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

2020/48 Beate Juliussen Hammerfest, 19.02.2020 
 
 
Saksnummer 19/2020 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   26. februar 2020 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Øre- nese-hals spesialistsituasjonen i Finnmark 2019, e-post fra HLF Finnmark 

15. desember 2019 
2. Referat fra Brukerutvalgsmøte 16. desember 2019 
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. februar 2020  
4. Referat fra FAMU 17. februar 2020 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

1. Øre- nese-hals spesialistsituasjonen i Finnmark 2019, e-post fra HLF Finnmark 
15. desember 2019 

2. Referat fra Brukerutvalgsmøte 16. desember 2019 
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. februar 2020 
4. Referat fra FAMU 17. februar 2020 

 



 
           
       
    

Øre-nese-halsspesialist situasjonen i Finnmark 2019 
 
Til: Finnmarkssykehuset HF v/styreleder Harald Larsen og administrerende 

direktør i Finnmarkssykehuset HF Eva Håheim Pedersen 
 Helse Nord RHF v/admin direktør Lars Vorland og styreleder Renate Larsen 
 
Kopi: Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører 
 Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 Sanks Finnmarkssykehuset HF- Samisk nasjonalt kompetansesenter 
 Lokalavisene i Finnmark, media  

NRK Troms/Finnmark- Nordnytt 
Pasientombudet i Finnmark 
RBU-Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF 
Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 
Sentralstyret i HLF 

  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vedtak/uttalelse 
Styret i HLF Finnmark er svært bekymret over mangelen på øre-nese-hals 
spesialister i Finnmark. Det er dessverre et faktum at etter at Annette Smitz 
sa opp avtalen med Helse Nord RHF, og la ned egen praksis i Alta i mai i år, 
har Vest- Finnmark ikke hatt en eneste øre-nese-hals lege i fast arbeid. 
Når det gjelder Øst- Finnmark har Kirkenes Sykehus 1,5 stillingshjemmel for 
øre-nese-hals lege.  
Til sammenligning har Helgeland, som kan sammenlignes med Finnmark når 
det gjelder folketall, 5 øre-nese-hals spesialister. 
Styret i HLF Finnmark er kjent med at sykehuset i Hammerfest, Klinikk 
Hammerfest, vil ha en øre-nese-hals lege i arbeid fra januar 2020. 
Slik styret i HLF Finnmark ser det, vil det likevel være altfor få øre-nese-hals 
spesialister i fylket til å kunne gi et tilfredsstillende tjenestetilbud til 
befolkningen i Finnmark. 
Særlig viktig vil det være å få på plass en øre-nese-hals spesialist i Alta 
snarest mulig. En slik spesialist i Alta vil også kunne betjene Nord-Troms 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. 
Med de store avstandene i Finnmark og for at eldre, kronisk syke og sterkt 
funksjonshemmede i størst mulig grad skal slippe belastende reising til time 
hos lege-spesialist, må det være øre-nese-hals spesialister i både Kirkenes, 
Karasjok, Hammerfest og Alta enten knyttet til Finnmarkssykehuset HF sine 
klinikker eller som private stillingshjemler med privat praksis for Helse Nord 
RHF. 
Styret i HLF Finnmark finner det også nødvendig og riktig at det i vårt store 
fylke må være minst 5 stillinger/stillingshjemler for øre-nese-hals spesialister. 
Styret i HLF Finnmark vil derfor på det sterkeste anmode Helse Nord RHF og 
Finnmarkssykehuset HF om snarest mulig å få på plass: 
 

1. Få besatt stillingshjemmelen/stillingen for øre-nese-hals lege i Alta  

HLF Finnmark
Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund

Leder Alf Bjørn
Åsbakken 17
9540 Talvik

9511 Alta

Epost: alfibjor@online.no
Telefon: 990 47 824
 

Hørselshemmedes Landsforbund   •   Din hørsel – vår sak www.hlf.no

mailto:alfibjor@online.no


2. Få minst fem stillingshjemler/ stillinger totalt i fylket for øre-nese-hals 
lege lokalisert til Kirkenes, Karasjok, Hammerfest og Alta. 
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
16. desember 2019 

Beate Juliussen 
16.12.2019 
 

bju500
Skrivemaskin
Vedlegg 2 - Styresak 19/2020
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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 Meldt forfall Vara hadde ikke mulighet  

Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem Til stede  

Tor-Magne Olsen Medlem Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Meldt forfall Vara ikke gitt tilbakemelding 

Ann-Kristin Schleis Leder av 
Ungdomsrådet 

Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef 

Ole Martin Olsen Drifts- og eiendomssjef, deltok på sak 50/2019 

Amund Peder Teigmo Klinikksjef, Sámi Klinihkka, deltok på sak 51/2019 

Jørgen Nilsen Klinikksjef, Prehospitale tjenester, deltok på sak 52/2019 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef, deltok på sak 53/2019 
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Sak 41/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan mandag 16. desember 2019 på Scandic Hammerfest kl. 09.00-14.00. Fra kl. 
14.00-15.00 blir det årlig dialogmøte mellom Brukerutvalget og Styret i 
Finnmarkssykehuset HF samme sted.   
 

