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

 Beate Juliussen Hammerfest, 09.12.2019 
 
Saksnummer 88/2019 
 
Saksansvarlig:  Harald Larssen, styreleder og  

Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør 
Møtedato:  16. og 17. desember 2019 

 

Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende 
direktør 
 
Ingress: Muntlig informasjon er fast agenda på styremøtet. Her gis det informasjon 
knyttet til møter som er gjennomført med andre offentlige organer, informasjon om 3-3a 
meldinger, oppfølging av spørsmål fra tidligere styremøter, samt praktisk informasjon til 
styret m.m. 
 
 
Orientering fra styreleder 
 
Orientering fra administrerende direktør 

- Muntlig gjennomgang i styremøtet om «Status 3-3a meldinger; alvorlige hendelser i 
foretaket 2019. Gjennomgangen er unntatt offentlighet iht offl §13 jfr. Forvl  §13. 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende 
direktør til orientering. 

2. Styret tar informasjon om status og oppfølging av 3-3a meldinger; alvorlige 
hendelser i foretaket i 2019 til orientering. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg status 3-3a meldinger  
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  
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Saksnummer 88/2019 
 
Saksansvarlig:  Kristine Brevik, kvalitets- og utviklingssjef 
Møtedato:  16. og 17. desember 2019 

 

Status 3-3a meldinger; alvorlige hendelser i foretaket 2019 
 
Ingress: Helseforetakene er med hjemmel i Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3a pålagt å 
varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser som dødsfall eller betydelig skade på 
pasient. Styret i Finnmarkssykehuset HF blir muntlig informert om alle disse hendelsene i 
påfølgende styremøter. I denne saken vil det være muntlig gjennomgang om status 3-3a 
meldinger i foretaket hittil i år. Orienteringen omfatter antall hendelser og status for 
oppfølging av hendelsene i foretaket og hos tilsynsmyndighetene. 

Gjennomgangen er unntatt offentlighet iht offl §13 jfr. Forvl  §13. 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret tar informasjon om status og oppfølging av 3-3a meldinger; alvorlige 
hendelser i foretaket i 2019 til orientering. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
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