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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  

2019/728 Beate Juliussen Hammerfest, 16.09.2019 
 
 
Saksnummer 70/2019 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   26. september 2019 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Brukerutvalgsmøte 4. september 2019 
2. Møte i Ungdomsrådet 13.-15. september 2019 
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. september 2019 
4. Referat fra FAMU 16. september 2019 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 4. september 2019 
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 13.-15. september 2019 
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. september 2019 
4. Referat fra FAMU 16. september 2019 
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
4. september 2019 

Vivi Brenden Bech 
04.09.2019 
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Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Bernt Johan Berg Nestleder Til stede  

Bjørnar Leonardsen Medlem Til stede  

Solbjørg Henningsen Medlem  Til stede  

Ken Roger Gjøvik Vara for Per Roar 
Kjørsvik 

Til stede  

Tove Hardersen Medlem Til stede  

Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem Til stede  

Astrid Daniloff Vara for Tor-
Magne Olsen 

Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Vivi Brenden Bech Rådgiver, FFS 

 

Andre: 

Anneli Tyvold Sykehusbygg HF, deltok på omvisning av klinikk Alta og sak 30/2019 

Liz de del Castillo Tandberg Prosjektleder Utredning sammenslåing UNN-FIN, sak 31/2019 

Kristine Brevik Kvalitets- og utviklingssjef, sak 33/2019 

Tone Mauseth Enhetsleder, Klinikk Alta, deltok på omvisningen av klinikk Alta 

Ragnhild Nilsen DPS leder, psykisk helsevern og rus, deltok på omvisningen av Klinikk 
Alta 

Gunn Olsen Enhetsleder, Klinikk Alta, deltok på omvisningen av klinikk Alta 

Renate Jakobsson Avdelingsleder, Klinikk Alta, deltok på omvisningen av klinikk Alta 
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Sak 27/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan onsdag 4. september 2019 på Scandic Alta kl. 10.00-15.30.  NB! Oppmøte kl 
10.00 i foajeen på Klinikk Alta. 
 

Saksnr. Sakens navn 
27/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
28/2019 Godkjenning av referat fra BU møte 5. juni 2019 
29/2019 Referat fra AU BU møte 26. august 2019 
30/2019 Behandling av forprosjektrapport nye Hammerfest sykehus 
31/2019 Innspill fra Brukerutvalget om hva en sammenslåing av UNN-

Finnmarkssykehuset kan bety for brukere og pasienter.  
32/2019 Møteplan 2020 
33/2019 Orientering fra prosjektarbeidet om ny klinikkstruktur i 

Finnmarkssykehuset HF 
34/2019 Henvendelse til Brukerutvalget fra Norges Blindeforbund, 17. juni 

2019 
35/2019 Orienteringssaker 

1. Muntlig informasjon fra BU leder 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer 
3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 

36/2019 Referatsaker 
1. Uttalelse fra brukerrådet for DPS Vest-Finnmark vedrørende 

omorganisering av klinikk psykisk helsevern og rus 
2. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 12.06.19 
3. Referat fra brukerutvalgsmøte UNN 12.06.19 
4. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 

13.06.19 
5. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF 

20.06.19 
6. Årsmelding 2018 Nordlandssykehuset HF 
7. Årsmelding 2018 Helgelandssykehuset HF 

37/2019 Eventuelt 
 
 

Vedtak: Innkalling og saksliste vedtatt.   
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Sak 28/2019 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
5. juni 2019 

 
Vedtak: Referatet fra møte i Brukerutvalget 5. juni 2019 godkjennes.  

 

Sak 29/2019 Referat AU-møte 26. august 2019 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 26. august 2019 til 
orientering. 

 

Sak 30/2019 Behandling av forprosjektrapport nye Hammerfest 
sykehus 

 Sykehusplanlegger Anneli Tyvold fra Sykehusbygg HF presenterte 
forprosjektrapporten for nye Hammerfest sykehus.  

 
 Spørsmål: Viser til sist møte der brukerutvalget påpekte sin bekymring 

for antall senger i barneavdelingen. Barneavdelingen i Hammerfest er 
den eneste i fylket.    

 
 Svar: Sykehuset er planlagt med stor fleksibilitet. Pasienthotellet ligger i 

nær tilknytning til avdelingen. I tillegg er det mulighet for å få tilgang til 
to senger hos kommunen.  

 
 Spørsmål: Er det mulighet for å bevege seg tørrskodd mellom 

parkeringshus og sykehuset? 
 Svar: Dette må tas med i detaljprosjekteringen. Pt ligger det ikke 

detaljtegninger fra Hammerfest parkering. Handikap parkering er 
plassert ved hovedinngang. Planlagt buss lomme på hver side av riksvei 
samt bussparkering mellom parkeringshus og sykehuset. 