Saksnummer Sakens navn 
41/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
42/2019 Godkjenning av referat fra BU møte 4. september og 13. november 2019 
43/2019 Referat fra AU BU møte 28. november 2019 
44/2019 Kommunikasjon mellom møter 
45/2019 Nettkurs for brukerrepresentanter  
46/2019 Budsjett Brukerutvalget 2020  
47/2019 Årsrapport Brukerutvalget 2019  
48/2019 Valg av nye medlemmer til Brukerutvalget 2020-2022  
49/2019 Felles forberedelse av dialogmøtet med styret i Finnmarkssykehuset HF 
50/2019 Parkering og kantinetilbudet ved Hammerfest sykehus, Ole Martin Olsen, drifts- 

og eiendomssjef  
51/2019 Presentasjon av Sámi Klinihkka inkludert SANKS, Amund Peder Teigmo, 

Klinikksjef Sámi Klinihkka 
52/2019 Tema: pilotprosjekt møtekjøring med personellbytte, Jørgen Nilsen, Klinikksjef 

prehospitale tjenester 
53/2019 Orienteringssaker 
54/2019 Referatsaker 

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 06.11.19 
2. SANKS Brukerråd – ekstern finansiering av veiviser, 13.11.19 
3. Brev fra Nordnorsk råd for personer med funksjonsnedsettelser, 

22.11.19 
4. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 11.09.19 
5. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 16.11.19 
6. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 14.11.19 
7. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 22.08.19 
8. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 04.10.19 
9. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 21.11.19 
10. Referat fra brukerutvalgsmøte UNN 06.11.19 
11. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF 01.10.19 
12. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF 03.12.19 

55/2019 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste vedtatt.   
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Sak 42/2019 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
4. september og 13. november 2019 

 
Vedtak: Referatet fra møte i Brukerutvalget 4. september og  
13. november 2019 godkjennes.  

 

Sak 43/2019 Referat AU-møte 28. november 2019 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 28. november 2019 til 
orientering. 

Sak 44/2019 Kommunikasjon mellom møter 
 Leder av Brukerutvalget, Kjell Magne Johansen innledet i saken. 

Medlemmene i BU legger til koordinator for BU som venn på Facebook. 
Koordinator oppretter og administrerer Facebook siden.   

     
Vedtak:  
1. Det opprettes felles lukket Facebook gruppe for Brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF 

 

Sak 45/2019 Nettkurs for brukerrepresentanter 
Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.   

 
Vedtak:  
1. Alle brukerutvalgsrepresentanter inkludert varamedlemmer i 

Finnmarkssykehuset HF skal gjennomføre nettkurset «opplæring 
for brukerrepresentanter på systemnivå».  

2. Kvittering på gjennomført kurs sendes sekretær av Brukerutvalget. 

 
Sak 46/2019     Budsjett Brukerutvalget 2020 

Administrasjonssjef Beate Juliussen gikk gjennom budsjettet for 2020 
for Brukerutvalget.  

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar budsjettet for Brukerutvalget 2020 til orientering. 

 

Sak 47/2019 Årsrapport Brukerutvalget 2019 
Leder av Brukerutvalget, Kjell Magne Johansen gikk gjennom 
årsrapporten for Brukerutvalget 2019.  
 
Vedtak:  
Brukerutvalget vedtar årsrapporten for 2019.   
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Sak 48/2019 Valg av nye medlemmer til Brukerutvalget 2020-2022 
Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjon om valg av nye medlemmer til 
Brukerutvalget 2020-2022 til orientering. 
 

Sak 49/2019 Felles forberedelse av dialogmøte med styret i 
Finnmarkssykehuset HF 

 
Vedtak:  
Dialogmøtet med styret i Finnmarkssykehuset HF legges opp med en 
presentasjon av alle deltakerne, lederen av Ungdomsrådet i 
Finnmarkssykehuset presenterer Ungdomsrådet og 7 prinsipper for 
gode overganger fra barneorientert til voksenorienterte tjenester. Det 
forberedes spørsmål til styret.  
 

Sak 50/2019 Parkering og kantinetilbudet ved Hammerfest sykehus, 
Ole Martin Olsen, drifts- og eiendomssjef 
Drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen innledet i saken.  
 
Parkeringstilbudet ved Finnmarkssykehuset HFs lokasjoner 
- SDE driver parkeringsarealene. Utfordring å ha nok 

parkeringsplasser, tilrettelagt for alle behov.  
- Hammerfest planlegges det ikke flere parkeringsplasser. På vinteren 

jobbes det med bedre brøyting, slik at det ikke går bort 
parkeringsplasser på grunn av mye snø. 

