
har derfor siden jeg startet september 18 hatt høyeste prioritet.  I det nye sykehuset i Førde 
planlegges det 10 ordinære plasser på barn med  befolkningsgrunnlag 109 000, mens 
Finnmarkssykehuset planlegger 5 ordinære plasser på 75 000. (tekniske senger holdes utenom 
med  hhv 4 og 3 kuvøser)  Det dobbelte antall ordinære plasser i Førde begrunnes i følge SHB 
med dobbelt så høye aktivitetstall. Det er gitt skriftlig innspil  til SHB om at aktivitetstallene 
benyttet ved barn i framskrivningene ikke er basert på en normal situasjon. 



4) I tråd med utviklingsplanen for barneavdelingen styresak 47/2015 (vedlagt) arbeider vi 
med å utvikle behandlingstilbud og snu pasientstrømmen mot UNN ved rekruttering 
barnekardiolog , etablere pasientforløp for overvektige barn, utdanne uroterapeut, utvide 
tilbud til barn og unge med sammensatte lidelser (psyke og somatikk).. Barneavdelingen har 
mange år praktisert mulighet for innleggelse av barn og unge med ø-hjelp tilstander psykiatri 
(ofte i kombinasjon m somatikk) da Finnmark pr i dag ikke har et akutt psykiatrisk døgntilbud 
for barn og unge. Med den forespeilede reduksjon i senger kan det bli vanskelig å 
gjennomføre den tidligere besluttede utvikling av tjenestetilbudet samt videreføring av 
tidligere praksis vedrørende barn og unge med psykiske lidelser og utredning av akutte 
BUP senger. 

 5). Det er generell legemangel i Finnmark og ung legestab i distrikt. Barn blir ofte henvist 
med uavklarte tilstander, enkelte tilfeller kan tilstander være alvorlig og det haster å starte 
med behandling. Ved reduksjon i sengetall vil man  med økt hyppighet oppleve overskredet 
kapasitet og barn og unge med  ø-hjelp tilstander må påregne lengre reisevei til andre 
barneavdelinger i Helse Nord (Tromsø, Bodø ). Fra før har vi vær og logistikk utfordringer i 
Finnmark som kan forlenge tid til spesifikk behandlig. I dette mener jeg at det foreligger en 
betydelig  medisinsk faglig risiko, spesielt i perioder med sesong- topper. Det anbefales en 
buffer og denne bør være minst like stor som ellers i landet.  

6) Konsekvenser for rekruttering og stabilisering av fagmiljøet ved barn. Det er usikkert hva 
en reduksjon av sengetall fra 8 til 5 vil ha for rekruttering av spesialister i barnesykdommer, 
spesial sykepleiere ved barn og for fremtidig godkjenningen av barn som 
utdanningsinstitusjon. Barneavdelingen i Hammerfest er landets nordligste og minste, mindre 
endringer kan ha store konsekvenser. 

En forsvarlig løsning kan være å kjøpe ytterligere to rom fra kommunen, flytte dør mellom 
kommune og barnepost og derigjennom  beholde 7 ordinære senger. Det ene pasientrommet 
kan da brukes til dagkirurgiske pasienter <18 år  og  ø-hjelp seng kveld/natt Man kan da få 
frigjort areal som idag er avsatt til barn på dagkirurgisk avdeling, unngå ekstra personell 
utgifter på dagkirurgi og sikre fortsatt drift etter barnesenter modell. En løsning hvor man 
avsetter et rom på pasienthotellet for en periode av gangen for å sikre det 6. rommet på barn  
kan avhjelpe situasjonen noe, men de sykeste barna kan uansett ikke ligge på pasienthotell.  
Det er også en risiko ved å binde opp pasienthotell kapasitet da det vil utfordre andre 
avdelingers behov. 

Henstiller til en forsvarlig prosess med medisinsk faglig utredning , helst ved hjelp av eksternt 
barnefaglig miljø; hvor eventuelle konsekvenser blir utredet og kommunisert med 
samarbeidspartnere og berørte pasientgrupper ( Ungdomsrådet, fastleger,Klinikk Kirkenes, 
Prehospital Klinikk, Klinikk psykisk helsevern og rus). Man må operere med korrekte tall og 
unngå  underestimering da det i seg selv vil utgjøre en medisinsk faglig risiko ved at 
fagmiljøene ikke får forberedt seg. 