 
 
 Spørsmål: Er det nok parkeringsplasser til pasienter når antall ansatte 

øker med at UiT og kommunen også kommer inn i huset?  
Svar: Dette er hensyntatt og vurdert. Det er planlagt for ca 330 
parkeringsplasser. Dette er en økning ut fra dagens antall plasser.   
 
Spørsmål: Kantine er viktig for pasienter. Åpningstider i dagens kantine 
er for kort og en ønsker lengre åpningstid.   
Svar: Dette er ett organisasjonsutviklingsarbeid og må tilpasses 
virksomheten. 
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Spørsmål:    
Hvordan har man tatt læring av Kirkenes sykehus og Klinikk Alta? 
Sykehusbygg skal evaluere Kirkenes sykehus men det vil ikke skje før 
etter ett års drift. Brukerkoordinator i Kirkenes, har deltatt i 
brukermøtene og bidratt med erfaringsutveksling fra Kirkenes. Erfaring 
fra andre sykehusbygg brukes i planlegging av nye sykehus. 
Standardromskatalogen og klassifikasjonssystemet i Sykehusbygg er 
lagt til grunn. Disse er basert på tidligere erfaringer. 
 

     
Vedtak:  
1. Brukerutvalget tar utkastet til forprosjektrapporten til etterretning. 
2. Brukerutvalget er fornøyd med fokus på universell utforming i nye 
Hammerfest sykehus. Det forventes at lovverket for universell 
utforming blir fulgt.  
3. Brukerutvalget er fornøyd med involveringen i utformingen av nye 
Hammerfest sykehus gjennom deltakelse i overordnet tverrgående 
gruppe. 
 

 
 

Sak 31/2019 Innspill fra Brukerutvalget om hva en sammenslåing av 
UNN-Finnmarkssykehuset kan bety for brukere og 
pasienter 
Liz de del Castillo Tandberg, Prosjektleder for Utredning sammenslåing 
UNN-FIN innledet i saken, og de utsende spørsmål ble gjennomgått i 
plenum.  Alle i Brukerutvalget fikk komme med innspill.  

 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og ber om at 

prosjektleder tar innspill som fremkom med i arbeidet.  
2. Brukerutvalget er skeptisk til sammenslåingen, men avventer endelig 

rapport og kommer da med en uttalelse.  
 

 

 
Sak 32/2019     Møteplan 2020 
    

Vedtak: Møteplan 2020 ble vedtatt med følgende datoer 
Brukerutvalgsmøter: 23.03., 10.06., 23.09. og 15.12. 
Arbeidsutvalgsmøter: 09.03., 28.05., 09.09. og 01.12. 
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Sak 33/2019 Orientering fra prosjektarbeidet om ny klinikkstruktur i 
Finnmarkssykehuset HF 

Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet i saken.  
 
Spørsmål: Hvorfor er ikke erfaringene fra Helgeland tatt med i 
arbeidet? 
 
Svar: En er kjent med notatet fra Helgelandssykehuset. Det vil bli tatt 
med i risikoanalysen. Bekymringene tas på alvor. 
 
Spørsmål: DPS Vest sitt brukerråd er skeptisk til sammenslåingen. Det 
høres greit ut i teori, men hvordan er det i praksis? Allerede små 
fagmiljøer i psykiatri/rus vil bli mer fragmentert.  
 
Svar: Samorganisering av psykiatri/rus og somatikk vil gi en mer 
helhetlig pasientbehandling. Risikoanalyse vil gjennomføres og tiltak vil 
iverksettes for å unngå uheldige konsekvenser av ny organisering.  
 
Spørsmål: Det er ulik farge og ulik hierarkisk oppbygging på 
organisasjonskartene i presentasjonen. 
 
Svar: Alle kart vil bli sende like ut slik at de blir sammenlignbar.  
 
Spørsmål: Skal samisk tolketjeneste ligge i Sámi Klinihkka. 
 
Svar: Tolketjenesten vil bli organisert i Sámi Klinihkka. 
 
Vedtak: Brukerutvalget til Finnmarkssykehuset HF anmoder om en 
større konsekvensutredning hvor personalet og brukere får en større 
medvirkning i prosess og vedtak.  

 

Sak 34/2019 Henvendelse til Brukerutvalget fra Norges 
Blindeforbund, 17. juni 2019 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget forventer at Finnmarkssykehuset HF følger opp saken 
og utbedrer punktene som fremkommer fra blindeforbundet.   
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Sak 24/2019 Orienteringssaker 

Muntlig informasjon fra BU leder:  
 Ingen saker 

 
Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

 Ingen 
 
Muntlig informasjon fra rådgiver Vivi Brenden Bech 

 Til regional brukerkonferanse i Bodø, 16.-17. oktober 2019 er 
Kjell Magne Johansen og Bjørnar Leonardsen påmeldt fra 
Brukerutvalget. Fra Ungdomsrådet deltar leder Ann-Kristin 
Schleis. Beate Juliussen deltar fra administrasjonen 

 

Vedtak: 
Informasjon fra brukerutvalgsleder, brukerutvalgets medlemmer og 
ledelsen i Finnmarkssykehuset HF tas til orientering.  
 