- Spørsmål: ansatte opptar mange av parkeringsplassene i Kirkenes, 
hvordan løses dette? Svar: Det innføres parkeringsordning i 
Kirkenes slik som i Hammerfest. Parkeringsavgifta vil regulere 
parkeringen i større grad enn det gjør i dag.  

 
Kantinetilbudet Hammerfest sykehus 
- Kantinetilbudet er brukt mer enn tidligere, og det er viktig at det 

legges til rette for et godt kantinetilbud til pasientene.  
Åpningstidene for de ulike kantinene i Finnmarkssykehuset er ulik.  
I Hammerfest er det åpent til kl 14 på hverdagene. Her bør en se på 
åpningstidene.  
 

Røykeplass i Hammerfest  
- Det er meldt inn ønske om varmelampe på røykeplassen i 

Hammerfest til Brukerutvalget 
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Spørsmål fra Blindeforbundet og Nordnorsk råd for personer med 
funksjonsnedsettelser vedrørende tilgjengelighet på Kirkenes sykehus.  
- SDE har gått gjennom hvert enkelt punkt som har blitt meldt inn og 

det gjøres en jobb fortløpende i henhold til budsjett. Blir fulgt opp 
gjennom 2020. Vil også gjøres en jobb for universell utforming for 
andre lokasjoner i Finnmarkssykehuset HF.   

 
Vedtak:  

1. Ved videreutvikling av eksisterende bygg må det tas hensyn til 
universell utforming. For nye bygg må universell utforming tas 
inn i prosjektet, kvalitetssikres og tas med i 
prosjektkostnadene før bygg tas i bruk.   

2. Det bes om at røykeplass Hammerfest tilrettelegges med 
varmelampe og lys, samt at det er måket og strødd på vinteren.  

3. Brukerutvalget ber om lengre åpningstid i kantina på 
Hammerfest sykehus frem til kl 15:30 på hverdager.  

 

Sak 51/2019 Presentasjon av Sámi Klinihkka inkludert SANKS  
Klinikksjef for Sámi Klinihkka, Amund Peder Teigmo innledet i saken.  

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjonen om Sámi Klinihkka inkludert SANKS 
til orientering. 
 

Sak 52/2019 Pilotprosjekt møtekjøring med personellbytte 
Klinikksjef for Prehospitale tjenester, Jørgen Nilsen innledet i saken.  
 
Pilotprosjektet møtekjøring med personellbytte er under utarbeidelse. 
Det utarbeides en prosedyre på hvordan personellbyttet skal foregå. Må 
gå gjennom en sjekkliste for hvert bytte, som vil ta lengre tid enn 
pasientforflytning. Rapport skal være klar første kvartal 2020 og sendes 
ut på høring.  
 
Det blir gjort en spørreundersøkelse (Questback) i 2020 om hvordan 
opplevelsen av ambulansetransport til sykehuset opplevdes. 
Spørreskjema blir sendt til Brukerutvalget for høring før den blir 
publisert. Og resultatet av spørreundersøkelsen skal presenteres for 
Brukerutvalget når rapporten er klar.    
 
Spørsmål: Blir det mulighet for toalettfasiliteter o.l. på Skaidi for de som 
har reist langt i ambulansen?  
Svar: er ikke tilrettelagt for toalett pr i dag.  
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Spørsmål: Hvilke innsparinger gjøres i prehospitale tjenester, og vil det 
påvirke pasientene?  
Svar: Klinikken har hovedsakelig hatt overforbruk på overtid og 
vikarer. Sykefravær har vært lavt i 2019, men er en utfordring siden det 
må settes inn vikar eller overtid fra første time ved fravær. Tiltak for å 
redusere sykefravær er utarbeidet i klinikken og det er forventet 
nedgang i overtid og vikarbruk. Herunder god ferieplanlegging og 
vikartilgang, og bruk av lærlinger. AMK har slitt med å få besatt alle 
stillinger. Her har ambulanse-koordinatorer fått opplæring og skal gå 
inn i de vakante stillingene. Omlegging til kalenderplan med reduksjon 
av antall timer aktiv tid på bilene på røde dager. Dette med begrunnelse 
i lavere aktivitet.   

 
Vedtak:  

1. Brukerutvalget tar informasjon vedrørende pilotprosjektet 
møtekjøring med personellbytte til orientering.  

2. Brukerutvalget ønsker fast dialogmøte med klinikk Prehospitale 
tjenester en gang pr år.  

3. Brukerutvalget ønsker rapport for pilotprosjektet møtekjøring 
med personellbytte tilsendt for høring.  

4. Før brukerundersøkelse publiseres ønsker Brukerutvalget å få 
den på høring.  

 
 

Sak 53/2019 Orienteringssaker 

1. Muntlig informasjon fra BU leder:  
• Informasjon fra møter BU leder har deltatt i.  
• Brukerkonferansen i Bodø.  

 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

• Informasjon fra møter det enkelte BU medlem har deltatt i 
o Tom-Kristian Tommen Hermo: LFSO Vest-Finnmark 
o Medvirkningsgruppe psykisk helsevern og rus, etterspør 

møter. Har ikke blitt innkalt til møter. Er denne gruppen 
aktiv? Sjekkes opp av koordinator.  

o KEK: har vært årlig samling for alle KEK i høst. Godt 
møte.  

o Bernt Johan Ber: Samarbeidsprosjektet Alta, Loppa, 
Kautokeino er ikke ferdig ennå. Overordnet 
organisering av Finnmarkssykehuset HF iverksettes 1. 
januar 2020. Pilotprosjekt møtekjøring, har vært ett 
møte.  