 

Med ønske om en best mulig informert beslutning, 

 

 Ane Sofie Kokkvoll 

avdelingsoverlege/ enhetsleder barneleger 



 
 

 

Statssekretæren 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Nye Hammerfest Sykehus - Vedrørende planlegging og bygging 

 

Jeg viser til henvendelse av 29. april 2019 til helseminister Bent Høie. Helseministeren har 

bedt meg besvare henvendelsen. 

 

Stortinget har bevilget en låneramme til prosjektet. Departementet er kjent med at det nå 

pågår forprosjekteringarbeid som senere i høst skal behandles i styret i Finnmarkssykehuset 

og Helse Nord. Jeg har merket meg deres bekymringer knyttet til dimensjoneringen av 

sykehuset, men dette er spørsmål som dere må ta opp videre med ledelsen i 

Finnmarkssykehuset. 

 

Når det gjelder rammebetingelser for investeringslån så framkommer det i revidert 

nasjonalbudsjett at regjeringen har endret lånebetingelsene til helseforetakene ved å åpne 

for at avdragstiden kan økes fra 25 til 35 år. Avdragstiden kan likevel ikke være lengre enn 

levetiden for investeringer. Endringen vil gjelde alle prosjekter som ikke er ferdigstilt. I tillegg 

åpnes det for at helseforetakene kan velge mellom serielån og annutitetslån. Endringene vil 

kunne lette den likviditetsmessige belastningen for helseforetakene de første årene etter at 

prosjektene er ferdigstilt. 

 

Med hilsen 

 

 
Anne Grethe Erlandsen 

 

Hammerfest sykehusIIngvild Agledahl 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 21. august 2019 kl. 08.15 – 09.45 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening x 

Arnt Johannessen Den norske legeforening - overleger Ikke møtt 

Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund Meldt forfall 

Espen Kummeneje NITO x 

Hanne Vang Fellesorganisasjonen Meldt forfall 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet x 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 

Linn Tjønsø Den norske legeforening – yngre leger Ikke møtt 

Ole I. Hansen Fagforbundet Meldt forfall 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund x 

Renate Simonsen Rest Akademikerne Meldt forfall 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund x 

Stian Johnsen Delta x 

Karen Lorentzen Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen Meldt forfall 

 

Vernetjenesten  Tilstede 

Runa Leistad Foretakshovedverneombud Meldt forfall 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Sigrid Jensen Forhandlingsleder 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

45/2019 Godkjenning innkalling og saksliste EHP 

 Godkjent uten merknad. 
Thoralf Engen er valgt som FTV for Den Norsk legeforening. 

 

 

Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

46/2019 Styresak 58/2019 Virksomhetsrapport 6 og 7-2019 Finnmarkssykehuset HF LGK 

 Økonomisjef Lill Gunn Kivijervi innledet i saken.  
 
Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i juli 2019 og hittil i 2019. 
Resultatet for juli viser et positivt avvik på 1,4 mill., men i forhold til 
overskuddskravet så er budsjettavviket negativt på -0,6 mill.  
 
Ventetiden i Finnmarkssykehuset HF for somatikken var 53 dager i juli, som er 
innenfor kravet på 60 dager. Når det gjelder psykiatrien (VOP/BUP/TSB) så er 
ingen av områdene i tråd med målkravet til ventetid i juli. 
 
Fristbruddene var 2,4 %, som er over måltallet på 0 %.  
 
Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var på 8,9 % i juni. Det er en økning 
på 0,3 % fra mai måned. 
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Det er realiserte tiltak for 15,8 mill. pr. juli. Dette er en oppnåelsesgrad på 29,6 % av 
risikojusterte tiltak for 2019. 
 
Spørsmål og merknader: 
- Fristbrudd: Psykisk helsevern og Rus har mange fristbrudd. Godt å se at de 

fleste andre enheter har få fristbrudd. Hvordan kan de som har mange 
fristbrudd tall lære av disse?  