Sak 36/2019 Referatsaker 

1. Uttalelse fra brukerrådet for DPS Vest-Finnmark vedrørende 
omorganisering av klinikk psykisk helsevern og rus 
2. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 12.06.19 
3. Referat fra brukerutvalgsmøte UNN 12.06.19 
4. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 13.06.19 
5. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF 20.06.19 
6. Årsmelding 2018 Nordlandssykehuset HF 
7. Årsmelding 2018 Helgelandssykehuset HF 
 
Vedtak: Referatsakene tas til orientering 

 

Sak 37/2019 Eventuelt 

Det er ønskelig med en elektronisk gruppe der medlemmene i 
brukerutvalget kan kommuniser med hverandre mellom møtene.  
 
Vedtak: Settes som sak i på neste møte i brukerutvalget.   
 
 

 
Kjell-Magne Johansen 
Leder Brukerutvalget 
Referatet godkjennes på neste møte 
 
Kopi til:  

- Styret i Finnmarkssykehuset HF - Pasient- og brukerombudet i Finnmark 

- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF - RIO Finnmark 

- Regionalt Brukerutvalg - Kreftforeningen v/Elisabeth Sundquist 
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- Brukerutvalget Nordlandssykehuset - FFO Finnmark 

- Brukerutvalget UNN - Mental Helse Finnmark 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket - Finnmark fylkeskommune 

- NHF Nord-Norge v/Barbro Holmstad og 

Kirsti Fosshaug 
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Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
13.-15. september 2019 

Beate Juliussen 
15.09.2019 
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Ann-Kristin Schleis Leder Til stede  

Miriam Thi Flatlandsmo Berglen Nestleder Til stede  

Benjamin Berglen Medlem Til stede   

Erik Karlstrøm Medlem Til stede  

Evelina Sæter Tro Johnsen Medlem Til stede  

Hedda Kristoffersen Medlem Til stede  

Lone Nilsen  Medlem Til stede  

Sol Andrea Hasselberg Medlem Til stede   

 
Fra administrasjonen møtte: 

Kristin Pedersen Koordinator, referent 

Beate Juliussen Administrasjonssjef, referent 

 

 
 

Sak 16/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det innkalles til helgesamling for Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset 
HF fredag 13. september kl 17.15 til søndag 15. september kl 14.30 på 
Radisson Royal Blu Garden Hotel i Trondheim. 
 

Saksnummer Sakens navn 
16/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
17/2019 Godkjenning av referat fra 5. juni 2019 

 
18/2019 Utredning sammenslåing av UNN HF og Finnmarkssykehuset HF 

 
19/2019 Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester 

i Helse Nord 
 

20/2019 Referatsaker 
 

21/2019 Neste møte i Ungdomsrådet  
 

22/2019 Eventuelt 

 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes   
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Sak 17/2019 Godkjenning av referat fra 5. juni 2019 

  
Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 5. juni 2019 godkjennes.  

 

Sak 18/2019 Utredning sammenslåing av UNN HF og 
Finnmarkssykehuset HF 

 Kristian Fanghol, direktør i Helse Nord RHF gav en presentasjon av det 
pågående arbeidet med å utrede en sammenslåing av UNN HF og 
Finnmarkssykehuset HF. Etter presentasjonen blir det en dialog hvor 
Ungdomsrådet kom med innspill til hva en slik sammenslåing kan bety 
for brukerne og pasientene. 

 
Vedtak:  
Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering og ber om at innspill 
som fremkom i møtet tas med i det videre arbeidet om utredninga.  
 

 

Sak 19/2019 Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til 
voksenorienterte tjenester i Helse Nord  

 Arbeidet med prinsipper for gode overganger ble gjort som en 
workshop sammen med Ungdomsrådene fra UNN HF og 
Nordlandssykehuset HF.   
 

 

Vedtak:  
1. Prinsippene for gode overganger fra barneorienterte til 

voksenorienterte tjenester i Helse Nord godkjennes fra 
Finnmarkssykehuset HFs ungdomsråd med de endringer som kom i 
møtet. 

2. Leder av Finnmarkssykehuset HFs ungdomsråd deltar på felles 
presentasjon av prinsipper for gode overganger på regional 
brukerkonferanse i Bodø 16.-17. oktober 2019. 

 
 
 

Sak 20/2019 Referatsaker 
1. Årsmelding 2018 Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 
2. Referat Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 6. juni 2019 
 
Vedtak: Referatsakene tas til orientering 
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Sak 21/2019     Neste møte i Ungdomsrådet 
Leder av ungdomsrådet inviteres til deltakelse i Brukerutvalgets møte 
og dialogmøte med styret i Finnmarkssykehuset HF 16. desember 2019.