 
3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
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• Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde informerte om 
hørselscreening av nyfødte. Screening gjøres av barnepleiere 
og jordmødre på føden. Dersom prøven ikke bestås henvises 
det videre til øre, nese, hals. Det blir sendt skriftlig informasjon 
til Brukerutvalget vedørende dette.  

• Administrasjonssjef Beate Juliussen informerte om ny 
klinikkstruktur som iverksettes fra 1. januar 2020 etter 
styrevedtak 76/2019.  

4. Lederen av Ungdomsrådet, Ann-Kristin Schleis presenterer seg og 
arbeidet som er gjort i første driftsår.  

 

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

Sak 54/2019 Referatsaker 

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 06.11.19 
2. SANKS Brukerråd – ekstern finansiering av veiviser, 13.11.19 
3. Brev fra Nordnorsk råd for personer med funksjonsnedsettelser, 

22.11.19 
4. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 11.09.19 
5. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 16.11.19 
6. Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 14.11.19 
7. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 22.08.19 
8. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 04.10.19 
9. Referat fra brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset HF 21.11.19 
10. Referat fra brukerutvalgsmøte UNN 06.11.19 
11. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF 01.10.19 
12. Referat fra brukerutvalgsmøte Nordlandssykehuset HF 03.12.19 
 
Vedtak:  

1. Referatsakene punkt 1 og 3-12 tas til orientering.  
2. Referatsakspunkt 2: Brukerutvalget anmoder 

Finnmarkssykehuset HF å prioritere ansettelse av 
erfaringskonsulent i SANKS.  
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Sak 55/2019 Eventuelt 
 
Vedtak: Det fremkom ingen saker under eventuelt.   
 
 

 
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  

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset - FFO Finnmark 

- Brukerutvalget UNN - Mental Helse Finnmark 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket - Finnmark fylkeskommune 

- NHF Nord-Norge   
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Protokoll - Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 17.02. 2020 kl. 09:00 – 11:00 
Sted: Skype: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening X 

Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund X 

Espen Kummeneje NITO X 

Hanne Vang Fellesorganisasjonen X 

Johanna C. Unga Rest Akademikerne Forfall 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet X 

Karen Lorentzen Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen Forfall 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund X 

Ole I. Hansen Fagforbundet X 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund X 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund X  

Stian Johnsen Delta X 

Thoralf Enge Den norske legeforening - overleger X  

Vakant Den norske legeforening – yngre leger  

 

Vernetjenesten  Tilstede 

Runa Leistad Foretakshovedverneombud X 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Kenneth Grav Konstituert HR-sjef 

Beate Juliussen  Administrasjonssjef / Referent 

Gøril Strømme Fungerende klinikksjef, Klinikk Prehospitale tjenester 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef 

Sigrid Skalle Jensen Rådgiver 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

01/2020 Godkjenning innkalling og saksliste KG 

 Innkalling og saksliste godkjent med merknad om at virksomhetsrapporten ikke 
sendt ut på fredag. Saken legges frem muntlig.  
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

02/2020 Valg protokollsignering KG 

 Fra arbeidstakersiden ble Espen Kummeneje og Kicki Nytun valgt til signering av 
protokollen.  
Konst. HR-sjef Kenneth Grav signerer fra arbeidsgiversiden. 
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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  

Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

03/2020 Styresak 16/2020 - Ledelsens gjennomgang 2019 Finnmarkssykehuset HF 

 Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik 
det ble sendt ut den 10. februar 2020. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting.  
 
Partene er enige om følgende:  
1. Partene tar ledelsens gjennomgang 2019 Finnmarkssykehuset HF til orientering.  
2. Partene er tilfreds med den positive utviklingen innenfor flere av områdene som er 

omfattet av ledelsens gjennomgang.  
3. Partene er enige i at det i 2020 jobbes med kvalitetsforbedring i pasientbehandlingen, 

oppnåelse av klima og miljømålene, samt at opplæring i og bruk av 
kvalitetsapplikasjonen DocMap foregår kontinuerlig.  

4. Partene får oppdatert informasjon om stormottakersatsning i informasjons- og 
drøftingsmøte 16. mars 2020. 

5. Partene er enige i at det skal være økt oppmerksomhet på oppfølging av AML brudd.   
 

 

Sak nr: Sakens navn:  

04/2020 Styresak 17/2020 - Oppdragsdokumentet 2019 for Finnmarkssykehuset HF med 
overordnet risikostyring 

 Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut den 10. februar 2020. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting.  
 