- Foretaket har stort negativt avvik. Er det reelt å vente at foretaket kommer i 
balanse? Det er begrensninger for hva som kan skjæres ned på uten å legge ned 
noe. 

- Foretaket har stort avvik på gyldne regel. Ser man på kostnader så har Psykisk 
helsevern og Rus (PHR) redusert kostnadene, men somatikken har økt betydelig 
mer. Månedsverk: PHR ligger under plantall og somatikken ligger over plantall. 
Likevel har PHR større økning på aktivitet enn somatikken. Dette fører til at det 
blir stor belastning på ansatte i PHR. 

 
Arbeidsgiver svarer: 
- Psykisk helsevern og Rus har i juli jobbet mye med fristbruddene på VPP Alta 

som har hatt mange fristbrudd i sommer.  
- Store avvik de første 6 månedene, juli er i balanse. Det er målet at alle enheter 

klarer å være i balanse resten av året. Alle må jobbe for dette. Prognosen endres 
ikke nå – foretaket har en prognosen som er på -34 mill. mot resultatkrav på 
+24. mill. 

- Gyldne regel: Både somatikk og PHR i foretaket har høyere kostnader enn 
aktiviteten tilsier. Å leie inn i somatikken fra byrå er mer kostnadsbærende enn 
PHR. Dette er noe av forklaringen til at kostnadsbildet i somatikken er større 
enn PHR. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

47/2019 Eventuelt  

 Permisjonsreglement: 
Det er kommet endringer i permisjonsreglementet som fører til at det er blitt 
innstramminger i reglementet. Ansatte i deltidsstillinger og de i turnus må bestille 
legetime/tannlege til fri periode i turnus. Hvis dette ikke oppnås skal det legges 
frem bekreftelse fra legen om at timen ikke kunne endres. 
Når er denne endringen gjort. Saken har ikke vært drøftet. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
Teksten er endret i januar 2019. Det var ønskelig å presisere i reglementet at 
arbeidsgiver ønsker/oppfordrer ansatte om å bestille time til friperioden hvis dette 
er mulig. Arbeidsgiver skal se på teksten på nytt for dette er ikke tenkt som 
innstramming. 

 

 Informasjon på Informasjons- og drøftingsmøter: 
Tillitsvalgte og vernetjenesten får forlite informasjon i dette møte om det som skjer 
rundt i foretaket som f. eks bekymringsmeldinger og andre utfordringer. Det hadde 
vært greit å bli informert her slik at man slipper å få informasjon om dette via 
media. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
Informasjon om bekymringsmeldinger, som ble nevnt som et eksempel, blir gitt på 
det klinikknivå der hendelsen har oppstått.  
Informasjonen videre til andre nivåer i tillitsvalgt systemet bør da gå i linje fra 
plasstillitsvalgt til hovedtillitsvalgt til foretakstillitsvalgt. 
Det er også mulighet å ha kommunikasjon direkte med HR-sjefen hvis det er noe 
foretakstillitsvalgte ønsker å få informasjon om.  
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Arbeidsgiver tar med innspillet videre og vurderer hvilken informasjon som kan gis 
i disse møtene. 

 
Møtet avsluttet kl. 09.00 
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Referat FAMU 21.08.19 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet X 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Espen Kummeneje FTV NITO X 

Stian Johnsen FTV Delta X 

Runa Leistad  FHVO X 

 

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

Lena Nielsen  HR-sjef (referent) X 

Jonas Valle Paulsen  Klinikksjef Hammerfest Forfall 

Inger Lise Balandin  Klinikksjef PHR X 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

 

Andre Stilling Til stede 
Andreas Ertesvåg HMS-leder Forfall 

Jørgen Nilsen Klinikksjef prehospital Sak 49/19 1 

Wenche Stenvoll Frisk i Nord BHT Forfall 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

40/19 Innkalling og saksliste 
Vara til FAMU er rapportert inn.  
Det er et ønske om å endre møtedag neste FAMU begrunnet i 
møtekollisjon med arbeidet med å vurdere sammenslåing UNN-FIN.  
 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 
 

OIH 

41/19 Referat forrige FAMU 
FAMU 17.06.19 ble avlyst. Forrige referat er fra møtet 20.05.19 
NSF ønsker at det presiseres at NSF også mener det er uheldig å redusere 
stillingsprosent til FVO. 
 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet. 
 