    
Vedtak:  
Neste møte blir på telematikk i midten av november. Koordinator 
sender ut forslag til dato.   

 

Sak 22/2019 Eventuelt 

Erik Karlstrøm informerte om at han har deltatt på møte i 
referansegruppen for Ung Face it. Det er behov for flere ungdommer i 
dette studiet, og han oppfordret til å ta kontakt dersom en vet om noen 
som kunne blitt med i dette studiet.  

 
 
Ann-Kristin Schleis 
Leder Ungdomsrådet 
Referatet godkjennes på neste møte 
 
Kopi til:  

- Styret i Finnmarkssykehuset HF  
- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF  
- Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF  
- Ungdomsrådet Nordlandssykehuset  
- Ungdomsrådet UNN  
- Regionalt Brukerutvalg  

  

 



 

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: 16. september 2019 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening Til 0940 

Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund x 

Hanne Vang Fellesorganisasjonen Ikke møtt 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet Meldt forfall 

Karen Lorentzen Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen Meldt forfall 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 

Marte Figenschou-Larsen Den norske jordmorforening Ikke møtt 

Odd Torbjørnsen NITO x 

Ole I. Hansen Fagforbundet Meldt forfall 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund Meldt forfall 

Renate Simonsen Rest Akademikerne x 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund x 

Stian Johnsen Delta x 

Thoralf Enge Den norske legeforening - overleger Ikke møtt 

Vakant Den norske legeforening – yngre leger  

 

Vernetjenesten  Tilstede 

Jeyakanthan Poopalasingam  Foretakshovedverneombud x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef – behandling av sak 49/2019 

Jonas Valle Paulsen Klinikksjef Klinikk Hammerfest 

Kristine Brevik Kvalitets- og utviklingssjef (til og med sak 49-2019) 

Lena E. Nielsen HR-sjef 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

48/2019 Godkjenning innkalling og saksliste LEN 

 Godkjent uten merknader  

 

Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

49/2019 Styresak 65-2019 Tertialrapport 2-2019 Oppdragsdokumentet 2019  

 Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet i saken. 
- Tolketjeneste 106 hvorav 1 fra UNN 
- Nærværsarbeid forsterket 

 
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 
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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 
• Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp 
 
Finnmarkssykehuset HF har vurdert følgende18 målområder som er kritiske for å 
innfri de regionale og nasjonale målene: 
a) Gjennomsnittlig ventetid i somatikken skal reduseres sammenlignet med 2018 

og være < 50 dager innen 2021.  
b) Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern og rus skal være <45 dager for 

psykisk helsevern voksne i 2019. Innen 2021 < 40 dager. 
c) Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern og rus skal i 2019 være <40 dager 

for psykisk helsevern barn og unge. Innen 2021 < 30 dager. 
d) Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern og rus skal i 2019 være < 35 dager 

for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Innen 2021 < 30 dager. 
e) Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på 

regionnivå. 
f) Minimum 150 nye behandlingsbeskrivelser skal publiseres på HF-enes 

nettsider. 
g) Sykefraværet samlet innen 2021 < 7,5%. 
h) Øke andelen faste heltidsansatte sykepleiere med 1 prosentpoeng 

sammenlignet med 2018. 
i) Andel helsefagarbeidere skal innen 2021 være > 5 %. 
j) Innfri økonomisk mål for perioden på 24 millioner (resultatkrav Helse Nord 

RHF). 
k) Investeringer gjennomføres i henhold til vedtatte rammer (tid, kost, innhold). 
l) Antall ad-hoc anskaffelser skal reduseres i 2019 og være < 25 innen 2019. 
m) Andel legemiddellister som er samstemt inn etter ny prosedyre (i DIPS 

medikamentmodul) skal være > 90 %. 
n) Minst 70% av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk 

helsetjeneste. 
o) Reduksjon i AML brudd på 15% fra resultat 2018. 
p) 80% av innkjøp skal gå igjennom Clockwork. 
q) Minst 50% av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk 

helsevern for voksne. 
r) Minst 50% av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling. 
 
Spørsmål og kommentarer: 
Fra Norsk Psykologforening: Gjennom tillitsvalgtkjeden meldes det om opplevd 
høyt arbeidspress i klinikk Psykisk helsevern og Rus. Ved å se på tall fra 
saksfremleggene i sak 49/2019 Styresak 65-2019 Tertialrapport 2-2019 
Oppdragsdokumentet 2019og sak 51/2019 Styresak 67-2019 Virksomhetsrapport 
8-2019, fremkommer indikasjon på at arbeidspresset som oppleves også 
gjenspeiles her: 
- Psykisk helsevern og Rus har en høyere aktivitetsvekst enn somatikken 
- Psykisk Helsevern og Rus har derimot nedgang i kostnader, mens somatikken 

har økning 
- Psykisk Helsevern og Rus oppnår ikke måltall for ventetid, mens somatikken 

oppnår måltall 
- Psykisk Helsevern og Rus ligger under plantall for månedsverk, mens 

Finnmarkssykehuset for øvrig ligger over plantall 
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- Klinikk psykisk helsevern og rus har langt høyere sykefravær enn 
Finnmarkssykehuset for øvrig. 