Partene er enige om følgende:  
1. Partene tar Oppdragsdokumentet 2019 til orientering. 
2. Partene vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som 

moderat med moderat til liten sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat 
konsekvens for foretaket ved manglende måloppnåelse.  

3. Partene vurderer at det fortsatt er høy risiko for at foretaket ikke når de økonomiske 
målene i tråd med plan. Partene ber om at det rettes et særlig fokus på systemene for 
oppfølging av tiltak som er iverksatt jfr. styresak 91-2019 

4. Partene ber om at Oppdragsdokumentet 2020 med overordnet risikostyring følges opp 
gjennom tertialvis rapportering. 

 
Protokolltilførsel:  
Norsk Psykologforening vurderer risikoen som høyere enn middels på ventetid innen psykisk 
helsevern og rus og den gyldne regel.  
Alf Martin Eriksen/S/ 
 
Protokolltilførsel:  
NSF er bekymret for de økonomiske rammer som stilles til disposisjon for FIN. Disse er ikke 
tilstrekkelige for å sikre en likeverdig, offentlig helsetjeneste som ivaretar kvalitet, 
pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. 
Kicki Nytun/S/  
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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  

 

Sak nr: Sakens navn:  

05/2020 Styresak 13/2020 – Tertialrapport 3/2019 bygge- og utviklingsprosjekter 
Finnmarkssykehuset HF 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det 
ble sendt ut den 10. februar 2020. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting.  
 
Partene er enige om følgende:  
1. Partene tar tertialrapporter 3/2019 for bygge- og utviklingsprosjekter 

Finnmarkssykehuset HF til orientering.  
2. Partene tar sluttrapport Samisk Helsepark, gjennomføringsfasen til orientering. 

Partene er tilfreds med at prosjektet er levert innenfor fremdriftsplan og økonomisk 
ramme.  

 

 

Sak nr: Sakens navn:  

06/2020 Styresak 18/2020 - Virksomhetsrapport 1/2020 Finnmarkssykehuset HF – Ettersendes 
14.2.2020 

 Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen og økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og 
redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det ble sendt ut den 14. februar 2020. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting.  
 
Partene er enige om følgende:  
1. Partene tar virksomhetsrapport 1/2020 til orientering.  
2. Partene er enige om at ventetiden i januar innenfor psykisk helsevern og rus voksne og 
 barn har en svært negativ utvikling, og det må iverksettes tiltak slik at utviklingen snus 
 og målene nås.   
3.  Partene anbefaler oppgradering av MR i Hammerfest til en investeringskostnad på 7,5 
 mill.  
 
Protokolltilførsel:  
Norsk Psykologforening henviser til notat til referatet fra informasjons- og drøftingsmøte 
16.09.19. vedrørende bekymring for uforsvarlig høyt arbeidspress i Klinikk psykisk helsevern 
og rus.  
Alf Martin Eriksen /s/ 

 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

07/2020 Endring fra referatskriving til protokollførsel 

 Konstituert HR-sjef Kenneth Grav innledet og redegjorde for innholdet i informasjonsnotatet 
slik det ble sendt ut den 10. februar 2020. 
 
Vedtak:  

1. Deltagere i informasjons- og drøftingsmøte tar informasjon om endringen med å skrive 
protokoll fra informasjons- og drøftingsmøter til etterretning.  

2. På starten av hvert informasjons- og drøftingsmøte fremover velges det to 
foretakstillitsvalgte og en representant fra arbeidsgiver som skal signere protokollen.  
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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  

 

Sak nr: Sakens navn:  

08/2020 Styresak 19/2020 – Nye Hammerfest sykehus totalentreprise – utløsning av opsjon- 
muntlig informasjon 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi og administrerende direktør Eva Håheim Pedersen innledet i 
saken vedrørende Nye Hammerfest sykehus totalentreprise – utløsning av opsjon.  
 
Vedtak:  
Partene tar informasjon om nye Hammerfest sykehus totalentreprise – utløsning av opsjon til 
orientering.  
 

 

Sak nr: Sakens navn:  

09/2020 Styresak 15/2020 - Foreløpig årsregnskap 2019 Finnmarkssykehuset HF – orientering – 
muntlig informasjon 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.  
 
Vedtak:  
Partene tar informasjon om foreløpig årsregnskap 2019 i Finnmarkssykehuset HF til 
orientering.  
 

 

Sak nr: Sakens navn:  

10/2020 Styresak 14/2020 - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2019 - 
orienteringssak 

 Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde innledet og redegjorde for innholdet i informasjonsnotatet 
slik det ble sendt ut den 10. februar 2020. 
 
Vedtak:  
Partene tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF for 3. tertial 2019 til 
orientering. 
 

 

Sak nr: Sakens navn:  

11/2020 Styresak 12/2020 – Møtekjøring med personellbytte – orienteringssak 

 Fungerende klinikksjef prehospitale tjenester, Gøril Strømme innledet og redegjorde for 
innholdet i informasjonsnotatet slik det ble sendt ut den 10. februar 2020. 
 