OIH 

42/19 Plan for reduksjon av overtid 
Finnmarkssykehuset jobber for å redusere overtidsbruken. Sentralt i 
arbeidet er fokus på god og langsiktig planlegging, og systematisk 
nærværsarbeid. Enheter med høyt forbruk av overtid prioriteres særlig. 
 
Innspill på møtet: 

- Tabellen bør oppdateres med antall ansatte i tillegg til prosent.  
- Det må være en feil i tabellen da føde/gyn KS står to ganger.  
- Flere er uenig i at man ikke vil ha effekt mer enn kort å øke 

grunnbemanningen. Ved å øke grunnbemanning gjør det at 

LEN 
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belastningen går ned. Hvor har vi erfaring fra at å øke 
grunnbemanning kun har kortsiktig effekt? 

- Handlingsplan innleie og overtid: Hva har man lykkes med når 
det gjelder jobbglidning? Tillitsvalgte ønsker medvirkning under 
utarbeidelsen av handlingsplan jobbglidning. Kan Riksrevisjonens 
rapport om effektive sengeposter tilgjengeliggjøres. Har 
etablering av bemanningssenter i Hammerfest startet? Hvilken 
prosess og hvem skal være pilot hvis vi skal prøve ut? Styrking av 
HR med en ekstra ressurs må ikke være en kontrollfunksjon. Hva 
innebærer det å omdisponere rekrutteringsmidler. Noen ønsker 
en evaluering av Sig on fee som rekrutteringsmiddel. Savner 
stabiliseringstiltak i handlingsplanen.  

- Tilretteleggingstiltak for enkeltansatte bør være begrenset til 
konkret periode. 
 

Finnmarkssykehuset har en historisk god legedekning og dekning av 
spesialsykepleiere. Foretakets rekrutterings- og stabiliseringstiltak 
fungerer. Vi har enheter som har utfordringer og de skal få forsterket 
fokus. Handlingsplanen for reduksjon av innleie og overtid og 
overtidssaken til FAMU skal være et grunnlag for videre arbeid med 
tiltak. Vi tror på at forsterket nærværsarbeid, langsiktig planlegging av 
drift og rekrutteringsarbeid vil gi godt arbeidsmiljø, redusert innleie og 
overtid. Erfaring viser at økt grunnbemanning kun har kortsiktig positiv 
effekt. Tillitsvalgte og vernetjeneste skal ha medvirkning i prosessene. 
Dette vil være sak i samarbeidsmøtet på foretaksnivå 6. september.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering med de innspillene som kom på 
møtet. FAMU ber Kvamrådene følge opp saken, med særlig fokus på 
enhetene med høyt forbruk av overtid. Klinikksjefene rapporterer på 
status i arbeidet til FAMU halvårlig. 
 

43/19 Status AML-brudd 
FAMU gikk igjennom status for AML-brudd i første halvår 2019. 
Sammenlignet med samme periode i fjor har klinikk psykisk helsevern og 
rus, klinikk Hammerfest og Service, drift og eiendom har alle en 
reduksjon i antall AML-brudd. Klinikk Kirkenes og klinikk prehospital har 
en økning. Samlet sett gir dette en økning i antall brudd i foretaket. 
 
Det er fortsatt mulig å redusere antall brudd ved å inngå avtale om 
dispensasjoner med tillitsvalgte. Akutte hendelser er en stor årsak til 
AML-brudd, noe som gir utfordring med å planlegge og hindre brudd. 
 
Innspill på møtet: 

- For å nå mål må lederne søke dispensasjon. Det bør følges opp 
slik at AML brudd går ned.  

- Klinikksjefene må gi innspill til saken i forkant av FAMU møter.  
- Det er viktig å få til en endring av årsak annet da den er en stor 

samlepost.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber klinikksjefene følge 
opp rapporten i egen klinikk. 
 