- Det presses altså ut en aktivitetsvekst, til tross for lavere kostnader og 
underbemanning.  

- Når det gjelder kostnader, er det viktig å være klar over at kostnadene for 
Psykisk Helsevern og Rus inkluderer utgifter til private firma som behandler 
fristbruddpasienter. Dette er altså kostnader som ikke går til 
pasientbehandlingen Finnmarkssykehuset selv utfører. Utgiftene til fristbrudd 
utgjør så mye som nesten 7% av budsjettet til Psykisk Helsevern og Rus. Det 
presses altså ut en aktivitetsvekst til en enda lavere kostnad enn hva det kan se 
ut som. 

- Et resultat av dette kan selvsagt være at man ikke klarer å redusere ventetiden, 
men mer urovekkende er nok det høye sykefraværet i klinikk Psykisk Helsevern 
og rus. 

- Denne tendensen har vist seg over lang tid, og Psykologforeningen har påpekt 
dette flere ganger tidligere. Psykologforeningen velger nå å skriftliggjøre en 
uttalelse til referatet, for å tydeliggjøre dette sterkere. 

- Et overordnet oppdrag til helseforetakene er å prioritere psykisk helsevern og 
rus. Psykologforeningen vil fremme behov for at Finnmarkssykehuset finner 
tiltak som gjør at den gylne regel blir en reell prioritering av psykisk helsevern 
og rus, i stedet for å bli et virkemiddel til økt arbeidspress. 

 
Fra NSF:  
- Det er viktig å tydeliggjøre kostnadene som sykefravær koster og dette må 

kommuniseres ut til organisasjonen på personalmøter. 
- Foretaket når ikke målet om 0% korridorpasienter. 
- Det er viktig å sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert 

personell. 
- På intensiv Kirkenes er det foretatt undersøkelse som viser høyt 

arbeidsbelastning (NAS skår).  
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Foretaket har prioritert psykisk helsevern og rus ved å fordele kuttene i 

psykiatrien har fått i 2019 på hele foretaket. Somatikken har høyere kostnader 
enn psykiatrien som er normalt, men i somatikken er det for høy overforbruk 
som skal reduseres. Ventetider svinger for mye, spesielt i psykiatrien, men det 
ventes at dette stabiliseres da flere stillinger er besatt. Sykefravær har vært 
høyt i psykiatrien i veldig lang tid. Det jobbes systematisk med sykefravær for å 
redusere arbeidspresset.  

- Intensiv Kirkenes – klinikksjefen jobber med problemstillingen. Dette vil bli 
diskutert på klinikknivå. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

50/2019 Styresak 66-2019 Tertialrapporter 2-2019 bygge- og utviklingsprosjekter  

 Adm. direktør Eva Håheim Pedersen innledet i saken. 
 
I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides 
tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen. 
Finnmarkssykehuset HF rapporterer alle prosjekter fra og med oppstart av 
tidligfasen. Rapportene omfatter prosjektene: 
• Byggeprosjekter:   

- Alta Nærsykehus  
- Samisk Helsepark 

• Organisasjonsutvikling   
-Nye Hammerfest sykehus 

• Tidligfaseprosjekter  
-Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen 
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Spørsmål og kommentarer: 
- Nye Hammerfest sykehus har kostnadsoverskridelse – hvordan skal dette 

fordeles? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Kostnadsoverskridelse på nye Hammerfest sykehus fordeles mellom 

samarbeidspartene. Fordelingen er ikke avklart enda.  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

51/2019 Styresak 67-2019 Virksomhetsrapport 8-2019  

 Adm. direktør Eva Håheim Pedersen innledet i saken. 
 
Det økonomiske resultatet i august er -0,8 mill. som er 2,8 mill. dårligere enn 
resultatkravet.  Hittil i år er resultatet -23,1 mill.- som er et avvik på -39,1 mill. fra 
resultatkravet.  
 
Aktivitetstallene viser en positiv utvikling i forhold til året før både i somatikken og 
i psykisk helsevern og rus (voksne), men ligger fortsatt etter plantall.  
Fristbrudd er 0,6 %, som er lavere enn samme periode året før da andel fristbrudd 
var på 1,8 %. Klinikk Hammerfest har 6 fristbrudd i august, klinikk Kirkenes har 
ingen fristbrudd og klinikk psykisk helsevern og rus har ett fristbrudd. 
Likviditeten i Finnmarkssykehuset HF i juli er innenfor rammen på kassekreditten. 
Prognosen viser fortsatt at likviditetssituasjonen vil bli krevende i andre halvdel av 
2019. 
 