Vedtak: 
1. Partene tar rapporten «Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta–

Hammerfest - Plan for gjennomføring» til orientering. 
2. Partene ber om orientering av evalueringen når piloten er gjennomført og 

evalueringen foreligger. 
 
Protokolltilførsel:  
NSF påpeker viktighet at pasientene får informasjon om at personellbytte vil med stor 
sannsynlighet ta lenger tid enn bilbytte. 
Kicki Nytun /s/ 
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Sak nr: Sakens navn:  

12/2020 Klargjøring om bruk av privat bil i tjenesten 

 Konstituert HR-sjef Kenneth Grav innledet og redegjorde for innholdet i informasjonsnotatet 
slik det ble sendt ut den 10. februar 2020. 
 
Vedtak:  

1. Deltagere i informasjons- og drøftingsmøte tar informasjon om bruk av privat bil i 
tjenesten til etterretning.  

2. Personal oppdaterer innholdet i personalhåndboken om bruk av privat bil i tjeneste så 
snart som mulig. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

13/2020 Pålagte kurs i arbeidstakers fritid 

 Rådgiver Sigrid Jensen innledet og redegjorde for innholdet i informasjonsnotatet slik det ble 
sendt ut den 10. februar 2020. 
 
Vedtak:  
Informasjonsnotatet vedrørende pålagt kurs i arbeidstakers fritid ble gjennomgått og innspill 
ble gitt. Arbeidsgiver vil revidere teksten ut fra innspill og vil sende ut nytt utkast pr e-post for 
gjennomsyn og godkjenning.  
 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  

14/2020 Eventuelt 

 Boligstrategi. Har fått innspill fra Hammerfest og Kirkenes om at personell vurderer å flytte 
dersom de ikke får bolig. Boligstrategien vil bli presentert på drøftingsmøtet 16. mars 2020.  
 

 NSF oppfordrer til sommeravtale også i 2020. Etter evaluering av sommeravtale 2019 der alle 
ledere på enhets og avd nivå som deltok på møtet enstemmig ønsket ny avtale for 2020 i god 
tid. Det hadde blitt store problem bemanningsmessig uten avtalen i 2019.   

 
Møtet avsluttet kl. 11:25 
 
 
 
   
Espen Kummeneje  Kicki Nytun Kenneth Grav 
NITO  Norsk Sykepleierforbund   Konst. HR-sjef   
 
Dokumentet er godkjent pr e-post i etterkant av møtet.  
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Referat FAMU 17.02.20 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet X 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Espen Kummeneje FTV NITO Forfall pga. teknisk problem / 
studiobytte. 

Stian Johnsen FTV Delta X 

Runa Leistad  FHVO X 

 

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

Kenneth Grav  Konstituert HR-sjef  X 

Jonas Valle Paulsen  Klinikksjef Hammerfest X 

Jørgen Nilsen  Klinikksjef prehospital Forfall 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

Amund Peder Teigmo Vara for klinikksjef Prehospital – 
klinikksjef Sami Klinihkka 

Forfall 

 

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

Hege Kristin Varpe Rådgiver, HMS X 

Gina Gade-Lundlie Sør-Varanger BHT X 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

01/20 Innkalling og saksliste 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 
 

OIH 

02/20 Referat forrige FAMU 
Hva er status for arbeidet med kollegastøtte? Det har kommet inn flere 
kandidater, særlig i Hammerfest og Alta. Det pågår arbeid med plan for 
opplæring.   
 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet 
 

OIH 

03/20 Status ForBedring (muntlig) 
ForBedring 2020 gjennomføres i perioden 3.-26. februar. Rapportene er 
klar i midten av mars. 
 
Foreløpig har foretaket en litt høyere svarprosent enn på samme tid i 
2019. Målet er deltakelse på minst 70%. Det publiseres ukentlig status for 
svarprosenten på Solsiden. 
 
 
 
 
 

AE 
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FIN 48% 

Økonomi 42% 

Personal og organisasjon 47% 

FFS 50% 

Klinikk Hammerfest 45% 

Klinikk Kirkenes 55% 

Sami Klinihkka 40% 

Klinikk Prehospital 49% 

Klinikk Alta 50% 

Service, drift og eiendom 50% 

 
Innspill på møtet: 

- NSF har sendt ut purring til alle sine tillitsvalgte, med beskjed om å 
følge det opp videre. 

- Flere har gitt innspill på at det er for få spørsmål på «lederadferd». 
Kommentar: Dette er en felles nasjonal undersøkelse. Det er 
begrenset hvor ofte undersøkelsen endres, for å ivareta 
sammenligningsgrunnlag. Innspillet blir tatt med videre til regionalt 
nettverk.    