LEN 

44/19 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
 

OIH 
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Innspill på møtet: 
- Medvirkning er viktig i forhold til tiltakene.  

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

45/19 Status sykefravær og videre nærværsarbeid 
Samlet sykefravær i foretaket er litt høyere i første halvår 2019 
sammenlignet med samme periode i 2018. SDE og klinikk psykisk 
helsevern og rus har hatt en økning i sykefraværet. De andre klinikkene 
har hatt en reduksjon. Særlig klinikk prehospital har hatt et lavt 
sykefravær i 2019.  
 
For å nå målsetning om reduksjon av sykefraværet til 7,5% innen 
utgangen av 2020, er det laget en plan for videreutvikling av 
nærværsarbeidet.  Blant annet rettes det fokus mot obligatorisk 
opplæring, obligatorisk deltakelse i mulighetssamtalen for 
langtidssykemeldte og utprøving av nærværskontrakter. 
 
Innspill på møtet: 

- Er årsak til høyt sykefravær DPS Øst og DPS Vest 
arbeidsmiljøutfordringer?  

- Nærværskontrakter fra HSYK hva er det?  
 
Arbeidsgiver skal i gang med å gjøre analyser ved enheter med 
vedvarende høyt sykefravær. Nærværskontrakter er kontrakter med 
sykemeldt arbeidstaker og arbeidsgiver for utprøving i annet arbeid 
internt. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU støtter plan for videre 
nærværsarbeid i foretaket. 
 

LEN 

46/19 Status vedtak FAMU 
FAMU får en status på oppfølgingen av tidligere vedtak. Oversikten viser 
at vedtakene enten er fulgt opp, eller det er en plan for oppfølging. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

LEN 

47/19 Status HMS-planer 
FAMU gikk igjennom oversikt over antall utarbeida HMS-handlingsplaner 
og ROS-analyser. Fristen var 31.05. Oversikten viser at mye arbeid der er 
gjort. SDE har utarbeidet ROS-analyser og handlingsplaner for alle sine 
områder. Det gjenstår fortsatt arbeid før de andre klinikkene er i mål.  
 
Innspill på møtet: 

- Det er veldig bra at hele Service, drift og eiendom, DPS Midt og 
Medisinsk service Kirkenes har utarbeidet alle planer innen frist.  

- Fint at Foretaksverneombud har deltatt i opplæring og støtte til 
ledere.  

 
Vedtak: FAMU ber klinikksjefene følge opp enheter som ikke har 
gjennomført ROS-analysen og utarbeidet HMS-handlingsplan. FAMU ber 
Kvamrådene følge opp dette arbeidet utover høsten. 
 
 

LEN 
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48/19 

Møteplan FAMU 2020 
FAMU setter opp møteplan for 2020. Møteplanen er utarbeidet ut fra 
møteplan til styret og informasjons- og drøftingsmøtene. 
 
Vedtak: FAMU godkjenner foreslåtte møteplan. 
 

OIH 

49/19 Orienteringssaker 
1. Muntlig orientering oppfølging Arbeidstilsynets tilsyn klinikk 

prehospital.  
2. Nye miljømål i Finnmarkssykehuset 
3. Referat Kvamråd klinikk prehospital 16.05.19 
4. Referat Kvamråd klinikk psykisk helsevern og rus 09.05.19 
5. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes 13.06.19 
6. Referat ekstraordinært Kvamråd klinikk Kirkenes 21.06.19 
7. Statusrapport Hemis BHT pr 30.06.19 

 
Ad pkt 1. God orientering fra klinikk prehospital og godt arbeid som 
gjøres.   
Ad pkt 5: Er det sendt søknad til Arbeidstilsynet? Det er noen 
fagforeninger som er representert i Kvamråd både med medlem og vara.  
 
Vedtak: FAMU tar orienteringssakene til orientering. 
 
 

OIH 

50/19 Eventuelt OIH 

51/19 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- Statusrapport FHVO 
- Statusrapport AKAN-utvalget 
- Brannrapport 1. halvår 2019 

OIH 
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