Sykefraværet i juli 2019 er 8,9 %, som er likt med forrige måned. Det er tre 
klinikker som ligger under måltallet på 7,5%. 
 
Spørsmål og kommentarer: 
- 43 pasienter som behandles på Ressursklinikken – hvordan er planen for 

utskrivning av disse? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Det er lagt en behandlingsplan for pasientene og klinikksjefen følger opp med 

dette med HELFO og Ressursklinikken. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

52/2019 Styresak 68-2019 Bærekraftsanalyse 2020-2027  

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
Finnmarkssykehuset HF har oppdatert økonomisk bærekraftsanalyse med 
endringer i rammebetingelsene som er gitt av Helse Nord RHF i budsjettbrev 2 
2019. Bærekraftsanalysen legger til grunn at klinisk virksomhet som har 
budsjettunderskudd må gjennomføre tilstrekkelig omstilling for å overholde 
budsjett i 2019.  
 
De viktigste endringene i analysen er følgende: 
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen for somatikk gir trekk på 4,342 

mill., jfr. Budsjettbrev 2. Budsjettbrev 1 i april viste +2,3 mill.  
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodellene psykisk helsevern gir netto pluss 

på 11,1 mill. noe som betyr at foretaket har et nettotrekk i 2019 og 2020 på 2,9 
mill. som er håndtert i 2019. 

• Oppdatering av inntektsfordelingsmodell TSB gir et trekk på 6,378 mill. 
• Driftsmidler for SANKS utekontor er falt ut av budsjettbrev 2.  
• Bevilgning Helse i arbeid er falt ut av budsjett brev 2. 
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• Den generelle styrkningen fra Helse Nord RHF er på 8,505 mill. noe høyere enn i 
budsjettbrev 1. 

• Driftstilskudd til beredskapsordning lege på ambulansefly opprettholdes på 1,8 
mill. Kostnadene for Finnmarkssykehuset HF er på 4,1 mill. En underdekning på 
2,3 mill. som må håndteres internt.   

• Finnmarkssykehuset HF sine pensjonskostnader er foreløpig de samme som 
2019.  

• Investeringsplanen er endret - ferdigstillelse nye Hammerfest sykehus er satt til 
2024.  

• Det er lagt inn økte kostnader til oppstart i nytt bygg i Hammerfest på 15 mill. i 
perioden 2025-2027. 

• Kapitalkompensasjon er flyttet fra 2024 til 2025 slik at den følger plan om 
ferdigstillelse av nye Hammerfest sykehus.  

• Kapitalkostnader Alta er på totalt 27 mill. Kapitalkompensasjon bevilget i 
langsiktig plan er 10 mill. 

 
Finnmarkssykehuset HFs langsiktige strategi for å sikre økonomisk bærekraft er: 
• Klinikkene skal gjennomføre drift i balanse, og for 2019 har klinikkene tiltak for 

47 mill.  
• Klinikkene har utarbeidet nye tiltak på 48 mill. for 2020. I tillegg har foretaket 

engangskostnader på nye Kirkenes sykehus på 5 mill. og skal ha effekt på 
pasientreisekostnader på 1 mill. knyttet til etablering av e-helsepoliklinikk i 
2020. 

• Handlingsplan for redusert innleie og overtid, herunder rekruttering av 
spesialister, nærværsplan og bemanningsplanlegging. 

• Redusert sykefravær, jfr. handlingsplan for økt nærvær. Gir redusert innleie og 
overtid. 

• Fra 2024 vil foretaket ha identifisert effektiviseringsgevinster knyttet til IKT-
prosjekter. IKT-prosjektene har beregnet 69 mill. i effektiviseringsgevinst, i 
bærekraftsanalysen er det av forsiktighetshensyn lagt 29 mill.  

• Forprosjektfasen for nye Hammerfest sykehus skal gjennomføres med 
målsetting om prosjektkostnad P(50). Dette underbygges av 
usikkerhetsanalysen gjennomført i forprosjektfasen. 

• Effektiviseringsgevinst i drift på 38 mill. Arbeidet med å se på ytterligere 
gevinster pågår. 

• Gevinstrealiseringsplaner knyttet til nasjonale og regionale anskaffelser. Dette 
forventes å gi reelle effektiviseringsgevinster, men er ikke innarbeidet i 
bærekraftsanalysen. 