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

04/20 Status AML-brudd 
FAMU får regelmessig oppdatering på status for AML-brudd i foretaket. 
Oversikten viser at de fleste bruddene skyldes akutte hendelser. Det er 
fortsatt mulig å redusere antall brudd dersom det var søkt om og gitt 
dispensasjon fra tillitsvalgte.  
 
Antall brudd holder seg relativt stabilt i foretaket samlet sett 
sammenlignet med 2018. Klinikk Prehospital har hatt den største 
økningen, og SDE har hatt en vesentlig reduksjon i antall brudd.  
 
Klinikkene har fokus på å redusere antall brudd. Blant annet ved å søke om 
dispensasjoner, ha fokus på arbeidsplanlegging og unngå ledige stillinger.  
 
Innspill på møtet: 

- Mangel på nødvendig kompetanse og aktivitetsforandring er store 
bruddårsaker. Hva er grunnen? Er det på grunn av for lav 
grunnbemanning? 

- Det er fortsatt mange brudd i kategorien «Annet». FAMU ønsker 
bedre oversikt over hva som ligger «Annet». Fra 01.01.20 er det 
gjort en endring i bruddkategoriene for å bidra til en bedre 
oversikt.  

- FAMU ber klinikksjefene forankre arbeidet med å redusere brudd 
på enhetsnivå. 

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber om 
regelmessig oppdatering i tråd med årshjulet. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber om regelmessig 
oppdatering i tråd med årshjulet. Klinikksjefene har ansvar for at det søkes 
om dispensasjoner.   
 
 
 

AE 
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05/20 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
 
Innspill på møtet: 

- Styresak 12/2020 – Møtekjøring med personellbytte – 
orienteringssak: Ansattes erfaringer må bli tatt med i evalueringen. 
Det må sikres gode rutiner for overflytting.  

- Styresak 18/2020 - Virksomhetsrapport 1/2020 
Finnmarkssykehuset HF: Generelt god pasientsikkerhet krever godt 
arbeidsmiljø, forsvarlig arbeidsbelastning og riktig bemanning. Det 
er viktig med godt samarbeid og medvirkning på alle nivå, og felles 
forståelse av målet. 

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

OIH 

06/20 Årsrapport FAMU 2019 
FAMU utarbeidet årlig en rapport som viser aktivitet siste året. FAMU har 
hatt regelmessige møter, og behandlet relevante saker etter århjulet og 
etter hva som er meldt inn. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

OIH 

07/20 Status vedtak 
FAMU får regelmessig en status på tidligere vedtak. Oversikten viser at 
vedtak i 2019 er fulgt opp. Deler av vedtakene går også inn i det 
systematiske arbeidet til FAMU, og årshjulet. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

AE 

08/20 Status nærværsarbeid 
Sykefraværet har holdt seg stabilt i 2019 sammenlignet med 2018. Samlet 
hadde foretaket et sykefravær på 8,6%. Klinikk Hammerfest og klinikk 
Prehospital har vesentlig reduksjon av sykefraværet sammenlignet med 
2018. SDE har en økning, men ligger fortsatt omtrent på måltall. Klinikk 
Kirkenes har holdt et stabilt sykefravær på 8%. Klinikk psykisk helsevern og 
rus hadde en økning i sykefraværet, og er den klinikken med det høyeste 
sykefraværet. 
 
Det er ansatt en rådgiver i 100% stilling fra 6. januar som skal jobbe med 
nærværsarbeid. Rådgiveren vil ha et særlig fokus på mulighetssamtalen. I 
samarbeid med NAV Arbeidslivssenter er det utarbeidet en kursplan på IA-
kurs som gjennomføres i foretaket. Det skal gjennomføres tettere 
oppfølging av enheter med høyt sykefravær. Foretaket venter på 
rutinebeskrivelse fra Helgelandssykehuset på hvordan de har gjort dette 
arbeidet. 
 
Innspill: 

- FAMU ber om å få fraværet både på klinikknivå og avdelingsnivå i 
framtidig rapportering. 

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU er fornøyd med 
den gode utviklingen klinikk Hammerfest og klinikk Prehospital viser. FAMU 

AE 
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ber klinikksjefene fortsette det systematiske arbeidet i 2020. FAMU ber om 
regelmessig oppdatering på status. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU er fornøyd med den gode 
utviklingen klinikk Hammerfest og klinikk Prehospital viser. FAMU ber 
klinikksjefene fortsette det systematiske arbeidet i 2020. FAMU ber om 
regelmessig oppdatering på status. 
 

09/20 HMS-midler 2020 
FAMU fordeler HMS-midlene i foretaket. Deler av midlene er satt av til 
planlagte tiltak innenfor nærværsarbeid og kollegastøtte. Det anbefales at 
resten av midlene fordeles til klinikkene, og Kvamrådet får ansvar for 
fordeling i egen klinikk. 
  