 
Spørsmål og kommentarer: 
- Det blir utfordrende å komme i budsjettbalanse med tiltak på klinisk 

virksomhet. Klinikkene klarer ikke å ta inn underskuddet. 
- Kapitalkostnader til NKS – er det søkt om kapitalkompensasjon? 
- Helse Nord har vedtatt økning i luftambulansen i Kirkenes, HN RHF burde ta 

kostnadene. 
- 5 stillinger i Klinikk Psykisk helsevern og Rus – hvilken? 
- Prehospital har ikke tatt høyde for utrykninger under høytider. Dette kan 

medføre store overtidskostnader. 
- Intensiv Kirkenes – bør vurderes nivå heving. 
- Sommeravvikling uten sommeravtale – Er dette gjennomførbart? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Det er viktig å budsjettarbeidet i langt perspektiv. 
- Det er ikke målet at klinikkene skal ta inn hele avviket i 2019, men at klinikkene 

har positivt inngangsfart i det nye budsjettåret. Viktig at størsteparten av 
tiltakene er innarbeidet i klinikkene ved årsskiftet. 

- Det er ikke søkt om ekstra driftsmidler i forprosjektet NKS. 
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- Det blir søkt om kompensasjon for økningen i luftambulansetjenesten fra Helse 
Nord RHF. Dette tas inn i saken. 

- Klinikk Psykisk helsevern og Rus jobber med reduksjon av 5 stillinger. Dette blir 
håndtert på klinikknivå. 

- Intensiv Kirkenes er vedtatt som nivå 1 med noen utvidelser. Klinikken tar imot 
respiratorpasienter for stabilisering før videre sendelse. Klinikken skjerper inn 
inntaket av pasienter som forventes å ligge i respirator lenge. 

- Foretaket har handlingsplan for ferieavvikling hvor klinikkene skal starte 
ferieplanlegging tidlig for å sikre en bedre vikarsituasjon enn tidligere år.  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

53/2019 Styresak 69/2019 Forprosjekt nye Hammerfest sykehus  

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjente konseptfaserapporten for nytt sykehus i 
Hammerfest i Styresak 9/2018 Konseptfaserapport nye Hammerfest sykehus, den 
15. februar 2018. Konseptfaserapporten bygger på strategisk utviklingsplan 2015-
2030 vedtatt i styresak 30/2015. 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjente konseptfaserapporten for nytt sykehus i 
Hammerfest i styresak 19/2018 Konseptfaserapport nye Hammerfest sykehus, den 
28. februar 2018. 
 
Styringsdokumentet for forprosjektfase nye Hammerfest sykehus ble vedtatt av 
styret i Finnmarkssykehuset i Styresak 10/2018. Styringsdokumentet har vært 
styrende for forprosjektfasen.  
 
Det ble utlyst rådgiverkonkurranse i mai 2018. Prosjektorganisasjonen fra 
konseptfasen ble med videre i forprosjektet, gjennom Consto som 
entreprenør/rådgiver innenfor en rådgiveravtale.  
 
Prosjektorganisasjonen ble utvidet i forprosjektfasen. Overordnet tverrfaglig 
gruppe (OTG) ble styrket i forprosjektfasen fra arbeidet med konseptrapporten 
med flere deltakere fra Hammerfest kommune og fra smittevern UNN Tromsø. Det 
ble etablert 14 medvirkningsgrupper bestående av fagfolk, tillitsvalgte, 
verneombud og pasient- og brukerorganisasjonen, disse har i løpet av 2018/2019 
utarbeidet forprosjektet for nye Hammerfest sykehus. Forprosjektet ble avsluttet 
01.07.2019. Prosjektets styringsgruppe behandlet og godkjente 
forprosjektrapporten i styringsgruppemøte 28. august 2019. 
 
Prosjekt slik det fremstår har fremkommet gjennom et grundig arbeid gjennomført 
av prosjektledelsen og 14 medvirkningsgrupper. Det har vært 74 ledere, ansatte, 
tillitsvalgte og verneombud, hvorav 16 leger.  
 
Spørsmål og kommentarer: 
- Det planlegges nedbemanning på sengepostene. Erfaringene med 1 mannsrom 

er at de krever høyere bemanning. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Dette gjelder 1,48% stilling som er tilknyttet medikament behandling. Foretaket 

har tatt høyde for at enerom påvirker driften og har derfor har ikke tatt ned 
stillinger i planleggingsfasen.  

 

 

  



 Side 7 
 

 

 

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  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

54/2019 Eventuelt  

 Ingen eventuelt.  

 
Møtet avsluttet kl. 10.45 
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Referat FAMU 16.09.19 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet Forfall 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Espen Kummeneje FTV NITO X 

Stian Johnsen FTV Delta X 

Runa Leistad  FHVO X 

Thoralf Enge 1. vara (FTV DNLF) Forfall 

Mariana Bergman 2. vara (HTV NSF) Forfall 

Knut Harald Eriksen 3. vara (HTV Fagforbundet) Fra sak 55/19 

 

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

Lena Nielsen  HR-sjef  X 

Jonas Valle Paulsen  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 

Gina Gade-Lundlie Sør-Varanger BHT X 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

52/19 Innkalling og saksliste 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 

KN 

53/19 Referat forrige FAMU 
Kommentar fra Kicki Nytun til sak 42/19: Det var stilt spørsmål til hvor 
man har erfaring med at økning i grunnbemanning har kortvarig effekt. 
Bør se på erfaring fra UNN Harstad. 
 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet. 

KN 

54/19 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv.  
 
Innspill på møtet: 

- Viktig å ivareta reel medvirkning på alle foreslåtte tiltak på 
klinikknivå. Med tillitsvalgte og vernetjeneste.  

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

KN 

55/19 Statusrapport FHVO 
Foretaksverneombud gir en status for vernetjenesten i foretaket. Det 
mangler HVO i klinikk Hammerfest, noe som fører til lite aktivitet. 
Klinikksjefen peker ut nytt HVO. De andre klinikkene har aktive HVO. Fra 

RL 
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klinikk prehospital og klinikk psykisk helsevern og rus meldes det om 
utfordringer med kontakt til verneombudene pga. avstander.  
 
FHVO har hatt ansvar for opplæring i nye rutiner for ROS-analyser HMS. I 
tillegg deltar FHVO i en rekke saker fora som FAMU, informasjons- og 
drøftingsmøter, brannvern, byggeprosjekter og sammenslåing UNN/FIN. 
 
Innspill på møtet: 

- Hva skjer med reduksjon av stillingsprosent for FHVO? Den er 
planlagt redusert fra neste år.  

- Hva er status for valg av HVO klinikk Hammerfest? Det er to 
potensielle kandidater som klinikksjefen følger opp. 

- Rapporten gir en god oversikt over status for vernetjenesten og 
hvordan FHVO jobber. 

- Forslag at FHVO kan jobbe med følgende til neste år: hvordan 
følges avvik opp og vernetjenesten sin rolle og rekruttering til 
rollen som HVO. 

 
Forslag til vedtak: FAMU er fornøyd med rapporten fra FHVO, og tar 
saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU er fornøyd med rapporten fra FHVO, og tar saken til 
orientering. 
 

56/19 Statusrapport AKAN-utvalget 
AKAN-utvalget har sitt første møte for 2019 i oktober. Det er tre AKAN-
kontakter, i tillegg kommer det inn en ny som venter på formell 
godkjenning.  
 
Utvalget jobber med planlegging av to kurs i 2020. Det jobbes også med 
utarbeidelse av elæringskurs for ledere. 
 
Innspill på møtet: 

- Det er bestilt en utredning for å se på AKAN-strategi fremover. 
Denne skal i ledermøtet i november.  

- Er det mange saker? Det er enkeltsaker som følges opp. Det er 
svingninger i antall saker. Det kan være underrapportering.  

- Er det mange nok AKAN-kontakter? Hvordan kan vi promotere 
for å få flere kontakter? Leder i AKAN-utvalget følger opp 
rekruttering.  

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

AE 

57/19 Brannrapport 1. halvår 2019 
Brannrapporten for 1. halvår 2019 viser at det pågår flere aktiviteter 
innenfor brannvern. Innflytting i nye bygg krever en del ressurser for 
oppfølging av brannvern. Rapporten avdekker utfordringer med åpne 
avvik etter internrevisjon, manglende statistikk på brannvernrunder og 
en fortsatt lav gjennomføring av teoretisk brannvernopplæring.  
 
Innspill på møtet: 

OMO 
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- Det bør utarbeides en tidsplan med datoer for når det er 
brannøvelse ulike steder. Viktig med planlegging for å legge til 
rette for å delta på øvelser.  

 
Forslag til vedtak: FAMU er bekymret over manglende oppfølging av 
avvik. Det er positivt med økning i gjennomføringsprosent på teoretisk 
opplæring, selv om denne fortsatt er lav. FAMU ber klinikksjefene følge 
opp at avvikene blir behandlet, og opplæring gjennomført. 
 
Vedtak: FAMU er bekymret over manglende oppfølging av avvik. Det er 
positivt med økning i gjennomføringsprosent på teoretisk opplæring, selv 
om denne fortsatt er lav. FAMU ber klinikksjefene følge opp at avvikene 
blir behandlet, og opplæring gjennomført. 
 

58/19 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd klinikk prehospital 15.08.2019 

- Spørsmål: I referatet står det at noen av avvikene ikke 
skal i avvikssystemet. Hva menes med dette? 

o Opplevd at ting som ikke løses på enhetsnivå, 
eksempelvis spørsmål om lønn, er meldt i 
avvikssystemet. 

o FFS har tilbud om opplæring i DocMap. Leder må 
legge til rette for at ansatte kommer og deltar på 
kurs.  

2. Referat Kvamråd SDE 09.09.2019 
 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering.  
 

KN 

59/19 Eventuelt KN 

60/19 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- Evaluering seniorpolitikk 
- Inkluderingsdugnad 
- HMS-prisen 2019 (prosess) 
- Videre nærværsarbeid - status 

KN 
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