Prosentdel Kronebeløp 

Prosjektstilling nærværsarbeid (sak 45/19) 
 

         300 000  

Nærværskontrakter (sak 45/19) 
 

         100 000  

Opplæring kollegastøtteordning (sak 77/19) 
 

         100 000  

Til delfordeling klinikkene 
 

         450 000  

Klinikk Hammerfest 30 %          135 000  

Klinikk Kirkenes 30 %          135 000  

Sami Klinihkka 10 %            45 000  

Klinikk Prehospital 15 %            67 500  

Klinikk Alta 10 %            45 000  

SDE 5 %            22 500  

 
Innspill på møtet: 

- Hva ligger i nærværskontrakter som utløser kostnader? Dette er 
tiltak etter modell fra Helgelandssykehuset. Midlene skal gjøre det 
lettere å få til utprøving for ansatte. 

 
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. Utdeling av midlene bør gjøres snarest mulig, og 
innen utgangen av mai. Klinikksjef rapporterer status på bruk av midlene til 
FAMU sitt siste møte i 2020. 
 
Vedtak: FAMU deler ut HMS-midlene som følger. Kvamrådene er ansvarlig 
for tildeling av midlene i egen klinikk. Midlene skal brukes etter foretakets 
retningslinjer. Utdeling av midlene bør gjøres snarest mulig, og innen 
utgangen av mai. Klinikksjef rapporterer status på bruk av midlene til 
FAMU sitt siste møte i 2020. 
 

AE 

10/20 Årsrapport brannvern 
Brannvernarbeidet har vært preget av mange nye arealer i 
Finnmarkssykehuset. Det har vist seg at utførelse som følge av 
brannkonsept ikke alltid har vært fulgt, og det er blitt påvist feil og mangler 
ved brannsystemet ved de nye arealene. 
 
Ustabilitet i Plania har ført til ekstra arbeid for å opprettholde fokus på 
gjennomføringen av brannvernrunder. 
 
Internrevisjon på brannvern er gjennomført i Hammerfest og Kirkenes. 

OMO 
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Brannvesenet har gjennomført branntilsyn i Tana og Alta, men 
Finnmarkssykehuset har ikke mottatt tilsynsrapport. 
 
Av uønsket hendelse har det vært flere små uønsket hendelse. En bilbrann 
ved Sámi Klinihkka i Karasjok er en hendelse som har større 
alvorlighetsgrad. Hendelsen har ikke medført at Finnmarkssykehuset har 
endret sine rutiner. 
 
Innspill på møtet: 

- Brannvernrunden er nå tilgjengelig i Plania, også for 
ambulansestasjonene.  

- Bra med økning i elæring, men det er fortsatt mye å gå på.  
- Sier brannvesenet noe om å ha to pasienter på enerom i Kirkenes? 

Det er ikke kjent om brannvesenet har kommentert dette.  
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

11/20 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd SDE 25.11.19 

SDE pilot på inkluderingsdugnaden. Hvordan går dette? Det har 
vært flere møter med NAV. SDE har dialog om hvilken avdeling 
som er aktuelle som pilot for tilbud om utplassering. 
Administrasjonen deltar også som pilot. 
 

2. Referat Kvamråd klinikk psykisk helsevern og rus 05.12.19 
3. Referat Kvamråd klinikk Prehospital 05.12.19 

Sak 39/2019: Prosjekt med NAV. Hvilket prosjekt er dette? «Helse i 
Arbeid»-prosjekt som blant annet involverer opplæring i muskel- 
og skjelettplager.  
 
Sak 40/2019 AML-brudd: Klinikksjefen må følge opp tilbakemelding 

fra HVO i referatet om hvordan arbeidet annet sted enn der 

ansatte jobber fast registreres i GAT. 

 
Sak 44/2019 Evt.: Hva er status i sak der Arbeidstilsynet har varslet 
tvangsmulkt? Klinikken har svart ut Arbeidstilsynet innenfor 
fristen.   
 

4. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes 12.12.19 
Sak 72/2019: Gjennomgang av rapport fra Helsetilsynet og 
hendelsesanalyse. Vil FAMU bli informert om tiltak og 
konsekvenser? En sak som følges opp av klinikken. Klinikksjef kan 
inviteres til FAMU for å orientere ved behov.  

 
5. Kartlegging av prosjekter for å redusere sykefravær 

Husk å ivareta medvirkning.  
Skal FIN gjøre noe mer med dette? FIN har meldt inn tidligere 
prosjekt til Spekter. Evalueringsrapport, som tidligere er behandlet 
i FAMU, er meldt inn. FAMU 

 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering med kommentarer som kom på 
møtet. 
 

OIH 
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12/20 Eventuelt OIH 

13/20 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- Oppfølging revisjon klima og miljø 
- Årsrapporter BHT 
- Årsrapport AKAN 
- Orientering status Arbeidstilsynets tilsyn klinikk Prehospital 

OIH 

 
 


	Sak 19-2020 Referatsaker
	Øre Nese Halsspesialist situasjonen i Finnmark 2019
	Referat BU 161219
	Protokoll Informasjons- og drøftingsmøte 170220 1
	2020.02.17 Referat FAMU

